ONAANVAARDBAAR LANGDURIGE WERVEN IN BRUSSEL
Nu op de Buyllaan in Elsene (MIVB project) , zijn de automobilisten en bewoners slachtoffers
DRP heeft tegenvoorstellen aan de Minister P. SMET gestuurd ( hieronder mail van 5 /11/14)
Mijnheer de Kabinetsdirecteur, Mijnheer de Kabinetsadviseur,
Op 22 oktober (op de Reyerslaan) hebben wij een dossier aan Minister SMET overhandigd
"av Buyl, les trams bloquent les trams" (zie bl 1 in bijlage ).
Graag, sturen wij nu een aanvullende foto met de toestand op 14 oktober.
Op aanvraag van onze talrijke leden in die wijk, heeft onze vzw studies over die problematiek moeten
uitvoeren : graag, leveren ij u een omvangrijke documentatie door.
( ook op het Gnl Jacques Project)
MAAR NU, op de vooravond van het bezoek van de Minister naar Elsene (sorry voor laattijdige
tussenkomst) willen wij uw aandacht vragen op de aantal maanden die voor die werf gepland zijn :
24 maanden !
door MIVB meegedeeld op de vergadering van 15 oktober in Elsene-ULB
en dat voor een wegstuk van 500 m !
De zware nadelen voor de handelaars, voor de bewoners en OOK VOOR DE MIVB
hebben eenparig verzet geschept tegen die 24 maanden want die worden op
een EEN PLOEG werk en alleen 5 dagen gebaseerd
Antwoord van de MIVB " ces gens ont aussi droit à une vie de famille" !
Het is dus bewezen dat EEN JAAR mogelijk is indien men 2 ploegen (geen nachtwerk ) , ook
'zaterdags, aan de slag stelt !
Een 80 à 90 uur werkweek is (quasi ) unaniem als een veel minder hinder beschouwd dan een 2 jaar
miserie
En zo is alles in één jaar door !
De Burgemeester en drie schepenen van Elsene waren op 15 oktober aanwezig en beseffen hoe
dramatisch zou een 24 maand lang werf zijn.
Wij vragen dus aan de Minister voorkeur te geven aan de behoefden en aan de socio-economische
belangen van de Brusselaars, en ook aan KORTERE STORINGEN voor MIVB,
liever dan aan het gemak van diegene die door hen betaald worden om werken van algemeen belang
uit te voeren
Mogen wij hopen dat de Minister zal beslissen om de contracten van de onderaannemers in de zin van
een algemene 12 maanden vervaldatum te doen wijzigen ?
Wij danken de Minister en uzelf voor de aandacht en wij blijven ( gratis ! ) ter beschikking om onze
hulp op basis van onze 10 jaar expertise ivm mobiliteit in Brussel te leveren.
Met de hoop u van dienst te zijn geweest
hoogachtend
Prof ir Jacques Deliège, voorzitter
0477 28 60 16
kopij voor onze lokale vertegenwoordigers

