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Geachte burgemeester
Geachte schepenen,

Nu de nieuwjaarsperiode achter de rug is menen we dat we dringend het dossier van het
mobiliteitsinitiatief van de Lijn in verband met de eventuele aanleg van een sneltramlijn tussen
Dilbeek en Zaventem over Jette en Vilvoorde opnieuw op de gesprekstafel moeten leggen.
Zoals u weet heeft de discussie te Vilvoorde een nieuwe wending gekregen toen zowat een half jaar
geleden het initiatief genomen werd door Rik Platteau om een alternatief tracé uit te tekenen . Dit
alternatief leidt de tramlijn van de St Annalaan langs uitrit nr6 van de ring en de Tyraslaan , naar de
Budabrug, de Schaarbeeklei, de Machelenstraat, de Renaultsite naar de achterzijde van het station
te Vilvoorde. Vandaar gaat het dan naar de Woluwélaan en Zaventem.
Dit tracé vermijdt dat de hinderende tramlijn door de wijk Kassei zou worden aangelegd met hinder
voor de Belgiëlaan en de Europawijk door de rand van het beschermd gebied van het Domein van de
Drie Fonteinen, de Jacob Smitstraat, de holle wegen, de Europabrug en de Stationlei. Daarentegen
doet het alternatief dan wel woonwijken in volle ontwikkeling aan als de 4 Fonteinen en locaties
bestemd voor economische ontwikkeling.
Onze argumenten om een tramlijn te vermijden in een woonwijk met beperkte ruimtes zoals de wijk
Kassei en de Stationlei werden nog versterkt door de motivatie van de herziening van het plan-MER
voor de wijk Koningslo. Ruimtebeslag en verstoring van (verkeers)relaties grepen te sterk in op de
woon- en leefomstandigheden van de bewoners, wat aanleiding gaf tot het zoeken naar een
alternatief tracé.
Als Actiecomités hebben we fel aangedrongen bij het stadsbestuur om ernstig het alternatief
voorstel te bestuderen en eventueel eigen accenten te leggen en verbeteringen aan te brengen. Dit
alternatief tracé zou moeten kunnen gedragen worden door alle politieke formaties zonderde
stempel van één ervan te krijgen. Het gaat om het belang van de ganse bevolking.
Intussen hebben we op dat vlak nog geen reactie van het stadsbestuur ontvangen daar waar we het
risico lopen dat de nodige open ruimtes door allerlei constructies zouden worden ingenomen. Hoe

verder het dossier uitgewerkt wordt, hoe kleiner de kans dat ingrijpende wijzigingen nog mogelijk
zijn.
We zijn dan ook zo vrij om nogmaals aan te dringen bij het stadsbestuur om minstens dit alternatief
tracé door zijn diensten te laten onderzoeken en desnoods de nodige maatregelen te nemen ten
einde de nodige open ruimten te vrijwaren.
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u te vragen ons de stand van zaken van het
gewestelijk RUP mede te delen. In welke fase bevindt het RUP zich momenteel en welke zijn de
volgende stappen die zullen genomen worden. Heeft men reeds een zicht op het houden van een
plenaire vergadering. Dit is zeker een fase waarin het gemeentebestuur zijn advies kenbaar kan
maken. We verwachten trouwens dat met het oog op het opstellen van haar advies de Stad
Vilvoorde de actiecomités zal raadplegen.
Met onze dank bij voorbaat.
Hoogachtend,
Maxime Stroobant
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