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BESTEMMELING Nota aan de heer J.P. GAILLY 

ADRES 

Directeur-generaal Brussel Mobiliteit 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Vooruitgangstraat 80/1 
1035 Brussel 

1 pagina('s) - deze inbegrepen AANTAL 

URGENTIE 

ONDERWERP 

o 6 MAART 2015 
Leopold II tunnel- opdrachten op korte Termijn 

Hierbij maak ik U het document in bijlage over: 

D ter informatie; 
IZI voor gevolg; 
D voor onderzoek en advies; 

Gelieve: 

~ mij te informeren over het gevolg dat hier aan gegeven wordt; 
D mij een kopij van uw antwoord te bezorgen; 
D mij ontwerp van antwoord voor te bereiden 
D mij uw voorstellen en eventuele opmerkingen te laten geworden; 

(+ elektronische versie in WORD aan wnotelaers@smet.irisnetbe; 
cvereecken@smet.irisnet.beJ tegen uiterlijk 2015. 

Opmerkingen: 
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Naar aanleiding van het plaats bezoek van de Leopold /I tunnel, gelieve de volgende punten te 
organiseren (bovenop de acties zoals vermeld in de nota voor de Regering die jullie in 
samenwerking met ons aan het opstel/en zijn): 

Opruimen van telefoonniches + controleren telefoon (communicatie in beide richtingen) 
en instal/eren telefoon daar waar deze ontbreekt, ook zorgen dat de kastjes makkelijk 
open kunnen. Voor vrijdag 13/03 stickers aanbrengen met telefoonnummer Mobiris daar 
waar er geen telefoons meer aanwezig zijn. Politie en Brandweer vragen hierover te ver 
gaderen (eventueel via telefoonmeeting) en tegen maandag 16u 10/03 ten laatste hun 
akkoord dat er dan geen rijstrook moet worden afgesloten} 



Herstellen van de roosters die de kabels beschermen opdat de telefoonniches én nood 
uitgangen veilig bereikt kunnen worden (tegen vrijdag 13/03) 

Aanbrengen van noodverlichting over de gehele lengte van de tunnel + grote pictogram 
men + aanduidingen aan weerszijden van elke tunnelkoker 

Aanbrengen van stickers op de rode deuren dat dit geen dbor:ganqen betreft en hierop 
aangeven waar de nooduitgangen zijn (stickers?) (tegen vrijdag 13/03) 

Organiseren vergadering politiezones + brandweer + mobiris met als doel communica 
tie te verbeteren bij noodgevallen, nagaan of de procedures door beide partijen bekend 
zijn en zo nodig moeten aangepast worden, dat camera's eenvoudig kunnen worden ge 
linkt aan een zone die ook door brandweer is bekend, etc. 
Doel: uitwerken van een duidelijke, ondubbelzinnige communicatieprocedure rond de 
exacte plaatsbepaling bij een beginnende brand 

Bluswaterleidingen: gelieve deze aangesloten te houden (dus niet meer te sluiten) en 
voor volgende winter eind 2015 een (technische) oplossing te zoeken, in overleg (met tra 
ceerbaar rapport) met de brandweer (komende maand?) 

Verbeteren aanduiding vrachtwagenverbod (aanduiding max gewicht, hoogte en ver 
bod ADR) - op voldoende afstand voordat zij de keuze maken in de tunnel te rijden (I) 

Opleveren FM-break-in systeem en opnemen van deze taal in procedures 

Versturen documenten (verslagen) ivm afsluiten tunnelinritten en exacte plaatsing 
VMS-borden + organiseren vergadering met BM (Kabuya + Mobiliteitscentrum + Le 
ratte + Politie + Brandweer + kabinet SMET) 

o Politie gaf op 04/03 tijdens plaatsbezoek aan dat zij niet akkoord waren met de 
door de politie (andere zone) voorgestelde plaatsing (zie ook nota Politie) 

o Voor het Kabinet lijkt de plaatsing zoals oorspronkelijk voorgesteld door mijn 
heer Kabuya beter, maar wij zullen luisteren naar alle partijen 

o Het kabinet zal spoedig de knoop doorhakken, rekening houdend met de mail 
van V. Leratte en de mail van de Politie op 04/03/2015. Het kabinet biedt ook de 
nodige ondersteuning voor het behalen van de nodige vergunningen. Bedoeling 
is de procedure dus te versnellen! 

Gelieve ons te informeren over de timing en de benodigde investeringen voor deze 
maatregelen roUf wij deze kunnen opnemen in een nieuwe versie voor nota voor de 
Regering: alsook, yow de goede werking met het kabinet, een contactpersoon per onderwerp. 

artelijk bedankt voor uw reactiviteit, 


