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leopold II tunnel 

Gelieve: 

IZI mij uw antwoord op onderstaande vragen en opmerkingen te laten geworden 

(+ elektronische versie in WORD aan wnote!aers@smet.irisnet.be ; 
cvereecken@smet.irisnet.be) tegen uiterlijk"27 april2015. 

Opmerkingen: 

Naar aanleiding van de IKW die op 07/04 plaatsvond betreffende Leopold II tunnelontving 
het kabinet verschillende vragen. 

Gelieve hieronder de vragen te vinden en mij de antwoorden te bezorgen: 

Betreffende de middellange termijn oplossingen: 
Er wordt gevraagd de korte termijn veiligheidsaudit een uitspraak te laten doen over 
het ensemble van middellange termijn maatregelen. Het advies zal moeten worden 
gedeeld met de Regering. Is het mogelijk dit advies dus te bezorgen aan het kabinet 
van zodra deze beschikbaar is? 
Kunt u laten nagegaan in welke mate trajectcontrole compatibel is met het vrachtwa 
genverbod, de portieken en AID? 
Intervëntteteam: voor welke tunnels is deze voorzien (::>300m?)~ quid gedurende re~ 
novatie Leopold II: kan het team dan ook daar ter plaatse gaan (bv. bij DBFM scena 
rio)?; 
Verkeerslichtenscenario's: een timing en inschatting van budgetten worden ge 
vraagd; 
AID: zijn de camera's in de tunnels compatibel met het softwaresysteem, welke ca 
mera's moeten vervangen worden, wat is de kostprijs van deze vervanging, waarom 
duurt de kalibratie zo lang?; 



Betreffende de korte termijn oplossingen, werden de volgende opmerkingen gegeven: 
Portieken: voor fase 2 wordt een 'retour d'expérience' gevraagd voor buitenlandse 
voorbeelden. Met retour dient te worden verstaan: feedback van de wegbeheerder, 
techniekers en de burgers. Met name de 'flappen' zorgen voor geluidsoverlast. Er 
dient rekening worden gehouden met brandweervoertuigen. Kan BM een voorstel 
uitwerken voor de portieken? Kan er daarnaast ook een argumentatie worden gege 
ven over andere, 'alternatieve' oplossingen, bv. kaartenmarkers inlichten voor route 
navigatie toestellen, OBU's voor kilometerheffing vrachtwagens, ... Kan een vergade 
ring worden gelanceerd zoals in de goedgekeurde nota beschreven? 
Voor het vrachtwagenverbod dient op korte termijn een voorstel uitgewerkt mbt sig 
nalisatie. Kabinet Debaets verzorgt het contact met het OCW. lise Wuyts is op de 
hoogte gesteld; 

Betreffende de volledige renovatie en het moblUteitsscenario, werden de volgende 
opmerkingen gegeven: 

Er wordt gevraagd dat de nota verder dient te worden uitgewerkt wat betreft het 
verschil tussen een standaard renovatie en de 'surplus'. Dat is al deels beantwoord in 
de tabellen, maarwat is in die 'surplus' het gevolg van het_toepassen van de Euro 
pese Tunnelrichtlijn, en wat niet? Kan dit worden uitgeklaard?; 
Gelieve de volledige studies aan het kabinet te bezorgen (V. Thibert is op de hoogte 
van deze vraag); 
Kan BM een advies geven over de voorkeursoplossing mbt mobiliteitsscenario? (JRD 
is op de hoogte, alsook lise Wuyts, V. Thibert, Alain Broes en o. Van Crarenenbroek 
hierover was al een korte PV beschikbaar, maar gelieve deze nu te officialiseren - ter 
info, er werd unaniem gekozen voor scenario's 6. Kan dat ook gestaafd worden met 
andere zaken, naast het mobiliteitsimpact-gedeelte, cfr volgende vraag?); 
Is het mogelijk de verliesuren te laten differentiëren naargelang het uur in de dag per 
scenario? Het studiebureau dient deze vraag best te behandelen en uit te voeren; 
Werd er een socia le- of imago-impact-studie uitgevoerd? 
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