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AANTAL 2 pagina('s) - deze inbegrepen 

URGENTIE 

ONDERWERP Global Maintenance of Brussels Infrastructure 

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

Hierbij maak ik U het dOcument in bijlage dver: 

DO 00 12 a 151 008 008 80S 

Gelieve: 

~ mij te informeren over het gevolg dat hier aan gegeven wordt; 
~ mij uw antwoord op onderstaande vragen en opmerkingen te laten geworden; 

+ elektronische versie in WORD aan klowette@gov.br:usselsi dstrobbe@gov.brussels met in cc 
wnotelaers@gov~brussels ; cvereecken@gov.brussers tegen uiterlijk 30 november 2015. 
Gelieve ons referentienummer van de groene nota te willen vermelden in alle correspondentie! 

Opmerkingen: 

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de Rogiertunnel, hebben we jullie gevraagd om 
dringend werk te maken van een gedetailleerde inventaris van alle bouwkundige kunstwerken 
(tunnels, bruggen). 
In het verlengde van deze inventaris vragen we onze ADM via deze GN om deze inventaris uit te 
breiden naar het hele patrimonium dat door jullie moet onderhouden worden. M.a.w. deze 
inventaris (audit) vertrekt vanuit het onderhoud! 



We stellen voor dat deze inventaris wordt opgemaakt volgens de hoofdstructuur van de grote 
projecten, zHnde: 

Bruggen 
Fietspaden 
Gebouwen: bijv. parkings, indien onderhoud bij BM ligt en niet bij PA 
Pleinen 
Tunnels 
Voetpaden 
Wegen 

OPM: dit voorstel van structuur kan uiteraard door jullie gewijzigd of geamendeerd worden (bijv. 
parkeerplaatsen toevoegen? MIVB dossiers toevoegen ?) 
leder hoger vermeld hoofdstuk wordt nominatief verder onderverdeeld o.b.v. namen van straten, 
pleinen, bruggen ... 
Verdere onderverdelingen behandelen zwaar onderhoud (bijv. heraanleg van een straat van gevel 
tot gevel), middellang onderhoud (bijv. nieuwe asfaltlaag), korte termijn onderhoud (bijv. 
belijningen). 
Andere onderverdelingen zijn technische uitrustingen, uitrustingen op de openbare ruimte, ... 

Elk dossier (~ project) in deze inventaris wordt uitgewerkt enerzijds met een tijdsplanning en 
anderzijds met een basis budgettering. 
Wat de tijdsplanning aangaat: de ADM gaat na wanneer de laatste werken zijn uitgevoerd en/of 
gepland in dit dossier. Deze planning wordt vanuit onderhoudservaring dan herhaald om de x tijd in 
de tabel. 
Eens deze tijdsplanning gekend is (bijv. van 2000 tot 2050) kan de tabel vervolledigd worden met 
een basis budgettering, opgemaakt vanuit enerzijds jullie ervaring en anderzijds de prijzen van de 
laatste uitgevoerde werken. 

Deze inventaris moet "evolutief" opgemaakt worden, gezien er aan de nominatieve opsomming 
zeker wijzigingen zullen optreden in de komende decennia (bijv. straten worden door het gewest 
overgenomen, nieuwe fietspaden worden aangelegd, ... ). 
Anderzijds moet deze "onderhoudsinventaris" aanvullend gezien worden op het beleid dat gevoerd 
wordt door de regering/bevoegde minister. 

We beseffen dat deze vraag naar een "Global Maintenance of Brussels Infrastructure" jullie de 
nodige tijd zal vragen. We stellen voor om dit in zijn eerste versie uit te werken tegen 1 mei 2016. 
Mogen we misschien voorstellen dat Koen Vandekerkhove deze opdracht coördineert, gezien zijn 
gelijkaardig werk bij de grote projecten. Katrijn Vanderstraeten zal dit op het kabinet met 
ondergetekende verder opvolgen. 
Tot slot stellen we voor hieromtrent eerstdaags even van gedachte te wisselen. Bij de verdere 
uitwerking de komende maanden, stellen we voor om dit dossier om de drie weken ook op de 
agenda van de "andere" projecten toe te voegen . 

. ~eten 


