
 

 

 

  

 

Stad Brussel keurt ambitieus ontwerpprogramma goed voor nieuw 
duurzaam wijkcontract Versailles 

Stad Brussel, 28 april 2022 - Na 9 maanden van dialoog met de bewoners en de lokale actoren keurde 
de Stad Brussel vandaag het ontwerpprogramma goed voor het Wijkcontract Versailles in Neder-Over-
Heembeek. De overheid investeert 26 miljoen euro in het project. De middelen gaan voornamelijk 
naar de oprichting van een centrale en verenigende voorzieningenpool om het dienstenaanbod in de 
wijk uit te breiden, steun voor werkgelegenheid en de jongeren en de verdere vergroening van de 
buurt.  
 
Met dit 19de Duurzame Wijkcontract zet het College van Stad Brussel zijn doelstelling verder: een 
groenere en meer solidaire stad maken. "Versailles" is een levendige, jonge, en energieke wijk in 
Neder-Over-Heembeek, die voor een aantal uitdagingen staat. De wijk ligt afgelegen van de rest van 
het Brusselse grondgebied en wordt geconfronteerd met grote sociale, ecologische en 
stedenbouwkundige uitdagingen. De levenskwaliteit en huisvesting zijn er dus van fundamenteel 
belang.  
 
Stad Brussel stelde zich kandidaat voor en diende daarvoor een stevig dossier in, waardoor het in juni 
2021 het Wijkcontract toegewezen kreeg door het Gewest. Dit was een grote primeur voor Neder-Over-
Heembeek. Sindsdien werkt de Stad Brussel samen met de Brusselse Woning, de bewoners, 
verenigingen en lokale actoren om te kijken wat de wijk echt nodig heeft en de prioriteiten vast te 
stellen voor een actieprogramma. 

 
Na 9 maanden werk, 2 algemene vergaderingen, 4 wijkcommissies, verschillende workshops en talrijke 
momenten van uitwisseling op het terrein is het ontwerpprogramma eindelijk klaar. Het werd op 22 
maart officieel voorgesteld en gevalideerd in de Wijkcommissie en op donderdag 28 april door het 
College goedgekeurd.  
 
Met het programma voorzien Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

• 2.000 m² voor een divers dienstenaanbod: deze ruimte zal dienen voor werkgelegenheid, sport, 
jeugd, steun aan ouders 

• De opwaardering van de openbare ruimten en de groene verbindingen  
o Versterken van het groene weefsel  
o Herinrichten van de gebetonneerde tussenruimten   
o Heruitrollen van de sportruimten in openlucht  
o Een renovatie van de "rode piste", herstellen van de functie als fietsinfrastructuur  
o Veiligere oversteekplaatsen op de Versailleslaan. 

• Huisvesting voor eenoudergezinnen en intergenerationele groepshuisvesting. 
 



"Het leven aangenamer maken voor de mensen die er wonen, dat is wat we met dit Wijkcontract voor 
de Versailleswijk gaan doen. Of het nu gaat om sociale uitdagingen of de klimaatnoodtoestand, dit 
programma biedt op maat en op schaal van de wijk antwoorden op de uitdagingen van vandaag en 
morgen," zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van Stadsvernieuwing in Stad Brussel.  

"Dit project is van essentieel belang omdat het gaat om een wijk die al enkele jaren aan echte 
veranderingen onderhevig is. Wij zijn dan ook verheugd dat wij in samenwerking met het Gewest en de 
inwoners ons project van de "10 minuten stad" in Neder-over-Heembeek verder kunnen ontwikkelen. 
Het idee is dat de inwoners kunnen profiteren van gemeenschapsvoorzieningen, zodat ze zich in hun wijk 
kunnen ontplooien", aldus Burgemeester Philippe Close. 
 
Dit ontwerpprogramma voor het Wijkcontract Versailles voorziet ook een budget van 2,6 miljoen euro 
voor projecten rond sociaal-professionele integratie, jongerenbegeleiding, stadslandbouw, cultuur, 
sport en algemeen welzijn. Specifiek zijn er middelen voorzien voor het ondersteunen van lokale 
burgerinitiatieven, door middel van een jaarlijkse projectoproep.  
 
Dit ontwerpprogramma zal op 18 mei in de vorm van een tentoonstelling ter plaatse worden 
voorgesteld en zal ook worden onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt tot 16 juni 2022. 
Na afloop van deze laatste raadplegingsronde moet het definitieve programma nog worden 
goedgekeurd door het College, de Gemeenteraad en ten slotte de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Alle acties in het ontwerpprogramma zijn gepland om van start te gaan in 2023, voor een periode van 
6 jaar.  
 
Voor meer informatie: 

François Descamps, 
woordvoerder van Schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren, 0474 90 28 39 

Wafaa Hammich, 
woordvoerster van Burgemeester Philippe Close, 0484 87 06 61 

 


