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 Een nieuw hart voor Brussel 

 

 

De vernieuwing van de stad Brussel en de verbetering van het levenskader voor de 

Brusselaar  zal gebeuren door de heraanleg van de pleinen en Lanen in het centrum en door 

de uitbreiding van de verkeersvrije zone binnen de vijfhoek. Dit is van zeer groot belang voor 

de ontwikkeling van de stad. Om zo snel en zo goed mogelijk werk te maken van dit 

ambitieuze plan heeft het College van Burgemeester en Schepenen op donderdag 30 

januari de grote lijnen van het project goedgekeurd. Deze nieuwe visie zal worden 

voorgelegd aan Beliris, dat belast is met de financiering en de uitvoering van de plannen 

voor de heraanleg. 

  

Het nieuwe centrum, dat tot 

stand zal komen door de 

heraanleg van de lanen en 

een reeks pleinen, zal de 

publieke ruimte aan de 

burger teruggeven. Vandaag 

wordt deze centrale as, een 

heuse snelweg die door de 

stad loopt, volop gebruikt door automobilisten die nergens halt houden (volgens tellingen is 

40 % doorgaand verkeer). In de toekomst zal de Noord-Zuidas niet meer gewoon een stuk 

weg zijn, maar een economische, culturele en toeristische aantrekkingspool die optimaal 

gebruik zal maken van de onmiddellijke nabijheid van de Grote Markt, de Unesco zone, Sint-

Katelijne en de vismarkt. 

 

De verkeersvrije zone en de pleinen moeten opnieuw ontworpen worden zodat ze 

economisch bedrijvige plaatsen worden waar mensen samenkomen en met elkaar praten, 
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actief zijn, en wandelen. En niet alleen voor de Brusselaars: ook inwoners uit andere 

gemeenten en gewesten, en toeristen uit de hele wereld moeten worden aangetrokken. 

 

Een transversale benadering  

 

De heraanleg van de pleinen en lanen van het centrum is een ambitie die verder reikt dan 

stedenbouw, esthetiek of mobiliteit. Het aantal inwoners van deze zone is op 15 jaar tijd 

gestegen met 35,25%. Rekening houdend met deze groei en parallel met de stijging van de 

prijs van de private woonoppervlakte, moeten er zo snel mogelijk kwalitatieve, publiek 

plaatsen ontwikkeld worden. Het verbeteren van het comfort, de samenhorigheid, de 

veiligheid en het esthetische aspect is dan ook uitermate belangrijk.   

 

Het College wil in de eerste plaats zélf een antwoord bieden op de sociale, economische, 

commerciële, ecologische en culturele uitdagingen waar de stad voor staat.  

Zo bedraagt de werkloosheid op het Brussels grondgebied momenteel 30 % en in sommige 

wijken zelfs meer dan 70 %. Om daar zo snel mogelijk iets aan te doen en  

geen hele generaties verloren te laten gaan, heeft het College gekeken welke middelen de 

stad ter beschikking heeft. Doel: het scheppen van banen ondersteunen die aan het profiel 

van Brusselse werkzoekenden zijn aangepast. Hoe? Door de economie van de stad nieuw 

leven in te blazen.  

 

Aan deze grote lanen vinden we wel kwalitatieve handelszaken die nog een aantal trouwe 

klanten trekken, maar de bezetting van handelsruimte laat hier grotendeels heel wat te 

wensen over. Door het drukke autoverkeer hebben veel economische actoren er al voor 

gekozen om weg te trekken uit het centrum, zodat de Brusselaars niet meer de kans hebben 

om in de buurt te werken van waar ze wonen. 

 

Om de lokale economie weer zuurstof te geven en van de centrale lanen een plaats te 

maken waar wordt geleefd en die bezaaid is met hoogkwalitatieve en nabije handelszaken, 

heeft het College een ambitieus plan goedgekeurd om deze zone verkeersvrij te maken.  
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De aanleg van verkeersvrije zones, de voetpaden uitbreiden, het doorgaand verkeer overal 

afschaffen en de ruimte beter indelen zijn allemaal maatregelen die zijn bedacht om het 

centrum weer te doen opleven. Dankzij die maatregelen zal op de centrale lanen weer plaats 

ontstaan voor terrassen van horecazaken en goede winkels. Zulke activiteiten zijn een bron 

van werkgelegenheid voor laaggeschoolden, en van banen die niet naar het buitenland 

kunnen worden verplaatst, precies wat de Brusselse werkzoekenden vandaag nodig 

hebben.  

 

Culturele en toeristische activiteiten zijn eveneens een belangrijke ondersteuning van 

economische activiteit en werk. De uitbreiding van gemeenschappelijke plaatsen zal 

bijdragen tot de ontwikkeling van dit soort activiteiten, die hun vermogen om het grote 

publiek naar het centrum te trekken al hebben bewezen.  

 

Ook de toezicht op de strikte naleving van het parkeerbeleid is essentieel. De politie en de 

gemeenschapswachten dragen bij tot een aangenaam en veilig levenskader voor allen.  

 

De verfraaiing van de openbare plaatsen en de gevels, de ontwikkeling van een echte 

multimodaal mobiliteitsnetwerk, de creatie van parkings, de betrokkenheid van publieke 

eigendommen van de stad en het OCMW, de inplanting van bomen en groene ruimtes, het 

beheer van afval, overlast en netheid en de handhaving van de openbare rust zijn allemaal 

bevoegdheden van het college die moeten gemobiliseerd worden om het gehele project te 

laten slagen.      

 

De heraanleg zal in de eerste plaats ten goede komen 

aan de bewoners van deze wijken. Brussel krijgt als 

Belgische en Europese hoofdstad eindelijk een 

dynamisch, voetgangersvriendelijk, aantrekkelijk en 

aangenaam centrum zoals tal van andere internationale 

grote steden dat hebben.   

 

 

 



5 

                                   Een nieuw hart voor Brussel : persdossier 31 januari 2014 

 

 

Termijn 

De werken zouden rond eind 2015 starten en tegen het jaar 2017 voltooid moeten zijn. 

Mogelijk staan de bewoners van deze zones, de handelaars en bezoekers huiverig tegenover 

de werken maar het College is vastberaden om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo 

zal er overleg worden gepleegd met de handelaars om samen met hen te bepalen wat de 

beste periode is om de werken uit te voeren.  

Het College zal ook aandacht besteden aan de kwaliteit van de informatie en de 

communicatie naar de inwoners en de gebruikers van onze stad toe,  zowel over het project  

als over de werken. 
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De grote lijnen van het project 

 

Urbanisme  
een werf van buitengewone omvang!  

 

De doelstellingen die vandaag worden voorgesteld, tonen duidelijk onze wens aan om de 

Brusselse bevolking, net als de mensen die in het centrum werken, shoppen of op bezoek 

zijn, een aangename, comfortabele, veilige en mooie stad te schenken!  

 

Wanneer we even terugblikken op het verleden van de buurt wordt al snel duidelijk dat er 

veel veranderd is.  

Aan het einde van de 19e eeuw werd de Zenne overwelfd uit hygiënische overwegingen. Er 

werd beslist om een brede, ‘Parijse’ laan aan te leggen. Een eeuw later, in de jaren 70, 

werden belangrijke werken uitgevoerd, waaronder de aanleg van een premetrolijn, de 

herinrichting van de lanen en de verbreding van de voetpaden. 

 

Vandaag is die inrichting verouderd en ze voldoet niet langer aan de hedendaagse normen. 

De heraanleg van dit deel van de stad is dan ook een logische stap en moet een antwoord 

bieden op de noden van onze maatschappij. Koning auto moet plaats ruimen voor andere 

vervoersmethoden – te voet, per 

fiets of met het openbaar 

vervoer, voor een uitstap of om 

te winkelen – met als doel de 

openbare ruimte uitnodigend in 

te kleden en aan de mensen 

terug te geven.  
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Gerichte acties om de vergane glorie van de lanen te herstellen 

 

Het erfgoed langs de lanen in het centrum opwaarderen 

Tal van Brusselse huizen en gebouwen zijn een herontdekking meer dan waard. Het hotel 

Métropole, het vroegere Pathé Palace, het huis ‘Hier ist in den kater en de kat’, het oude 

hotel Continental en ‘le Gretry’ zijn slechts enkele architecturale pareltjes. Deze bijzondere 

bouwwerken verdienen het om in de kijker te worden geplaatst. In dat verband kan het 

succes van de Grote Markt als leidraad dienen.  

 

Gevelrenovatie 

Het is de bedoeling eigenaars aan te sporen de gevels van hun huizen en gebouwen goed te 

onderhouden en te verfraaien. De Stad kan hen begeleiden bij het indienen van een 

aanvraag voor een gewestelijke premie. 

 

Verder zullen nalatige eigenaars van gebouwen systematisch worden beboet en worden 

schotelantennes verwijderd die niet conform de wet werden geplaatst. 

 

Het uitzicht van de wegbedekking 

De weg wordt volledig heraangelegd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen weg 

en stoep, maar wordt één geheel gecreëerd.  

 

Harmonisatie en verbetering van de kwaliteit van lichtreclames en uithangborden  

Door de jaren heen werden steeds meer lichtreclames boven elkaar aangebracht, wat zorgt 

voor een onsamenhangend geheel en een heuse kakofonie creëert. Het idee is dus om over 

te gaan tot het laten te verwijderen van die lichtreclames. De vervolging van 

stedenbouwkundige inbreuken wordt bijgevolg een prioriteit, met als doel de gevels hun 

grandeur terug te geven. 
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Handel 

Een innovatieve aanpak om de commerciële ontwikkeling van het stadscentrum te 

steunen 

 

Nu er steeds meer nieuwe commerciële centra in en rond het Brussels Gewest ontstaan, 

moet de heraanleg van de pleinen en lanen in het centrum worden beschouwd als een 

strategie om de tanende economische en commerciële activiteiten in deze zone terug aan te 

sterken en ten volle te benutten. 

De nieuwe bestemming voor het centrum en het autovrij maken ervan zijn twee middelen 

waarmee het college het stadscentrum aantrekkelijker en dynamischer wil maken. 

 

Commerciële diversiteit moet zoveel mogelijk in de hand worden gewerkt, op maat van de 

beoogde evolutie en om de algemene aantrekkelijkheid van het centrum te verhogen. Met 

dit project wil de Stad enerzijds buurtwinkels voor bewoners steunen en anderzijds ook 

Brussel op de kaart zetten als shopbestemming.      
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Om de diversiteit en de kwaliteit van het commerciële aanbod in het kloppende hart van 

Brussel in de hand te werken, zal de Stad Brussel een Schema voor Handelsontwikkeling 

opstellen. Dit plan legt zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak de structuur van de 

handel in de Sint-Jakobswijk, de omgeving van de Grote Markt en de Nieuwstraat vast. 

Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de assen Nieuwstraat-Beurs, Nieuwstraat-De 

Brouckère en Beurs-De Brouckère, evenals naar het Anneessens-, het Fontainas-, het Beurs- 

en het De Brouckèreplein. 

Met het oog op de voornoemde doelstellingen en om de levensvatbaarheid van de 

handelszaken in het stadscentrum te vrijwaren, zal het Schema voor Handelsontwikkeling 

ook analyses en duidelijke aanbevelingen omvatten, waaronder een uitvoerige lijst met 

handelszaken, een kaart van de inplanting van die zaken en een typologie van het 

commercieel vastgoed. 

 

De Stad Brussel zal ook beschikken over een ‘online handelsobservatorium’, een website 

waarop een overzicht wordt aangeboden van de commerciële situatie binnen de beoogde 

perimeters. De vrij toegankelijke website wordt in drie talen opgesteld (Frans, Nederlands en 

Engels). Daarnaast kan men ook op de website terecht voor inlichtingen, waaronder een 

uitvoerige lijst met leegstaande handelsruimten, informatie rond parkeermogelijkheden, de 

voetgangersstromen op basis van dubbele statistieken (per dag en per week), enz. 

Dankzij het online handelsobservatorium krijgt de Stad een steeds actueel, duidelijk en 

algemeen beeld van de commerciële ontwikkeling in deze zone. Bovendien kan de Stad zo 

een proactief beleid voeren op het vlak van het onthaal en de werving van commerciële 

investeerders. 

 

De vinger aan de pols van handelaars voor een aantrekkelijker commercieel klimaat 

In januari vond een eerste informatievergadering plaats voor de handelaars langs de lanen in 

het centrum. De doelstellingen van het project werden er uit de doeken gedaan en er werd 

geluisterd naar de opmerkingen van de handelaars. Dat was slechts een eerste stap. De 

specifieke eigenschappen van elke zaak zullen worden geanalyseerd en in kaart worden 

gebracht. 
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In het kader van het parkeerbeleid wordt de toegang tot de laad- en loszones en de 

parkeerzones voor klanten verbeterd. Daarbij gaat de voorkeur uit naar beveiligde en vlot 

toegankelijke parkings in de onmiddellijke omgeving. Bijgevolg moet het aantal openbare 

parkings worden opgetrokken en moeten ze goedkoper zijn dan de parkeerplaatsen langs de 

openbare weg. 
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Toerisme 

Veel economische ontwikkelingsmogelijkheden in het stadscentrum 

 

Toerisme biedt veel potentieel voor de economische ontwikkeling van Brussel. De sector zorgt 

niet alleen voor lokale arbeidsplaatsen, maar is ook nuttig voor de plaatselijke economie. 

Toeristen geven per dag immers gemiddeld 120 euro uit in de horeca en in handelszaken 

(vrijetijdstoeristen). 

 

Brussel is de voorbije tien jaar steeds meer in trek geraakt als bestemming, en de hoofdstad 

heeft zich op ambitieuze wijze voorgenomen om tegen 2020 de kaap van 5 miljoen 

bezoekers te bereiken. Daarvoor is een ambitieus stedelijk ontwikkelingsbeleid nodig.  

 

De Unesco-zone van de Grote Markt van Brussel en de omliggende straten is een van de 

grootste toeristische troeven van onze hoofdstad. Er gaat immers een grote 

aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers van uit die beter moet worden benut. 

 

De heraanleg van de centrale lanen en de visie van een grote voetgangerszone in het 

centrum is dus zeker nuttig om de stad nog aantrekkelijker te maken voor buitenlandse 

bezoekers. Het toeristische hart van de stad blijft namelijk de factor bij uitstek voor de 

ontwikkeling van het toerisme. 

 

Belgian Beer Temple: internationaal visitekaartje voor Brussel 

Het culturele en toeristische project van de Stad Brussel in samenwerking het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Verbond van Belgische Brouwers om het Beursgebouw om te 

bouwen tot een groot centrum voor Belgische bieren is uiteraard nauw verbonden met de 

plannen van de Stad Brussel om de centrale lanen om te vormen tot een gezellige, 

dynamische en vernieuwde buurt.  

 

Het project van de Belgian Beer Temple is ontstaan uit de wens om de internationale 

reputatie van ons land nog beter tot zijn recht te laten komen. Onze bieren uitspelen als 

troef bij het internationale publiek is in de eerste plaats bedoeld om het toerisme in Brussel 

te bevorderen. De Belgian Beer Temple moet dienen als lokmiddel om eventuele bezoekers 
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naar Brussel te krijgen. Uiteindelijk moet de Belgian Beer Temple een belangrijke attractie 

worden, en dankzij de nauwe band met het centrum zal het ongetwijfeld een groot aantal 

bezoekers trekken, zoals is gebleken uit de tentoonstellingen die er sinds december 2012 

worden georganiseerd.  

Op termijn moet de Belgian Beer Temple een belangrijke aantrekkingspool worden. De 

sterke band met het stadscentrum laat toe om een groot aantal bezoekers aan te trekken. 

Het succes van de verschillende tentoonstellingen die er sinds 2012 georganiseerd zijn tonen 

dit aan .  

 

Studies over de potentiële opkomst maken gewag van 400.000 mogelijke bezoekers per jaar 

in dit nieuwe museum, dat zal fungeren als vlaggenschip voor de vernieuwde wijk en op 

termijn een van de drie grootste toeristische attracties van Brussel moet worden.  

 

De bedoeling van het project is ook een betere stedenbouwkundige integratie van het 

Beursgebouw. Samen met de Brusselse Bouwmeester en een historicus van de dienst 

Monumenten en Landschappen is de Stad begonnen aan de planning en studie om te 

bekijken hoe de bezoekersstroom rond het gebouw het best verloopt. Coördinatie en 

planning zijn immers essentieel om de heraanleg van het centrum in goede banen te leiden. 
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Mobiliteit 

rond en naar het centrum van Brussel  

 

Voetgangerszone 

De voetgangerszone wordt aanzienlijk uitgebreid in het stadscentrum, waardoor 

buurtbewoners en gebruikers optimaal van de ruimte en de nieuwe stadsinrichting kunnen 

genieten. 

Het college van de Stad Brussel kiest voor de invoer van een ‘flexibele’ voetgangerszone 

(naar het voorbeeld van de voetgangerszone in de stad Lyon) opdat buurtbewoners met 

voertuigen, leveranciers (op bepaalde tijdstippen), taxi’s en fietsers de voetgangerszone 

gemakkelijk kunnen bereiken. 

Wandelpaden zullen het stadscentrum doorkruisen en er worden ook culturele, toeristische 

en commerciële wandelroutes uitgewerkt.  
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Fietsnetwerk 

De Vijfhoek telt vandaag heel wat gewestelijke fietsroutes, die worden aangevuld door de 

fietsstraten van de Stad. Er gaat bijzondere aandacht uit naar fietspaden, zodat de fiets een 

geschikt alternatief wordt voor de auto. Het hele fietsnetwerk moet worden uitgebreid in 

het stadscentrum en er moeten ook fietsroutes worden aangelegd. 

 

Een nieuw verkeersplan voor de Vijfhoek 

De heraanleg van de lanen in het centrum en de invoering van een voetgangerszone gaan 

uiteraard gepaard met de uitwerking van een nieuw verkeersplan voor de Vijfhoek. Dat 

verkeersplan – uitgewerkt door het bureau Technum – moet een antwoord bieden op de 

mobiliteitsnoden, de toegankelijkheid van het centrum garanderen en de levenskwaliteit van 

de Brusselaars verhogen. 

 

Het verkeersplan, dat in maart zal worden voorgesteld, houdt natuurlijk ook rekening met de 

vereisten voor de heraanleg van de lanen in het centrum, waar vandaag sprake van is. 

 

Een toegankelijk Brussel: een lussensysteem 

Om de toegankelijkheid van het stadscentrum te verhogen, wordt een lussensysteem 

ingevoerd. Dit systeem heeft als doel het doorgaand verkeer uit het centrum te weren en 

langs de kleine ring om te leiden. Zo zal het plaatselijke verkeer vlotter verlopen en komt er 

plaats vrij voor voetgangers en fietsers. 

Ook de voetgangerszone zal vlot toegankelijk zijn dankzij een lus voor plaatselijk verkeer. Op 

deze lus – waarop ook een fietspad wordt aangelegd – loopt het verkeer op twee 

baanvakken in één richting. Deze weg moet bovendien de verschillende wijken in de Vijfhoek 

met elkaar verbinden, wat voor meer sociale cohesie zorgt. 

 

De lus voor plaatselijk verkeer wordt in verbinding gesteld met een aantal lussen voor 

binnenkomend en uitgaand verkeer, waardoor automobilisten binnen de Vijfhoek ook vlot 

naar het hypercentrum kunnen. Tot slot worden auto’s via de lussen ook naar bestaande en 

nieuwe parkings geleid. 
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Openbaar vervoer 

Het college wil dat er vlot en voldoende openbaar vervoer wordt aangeboden in de nieuwe 

voetgangerszone. Aangezien het verkeer op de lus in één richting loopt, zullen de bussen in 

dezelfde richting rijden als de andere voertuigen. Dat zorgt voor minder tijdverlies door 

eventuele opstoppingen op kruispunten en voor vlotter verkeer. 

Uit esthetische overwegingen worden de vijf eindhaltes van de bussen in het centrum van 

Brussel op twee plaatsen samengebracht. Daarnaast wil de Stad een nieuwe stadsbus 

invoeren. Op die lijn zullen kleinere bussen rond het verkeersvrije centrum rijden om 

reizigers naar de parkings en naar strategische plaatsen in de Vijfhoek te brengen. 

 

Openbare parkings 

Om zo veel mogelijk ruimte vrij te maken voor elke gebruiker wil de Stad een oproep 

lanceren bij bouwpromotoren in de privésector om nieuwe openbare ondergrondse parkings 

aan te leggen. Die zullen op strategische plaatsen worden voorzien binnen de Vijfhoek, langs 

de kleine ring en in de buurt van de zuidwest-lus. Vanaf het binnenrijden van de Vijfhoek 

worden automobilisten via een dynamische bewegwijzering naar de openbare parkings 

geleid (de bovengrondse parkeerplaatsen in de Vijfhoek zijn immers bestemd voor 

buurtbewoners en voor kort parkeren). 
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De Grondregie 

De grondregie van de Stad Brussel zet  zich mee in voor vernieuwing en 

een nieuw elan voor het centrum! 

 

De Grondregie van de Stad Brussel gaat als grote publieke vastgoedeigenaar een belangrijke rol 

spelen in de inspanningen om de centrale lanen te vernieuwen en ze een nieuw elan te geven.  
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Huisvesting 

Van de 3.200 woningen die de Grondregie bezit, bevinden er zich 930 op de centrale lanen 

of in de onmiddellijke nabijheid ervan. Als ze bij die van het OCMW worden geteld (132) en 

bij die van de maatschappijen voor sociale huisvesting (251) die ook in de buurt gelegen zijn, 

bedraagt het aantal huurwoningen in publieke handen 30 %.  

Dat is veel in vergelijking met andere wijken en gemeentes, maar zo blijft het voor iedereen 

mogelijk om in het hypercentrum van Brussel te wonen. 

 

Handel 

De heraanleg van de centrale lanen biedt de gelegenheid om opnieuw te gaan nadenken 

over het aanbod van handelszaken in het stadscentrum. De Grondregie en het OCMW zullen 

met hun 220 woningen op de centrale lanen of in de onmiddellijke omgeving ervan 

uiteraard een belangrijke stem krijgen in het aantrekken van handelszaken die passen in de 

visie die wordt uitgedragen door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Er zal ook een studie komen die zal nagaan of het mogelijk is om de binnenplaats van 

residentie Grétry te integreren in de voetgangerszone of om de voorkant af te sluiten om de 

commerciële sfeer te versterken.  

 

Mobiliteit 

Doordat delen van het centrum voetgangerszones worden, zal het aantal parkeerplaatsen op 

de openbare weg afnemen. Toch wil het College de gezinnen die in het centrum wonen hun 

auto niet afnemen. Daarom zal de Grondregie en het OCMW de 864 parkeerplaatsen die het 

binnen de Vijfhoek heeft vanaf 2017 gratis ter beschikking stellen van haar huurders. 
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Groene ruimtes 

Meer groen op de pleinen in het centrum voor meer gezelligheid 

 

Het invoeren van een voetgangerszone in de lanen van het centrum schept heel wat 

verwachtingen bij het grote publiek. Het zou gaan om een nieuwe groene en recreatieve 

ruimte binnen een hoofdzakelijk gebetonneerde Vijfhoek waar statige bomen zullen 

worden geplant.  

 

 De Stad Brussel wil ook in die zone meer groen en beplanting voorzien. De ruimte kan 

immers uitstekend worden ingedeeld in groene zones, vooral in de voetgangerszones. 

Verder wordt onderzocht of zo’n grote open ruimte geschikt is voor evenementen en 

activiteiten. De projecten die bij de Stad Brussel worden ingediend door verenigingen als 

BRAL of Jeunes Natuurlijk geven blijk van de wil van de bewoners om een ‘Anspachpark’ aan 

te leggen.  

 

Diversiteit troef 

Op het vlak van vegetatie biedt de voetgangerszone ruimte voor beplanting en 

bloemenperkjes die er elk seizoen anders uitzien. Een dergelijke diversiteit laat toe zo goed 

als het hele jaar door seizoensplanten te voorzien. Uitgestrekte grasperken bieden ruimte 

voor ontspanning of een picknick terwijl enkele bloemenperken tussen het gras voor 

afwisseling zorgen. Dergelijke ruimten werken tegelijk een grotere biodiversiteit in de hand 

en geven de stad kleur. 

Beplanting langs de gevels, zoals klimplanten, en originele architecturale elementen met 

planten (zoals een plantentunnel) kunnen in de site worden geïntegreerd.  

Op het vlak van duurzaamheid is het belangrijk waterbekkens voor regenwater te voorzien 

die voor automatische besproeiing kunnen worden gebruikt. Bovendien gaat de voorkeur uit 

naar inheemse plantensoorten. 
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Een gezellige ruimte voor ontspanning 

De recreatieve functie van deze nieuwe ruimten is van cruciaal belang. Daarom zullen er een 

aantal speelpleinen worden aangelegd zodat aan de verwachtingen van alle leeftijden 

wordt voldaan. In die zin worden ook fonteinen en bankjes voorzien, hoofdzakelijk in de 

buurt van de speelpleinen. Er kunnen bijvoorbeeld ook fitnesstoestellen langs de lanen 

geplaatst worden. Met zo’n voorzieningen kan de nieuwe voetgangerszone opgedeeld 

worden en kunnen originele wandelroutes gecreëerd worden 
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Netheid 

Een belangrijke factor in de heraanleg van de grote lanen 

 

Het beleid dat de Stad Brussel rond netheid voert, zal heel wat aandacht krijgen bij de 

heraanleg van de centrale lanen, en dat meteen van bij het begin. Zo zal in de 

ontwikkelingsplannen aandacht worden besteed aan de ophaling van huishoudelijk en 

commercieel afval, dagelijks onderhoud van de publieke ruimte en van vuilnisbakken en 

containers.  

 

Het huidige systeem waarbij huishoudelijk en commercieel afval aan de deur wordt 

afgehaald, zorgt voor vuilniszakken en dozen in het straatbeeld. Het College van de Stad 

Brussel gebruikt de heraanleg als kans om die manier van werken in vraag te stellen en na te 

denken over alternatieven. Ondergrondse containers of een afzuigsysteem voor afval zijn 

mogelijkheden die moeten worden bekeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door pleinen zonder niveauverschillen aan te leggen en daarbij te kiezen voor degelijke 

materialen met voldoende porositeit kan de publieke ruimte met machines en met water 

gereinigd worden. Bovendien helpen sommige bekledingsmaterialen om stadsmeubilair te 

beschermen tegen tags, graffiti en stickers, factoren die het plan in aanmerking moet 

nemen.  
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Tot slot moet in het project ook rekening worden gehouden met stadsmeubilair dat 

onmisbaar is voor de netheid, en hetzelfde geldt voor het plaatsen van urinoirs en openbare 

toiletten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit.  

 

Aandacht voor netheid in het stedenbouwkundig ontwerp is de beste manier om ook op 

lange termijn de netheid van de publieke ruimte te verzekeren. De heraanleg van de centrale 

lanen is dan ook de gelegenheid bij uitstek om de aanzet te geven tot die geïntegreerde 

stedenbouwkundige aanpak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

                                   Een nieuw hart voor Brussel : persdossier 31 januari 2014 

Dialoog en Wijkcontracten 

Een aangenaam stadcentrum  

 

Momenteel heeft de Stad Brussel twee Wijkcontracten opgesteld voor de Vijfhoek. Het 

Wijkcontract Bloemenhof werd al aangevat, terwijl het Wijkcontract Jonction dit jaar van 

start gaat. 

Vandaag bestaan er erg weinig verbindingen tussen die twee wijken. Ze worden letterlijk van 

elkaar gescheiden door de centrale lanen. De beoogde heraanleg van de lanen moet 

gezellige openbare ruimten creëren en de voetgangerszone uitbreiden. Dat zal ook de 

banden tussen de twee wijken versterken. Na de heraanleg van de lanen zal het 

gemakkelijker zijn om van de ene naar de andere wijk te gaan. 

 

De Wijkcontracten vormen onze belangrijkste instrumenten voor stadsvernieuwing. 

Gedurende een beperkte periode worden buitengewone middelen ingezet om fors te 

investeren in een duidelijk omlijnd gebied, met als doel de leefomstandigheden in de wijk 

aanzienlijk te verbeteren. 

 

Het dynamische aspect van en de 

verschillende projecten in de 

Wijkcontracten passen binnen een 

globale visie van de Stad over de 

vernieuwing van het centrum. Door 

de verschillende interventies zo goed 

mogelijk op elkaar af te stemmen, kunnen we hun impact verhogen en de levenskwaliteit 

van de bewoners binnen de Vijfhoek sterk verbeteren. 

Een van de belangrijkste projecten van het Wijkcontract Bloemenhof is de heraanleg van het 

Fontainaspark. Dit project wordt optimaal afgestemd op de heraanleg van de centrale lanen 

door het park van een aantrekkelijke en goed zichtbare toegang te voorzien en een sterke, 

continue verbinding tussen het park, het Fontainasplein en de autovrije Sint-Jakobswijk te 

creëren. 
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Dialoog en voorlichting staan centraal 

 

Omdat dit alles een grote verandering betekent voor het centrum, zijn dialoog en 

voorlichting onmisbaar om ervoor te zorgen dat de bevolking zich achter het project schaart 

en meewerkt tijdens de totstandkoming ervan. Het College wil de bewoners en 

consumenten van de Vijfhoek rechtstreeks bij het project betrekken. Omdat de 

herwaardering van het stadscentrum van groot belang is, zullen het hele project lang 

infosessies worden gehouden waar de bewoners, de handelaars en betrokken 

verenigingen een stem krijgen. Het is de bedoeling om hen te informeren over de voortgang 

van de werkzaamheden en rekening te houden met nuttige suggesties over het gebruik en 

de indeling van de publieke ruimte, hoewel de grote lijnen van het project wel al vastliggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreet komen er diverse participatieve projecten:  

 

  Er zullen vier keer workshops worden    georganiseerd (op vrijdagavond en zaterdag) om 

zowel de bewoners als de pendelaars die in Brussel werken de kans te geven om deel te 

nemen.  

 

 Het project voor de heraanleg van de as zal een eigen communicatie- en 

informatieplatform krijgen in de vorm van een website en een tijdelijk paviljoen ter plaatse, 

waar de voortgang van het project zal geïllustreerd worden. Bovendien komt er een 

permanent aanspreekpunt om praktische problemen met betrekking tot werkzaamheden op 

te lossen waar mensen in het centrum mee te maken kunnen krijgen. De bedoeling is ook 

om ervoor te zorgen dat er snel praktische oplossingen kunnen worden gevonden.  
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  Er zal driemaandelijks een krantje verschijnen dat zal worden verspreid in de zone aan de 

centrale lanen. Daarin zullen de grote fases van de werken worden voorgesteld, en zullen 

ook thema's aan bod komen die te maken hebben met de heraanleg van de lanen, zoals 

projecten die buiten het rechtstreekse kader ervan plaatsvinden, initiatieven van bewoners, 

enz. Die informatie zal ook verschijnen in De Brusseleir, het maandelijkse magazine van de 

Stad Brussel. 

 

  Om ervoor te zorgen dat de bewoners hun blijvende steun verlenen aan het project, zal 

een wedstrijd worden georganiseerd om het project een naam, een baseline en een 

grafische identiteit te geven.  
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Een nieuw hart voor Brussel ! 

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt  de grote l i jnen voor 

van zijn project voor de heraanleg van de pleinen en lanen van het 

Centrum 

 

Yvan Mayeur, Burgemeester  

Alain Courtois, Eerste Schepen 

Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, jeugd en het Jonge Kind 

Marion Lemesre, Schepen van Tewerkstelling, Economie en Handel  

Karine Lalieux, Schepen van openbare netheid en Cultuur 

Philippe Close, Schepen van Toerisme, Personeel en Financiën  

Mohamed Ouriaghli, Schepen van Huisvesting en Gelijke Kansen 

Els Ampe, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken  

Ahmed El Ktibi, Schepen van Groene Ruimten en Energie 

Geoffroy Coomans de Brachène, Schepen van Stedenbouw en Erfgoed 

Ans Persoons, Schepen van Participatie en Wijkcontracten 

Pascale Peraita, Voorzitter van het OCMW 

 

 

 

 

Perscontact: 

Kabinet van de Burgemeester, Carl Theunis – 0494/32.84.16 – carl.theunis@brucity.be   

mailto:carl.theunis@brucity.be
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