
  

 
WCO 11 – maart 2019 



Dagorde 
 

• 18u30 Verwelkoming en opening van de zitting 

 

1. Interventies op de openbare ruimten – 25min  

a. Heraanlegprojecten van de openbare ruimte, straten & huizenblokken – met 
studies en vergunningen 

b. Volledige of gedeeltelijke renovatieprojecten van straten en pleinen – « Brigades 
des paveurs » – onderhoudsoperaties 

c. Transversale operaties inzake vergroening en waterdichtheid van de wijk 

d. Opwaardering van de openbare ruimten in de omgeving via een lokale 
participatie procedure 

e.   Participatie procedure rond interventies op de openbare ruimte 

 

2. Voorstel participatie charter - 1uur 

4. Kalender van de volgende vergaderingen 

5. Diversen 

• 20u30 Einde van de WCO, Drink 



 
 
a. Heraanlegprojecten van de openbare ruimte, straten & huizenblokken  
  
 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte & 
de straten 

 

301 Verbetering van het lokaal stratennetwerk | Studie inzake samenhang en werken 

Nieuw wegprofiel en aanleg van gevel tot gevel 

301a Spiegelstraat 

301b Sint-Gisleinsstraat 

301c Vossenstraat 

01d Valkstraat 

301e Abrikozeboomstraat 

301f Samaritanessestraat 

 

303  Aanleg en vergroening van de openbvare 

ruimte aan de ingang van de basisschool  

« La Marolle » 

 

304  Studie en aanleg|Rationnalisering van de 

ruimten « Lacaille-Bloemisten » 

 
309  Openbare ruimte achteraan de 

basisschool « La Marolle » 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte : 
straten 

 

301a Spiegelstraat 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte : 
straten 

 

301b Sint-Gisleinsstraat 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte : 
straten 

 

301c Vossenstraat 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte : 
straten 

 

301d Valkstraat 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte : 
straten 

 

301e Abrikozeboomstraat 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte : 
straten 

 

301f Samaritanessestraat 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte & 
de straten 
303  Aanleg en vergroening van de openbare ruimte aan de ingang van de basisschool « La Marolle » 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte & 
de straten 
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Heraanlegprojecten van de openbare ruimte & 
de straten 
304  Studie en aanleg|Rationalisering van de openbare ruimten « Lacaille-Bloemisten » 
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Heraanlegprojecten van de openbare ruimte & 
de straten 
304   Studie en aanleg|Rationalisering van de openbare ruimten « Lacaille-Bloemisten » 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte & 
de straten 
309  Openbare ruimte aan de achterkant van de basisschool « La Marolle » 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte & 
de straten 
309   Openbare ruimte aan de achterkant van de basisschool « La Marolle » 



Heraanlegprojecten van de openbare ruimte : 
huizenblokken 
 
302 Aanleg Wulkenplein 

 

Verbetering van de waterdichtheid van het speelplein, 

dit alles met het behoud van zijn actueel gebruikelijke 

functies; versterking van de vergroening van de site; 

verbetering en heropening van twee toegangen. 

 
305  Huizenblok | Montserratstraat & Priestersstraat 

 

Intensifiëring van het gebruik van het blok 

ten voordele van de inwoners,  

binnen voorwaarden aanvaardbaar voor iedereen,  

want vooraf besproken ;  

De toegang verbeteren en het verband met de 

aanpalende straten. 

 
310  Huizenblok | Voorzorgsstraat & Priestersstraat 

 

Intensifiëring van het gebruik van het blok 

ten voordele van de inwoners, binnen voorwaarden 

aanvaardbaar voor iedereen,  

want vooraf besproken. 

 
311  Huizenblok | Fazantenblok 



 
 
 
b. Gehele of gedeeltelijke renovatieprojecten van straten en pleinen – 
« Brigades des paveurs » – onderhoudsoperaties 
 
  
 



« Brigades des paveurs » : 
onderhoudsoperaties 

 
306  Vossenplein 

 

306a Bestrating en onderhoud 

306b Aanplanten van zieke en gevelde bomen 

301d Stadsmeubilair–boomkorven 

 
307 Vossenplein 

 en perpendiculaire straten  

 Verlichting van straten en plein – Sibelga   

  

501 Onderhoud van de bestrating 

 (onder voorbehoud van het technisch advies wegenis) 



 
 
 
c. Transversale operaties inzake vergroening en waterdichtheid van de 
wijk 
 
  
 



POTENTIELE RUIMTEN  
Studie ERU dec 2018 
 1. Boomput 

• Op het wegdek tusen de parkeerplaatsen 

• Op het voetpad 

2. Gevelvoet 

• Gevel op smal voetpad (< 1,80m breedte) 

• Gevel van de weg af 

3. Straat 

• Op het voetpad 

• Op een plaats 

• Op een middenberm gericht rondpunt 

• Straatje, voetgangersstraat en steeg 

4. Terras en handelsuitstalling 

5. Omgeving van het gebouw 



POTENTIELE RUIMTEN 
Studie ERU dec 2018 – primaire interventies 
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POTENTIELE RUIMTEN 
Studie ERU dec 2018 – primaire interventies 



POTENTIELE RUIMTEN 
Studie ERU dec 2018 – secundaire interventies 



POTENTIELE RUIMTEN 
Studie ERU dec 2018 – secundaire interventies 



POTENTIELE RUIMTEN 
Studie ERU dec 2018 – secundaire interventies 



 
 
 
d. Opwaardering van de openbare ruimte in de buurt via een lokale 
participatie procedure 
 
  
 



Context en diagnose 

 

 

 

 

Vaststelling : mogelijkheid van een betere opwaardering van 
talrijke openbare ruimten in de buurt 

• Vergroening van de wijk ; 

• Verbetering van de netheid en strijd tegen het sluikstorten ; 

 

Met het oog op een investering, hoger door en voor de 
buurtbewoners. 

 



Wie ? 
 
                             
                           PROJECTVERANTWOORDELIJKEN 
PROJET   
  
 

• een VZW, 

• een sociaal doelgerichte vereniging,  

• een openbare instelling,  

• een sociaal immobiliënkantoor, 

• enz. 

 



 
 
Wat ?  
 
 
                           OPDRACHTEN EN DOELSTELLINGEN 
OBJECTIFS  

  
Het project beoogt nieuwe acties voor : 
• het activeren, het animeren en het opwaarderen van de openbare 

ruimten van de wijk 
• nieuwe gebruiksvormen en toe-eigeningen van de ruimten 
• Versterking van het deel uit maken / het respect van de openbare 

ruimten 
 
Mogelijke declinaties : 
• sociale, artistieke, culturele of sportieve animaties ; 
• tijdelijke installaties;  
• lichte inrichtingen …..   

 



Waar ?  

                                     BINNEN WELKE OPENBARE RUIMTEN IN 
           DE BUURT ? 
 
Over gans de perimeter of binnen specifiek openbare ruimten ? 

 

Voorbeelden: 

• In de nabijheid van sociale woningen ; 

• Bepaalde huizenblokken ; 

• Bepaalde ruimten in de buurt die er verlaten bij liggen, met weinig 
animatie of slecht onderhouden; 

• enz.  

 



 
 
 
Wanneer en hoeveel ?        
                            
 
                                           
   

 

 

 

150.000€ (maximum) over de periode 2019-2022  

 

• Hetzij 1 projectenoproep elk jaar aan een bedrag van 37.500 €; 

• Hetzij 1 projectenoproep om de 2 jaar aan een bedrag van 75.000 €  ; 

• Hetzij 1 projectenoproep om de 4 jaar aan een bedrag van 150.000 €. 

 



Hoe ?   
 
Selectieprocedure 
Fase 1 : nazicht door en richtlijnen van de administratie aangaande de ingediende 
dossiers; 

Fase 2 : beslissing van de jury op basis van de selectiecriteria en het verslag aan het 
College; 

Fase 3 : beslissing toekenning van de subsidie. 

 
Selectiecriteria 
Kwaliteit van de inhoud : toepasselijkheid, originaliteit, zichtbaarheid, aantrekkelijkheid, 
locale verankering ;  

Logistiek : duurzaam beheer, toegankelijk voor elk publiek ; 

Communicatie :  kwaliteit inzake informatie naar de inwoners toe, duidelijkheid van het 
ontwerp, verslaggeveing 

Troeven : participatie procedure, rekening houden met de sociale en culturele 
diversiteit van de wijk en van de dimensie van het genre. 

 
Samenstelling van de jury                                    
Twee leden van de coördinatieploeg van het DWC; de verantwoordelijke van de opvolging van het 
DWC De Marollen van de DSV – Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Een medewerker van de 
verenigingswereld van de wijk; Een buurtbewoner woonachtig binnen de perimeter. 



e. Participatie procedure rond de interventies op de openbare ruimte 



Te bespreken thematische vragen 

                                                                       

 

1. Heraanlegprojecten van de openbare ruimte : straten & huizenblokken 

• Zijn wij volgens u een openbare ruimte vergeten ? 

 

2. Onderhoudsoperatie (« Brigades des paveurs ») & transversale operaties inzake 
vergroening van de wijk 

• Welke prioritaire plaatsen zijn er volgens u voor de « brigade des paveurs » ? 

• Welke prioritaire plaatsen zijn er volgens u voor de vergroeningsoperaties 
(aanplanten van bomen, boomkorven, enz.) ? 

 

3. Opmaak van het reglement van de projectenoproep voor de opwaardering van de 
openbare ruimten in de buurt  

• Wie (kandidaten projectverantwoordelijken) ?  

• Wat (welke actie-s) ? 

• Waar (over gans de perimeter of binnen vooropgestelde openbare ruimten) ? 

• Wanneer en hoeveel (projectenoproep(en) en voor welke bedragen) ?  

• Hoe (procedure en adequate selectiecriteria ) ? 

 



Voorstel van participatie charter 



Voorstel van participatie charter 

                             toegestuurd met de uitnodiging op deze WCO  

   van 21 maart 2019. 

 
 

 

 

 

 

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het charter project dat wij 
zullen bespreken ter gelegenheid van een specifieke werkgroep. 



Kalender van de volgende vergaderingen 



2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AG 

COQ 11 

WCO 12 

WCO 13 

JAAR 2019 

25/04/2019 NETHEID 

AV ? 

21/03/2019 PARTICIPATIE & OPENBARE RUIMTE 

21/05/2019 PROGRAMMAWIJZIGING 

AV ? Werkgroep 
aangaande het 
participatie 

charter ? 



 Bedankt voor uw aandacht ! 


