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In dit boekje kan u het verslag lezen van het wijkforum in uw buurt. Elke 
maand gaan de Burgemeester en zijn Schepenen op bezoek in een 
andere Brusselse wijk. Alle buurtbewoners worden op deze vergade-
ring uitgenodigd. Ze kunnen er vragen stellen over de plannen van de 
Stad voor hun wijk, opmerkingen geven, problemen aankaarten. Als 
bewoner weet u immers heel goed wat uw straat en wijk nodig hebben! 
Met uw tips gaan wij aan de slag. 

Deze ontmoetingen tussen bewoners en College zijn erg belangrijk om 
een goed inzicht te krijgen in de noden van onze wijken, en hier blijft het 
niet bij. Zo bieden we onze bewoners ook de nodige ondersteuning aan 
om zelf de handen uit de mouwen te steken. Deze zomer zag de eerste 
Leefstraat in Brussel het licht: bewoners bouwden samen hun straat 
om tot aangename speel- en ontmoetingsruimte. Elk jaar krijgt één 
wijk het ‘participatief budget’ van de Stad: daarmee kunnen ze zelf aan 
de slag om een project te realiseren dat hun wijk echt nodig heeft. In 
wijken met een wijkcontract zien we ook dat onze DIY-oproepen goed 
werken: daar schieten de bewonersinitiatieven als paddenstoelen uit 
de grond. Ze zorgen voor aanstekelijke, positieve dynamiek in de wijk 
en versterken het wij(k)-gevoel. 

Brussel heeft bewoners met een mening. Ze willen gehoord worden 
over de toekomst van hun Stad. En ze hebben gelijk! Daarom is het 
belangrijk om bij grote stadsprojecten een omvangrijk participatietra-
ject op te zetten, en hier zo veel mogelijk bewoners bij te betrekken. 
Dat is geen gemakkelijk proces, en vraagt veel tijd en energie. Toch is 
het essentieel, want overleg leidt tot betere plannen. Daar willen we 
volgende jaren volop op inzetten. 

Naast de klassieke wijkvergaderingen organiseert de Stad nog verschil-
lende thematische vergaderingen: over een welbepaald project dat in 
de stijgers staat, of bijv. over de netheid in uw wijk. Aarzel niet ons te 
mailen of te bellen met opmerkingen en suggesties. Samen maken we 
van deze Stad een nog fijnere plek om te wonen.

Veel leesplezier bij deze Inforum.

VOORWOORD
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De wijkfora worden eenmaal 

per jaar georganiseerd in de 9 zones 

van de Stad Brussel (Vijfhoek West, 

Vijfhoek Oost, Laken Noord, Laken 

Zuid, de Noordwijk, Haren, NOH, 

Nord-Est, Louiza). Ze geven bewo-

ners de kans om in dialoog te gaan 

met de overheid over ontwikkelingen 

en plannen in hun wijk.

Voor elke openbare vergadering, vaar-

digt de Stad een oproep tot vragen uit. 

De burgers kunnen hun vragen kwijt 

via het platform  bpart.brussel.be , per 

email of per telefoon aan Brussel Parti-

cipatie. Deze vragen worden dan door-

gestuurd naar de leden van het College 

zodat ze tijdens het Forum de ant-

woorden kunnen aandragen. Op die dag 

worden de aanwezigen uitgenodigd om 

met elkaar en het College in dialoog te 

treden en samen te werken om na te 

denken over de gestelde problemen

Brussel Participatie is de dienst die 

deze vergaderingen organiseert. BP 

is een dienstverlenende organisatie, 

helpt bewoners om informatie te 

vinden over de Stad, om toegang te 

krijgen tot alle administratieve dien-

sten, motiveert burgers om ideeën 

voor hun wijk te delen en biedt tools 

aan voor de ontwikkeling van pro-

jecten voor de gemeenschap.
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EEN POSITIEF 
EFFECT VOOR 
BRUSSEL 
VEROORZAKEN

Het NEO-project is een initi-
atief van de Stad Brussel en 
het Brussels Gewest. Het zet 
de hoofdstad niet alleen in de 
verf, maar benadrukt ook hoe-
zeer Brussel de economie kan 
stimuleren, met name door de 
organisatie van congressen. 
Er is gekozen voor de Heizel 
omdat daar vaak grote evene-
menten plaatsvinden, de site 
heel goed te bereiken is met 
het openbaar vervoer en de 
wagen, en de omgeving een 
aantal toeristische trekpleisters 
telt. Daarnaast is dit onsamen-
hangende noordelijke deel van 
Brussel, met onder meer een 
gefragmenteerde Heizelvlakte, 
aan herverstedelijking toe. 
Het masterplan voor de uit-
voering van het NEO-project 
bestaat voornamelijk uit de 
projecten NEO 1 en NEO 2. 

NEO-PROJECT
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NEO 1 

NEO 1, ook wel Europea genoemd, is al 

aan het consortium Unibail/Rodamco/

Besix toegewezen voor de ontwikkeling 

van een nieuwe wijk op de historische 

Heizelsite aan de voet van het Atomium. 

Op termijn zal dit project voor om en bij 

de 3.000 banen zorgen. NEO 1 omvat 

de bouw van meer dan 500 energie-

zuinige en milieuvriendelijke woningen, 

2 kinderdagverblijven, een rusthuis, 

kantoren, een groot winkelcentrum, 

horecazaken en faciliteiten voor vrije-

tijdsbesteding (een volledig geren-

oveerd Mini-Europa, Robbedoesland, 

bioscoopzalen en een partnerschap 

met Cité des Sciences et de l’Industrie). 

De aanleg van het sportpark en de uit-

breiding van het Verregatpark worden 

in de marge van NEO 1 in fasen gerea-

liseerd. In het sportpark zal ook plaats 

zijn voor “urban sports” en de groen-

oppervlakte van NEO zal met 7 hec-

tare toenemen. Het Groentheater is 

beschermd en blijft dus bestaan.

De effectenstudie wordt in 2017 uitge-

voerd. In 2019 zouden de werkzaam-

heden moeten beginnen. Het einde van 

het project is voorzien voor 2021. 

NEO-PROJECT
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noorden van Brussel nog plaats is voor 

extra handelszaken. Maar het spreekt 

vanzelf dat erop gelet moet worden dat 

ook de buurtwinkels blijven bestaan.

IMPACT OP HET VERKEER

De bewoners van de Houba de 

Strooper laan vrezen een toename 

van het verkeer. Ze vragen zich af 

waar het verkeer zal passeren, aange-

zien de Houba de Strooperlaan al heel 

druk is en zich in slechte staat bevindt. 

De dienstvoertuigen zouden voor nog 

extra schade kunnen zorgen. De Stad 

benadrukt dat de logistieke ontsluiting 

via de verbindingsweg zal gebeuren. 

Daarnaast is het de bedoeling om van 

de Houba de Strooperlaan een echte 

stadsboulevard te maken. En wat 

bezoekers betreft: er wordt van uit-

gegaan dat Brusselaars het openbaar 

vervoer zullen nemen en Vlamingen 

en Walen Parking C zullen gebruiken. 

Sommige bewoners denken echter dat 

de meeste mensen met de auto naar 

de grote shopping centers zullen rijden 

en dus geen gebruik zullen maken van 

het openbaar vervoer. Ze erkennen dat 

NEO 2

NEO 2, dat eind 2017 toegewezen zou 

moeten worden, betreft de bouw van 

een groot congrescentrum en een 

hotel met 250 kamers. 

IMPACT OP DE LOKALE HANDEL 

De handelaars van de wijk De Wand 

maken zich door de komst van een 

groot winkelcentrum zorgen over hun 

toekomst. Bij de handelaars van de wijk 

Maria-Christina leeft hetzelfde gevoel. 

Hun wijken bevinden zich dan ook pal 

tussen Docks en het NEO-project. Het 

is niet de bedoeling dat er een tweede-

ling ontstaat tussen nieuwe wijken en 

armere wijken. Bewoners van minder 

begunstigde zones hebben ook nood 

aan investeringen van de Stad.

De Stad bevestigt dat er in het kader 

van de Wijkcontracten voor 40 miljoen 

euro is geïnvesteerd voor Bockstael 

alleen. Er zijn meer plaatsen gecre-

eerd in de scholen in Laken. Tegen 

2019 komen er 1.700 nieuwe plaatsen. 

Het NEO-project zal ook voor meer 

dan 3.000 nieuwe jobs zorgen. Uit een 

studie van het Gewest is in elk geval 

geruststellend gebleken dat er in het 

NEO-PROJECT
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het om grote inves-

teringen gaat, maar 

vrezen ook extra over-

last, in de vorm van file 

en ongepast gedrag, 

onder meer op het 

gebied van netheid. 

Aan de kant van het 

Verregatpark wordt in 

een verbinding van de 

ring naar de NEO-site 

voorzien, zonder door 

de wijken van Laken 

te gaan.

Een tramverbin-

ding zal de wijken van 

Laken ook met elkaar 

verbinden.

NEO-PROJECT
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OPENBARE WERKEN - MOBILITEIT

TOESTAND VAN DE WERKEN 
EN DE HERAANLEG
Heel wat voetpaden en wegen in Laken zijn in 
slechte staat en worden hersteld. Het gaat om:

 

• Dieudonné Lefèvrestraat en Stapelhuisstraat: de vergunning voor 

het heraanleggen van het voetpad en de weg en het aanleggen 

van een fietspad is op komst. De kasseien verdwijnen en de straat 

wordt geasfalteerd.

• Kunstenaarsstraat: de bewoners klagen over overdreven snelheid. 

Deze straat telt 4 rijstroken die niet allemaal gebruikt worden. De 

weg zal smaller gemaakt worden en langs de muren komt een par-

keerplaats in omgekeerde graatvorm om te verhinderen dat vracht-

wagens er parkeren.

• Médoristraat en De Vrièrestraat: werden heraangelegd.  

• Sint-Annadreef: is al heraangelegd. Het voetpad en het asfalt zijn ver-

nieuwd en er is een fietspad geïntegreerd. Voor de veiligheid staat de 

politie niet toe om verderop in de straat een fietspad aan te leggen, 

omdat aan de Europese School veel bussen in- en uitrijden.

• De Laubespinstraat: het heraanleggen van de voetpaden en het ver-

plaatsen van de bomen is gepland in 2017. De werkzaamheden beginnen 

op 6 november 2017.

• Kloosterstraat: heraanleg van gevel tot gevel. Er moet bij het Gewest een 

vergunning aangevraagd worden om de kasseien weg te nemen en zo 

het lawaai te verminderen. De voetpaden worden heraangelegd met 

dikkere kleine betonnen klinkers die beter bestand zijn tegen wagens 

die erover naar garages rijden. Met asfalt dreigt de snelheid in de straat 

omhoog te gaan. Misschien moeten zigzagdoorgangen, Berlijnse kus-

sens of drempels geplaatst worden. Omdat de vergunning nog niet is 
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aangevraagd, is overleg met de bewoners nog mogelijk. Begin 2018 of 

in de zomer van 2018 kan de heraanleg beginnen.

• Palfijnsquare: heraanleg van de voetpaden met dikkere kleine betonnen 

klinkers die beter bestand zijn tegen wagens die erover naar garages 

rijden. Aan de kant van de Generaal de Ceunincklaan, waar de tram zal 

komen, zal de MIVB de voetpaden heraanleggen. De Stad vraagt de MIVB 

om daarbij 200 parkeerplaatsen te behouden, wat technisch mogelijk is.

• Houba de Strooperlaan: de voetpaden tussen de Magnolialaan en 

de brug van Wemmel, die in zeer slechte staat zijn, moeten in 2017 

heraangelegd worden. De datum van de werkzaamheden, ten laste van 

het Gewest, hangt ook af van de geplande interventies door Vivaqua, 

Sibelga en Proximus.  

Naast de geplande werken 

vragen de bewoners onder meer 

om een zone 30 in te voeren in 

de woonwijk van de Ernest Salu-

straat, en om in bepaalde straten 

verkeersdrempels aan te leggen. 

Wat die laatste aanvraag betreft: 

misschien is het beter om in 

smalle straatjes snelheidscame-

ra’s te plaatsen, omdat verkeers-

drempels veel lawaai maken. 

Rode Kruislaan: een bewoner 

signaleert dat de verkeersdrem-

pels niet efficiënt zijn omdat de 

wagens tussen twee obstakels 

snel optrekken!

TRAVAUX PUBLICS - MOBILITÉ

De Verregatstraat is zwaar bescha-

digd, een bewoner vraagt daarom 

of er geen herstellingswerken 

mogelijk zijn. De Stad moet een 

andere en duurzame oplossing 

zoeken in plaats van eenmalige 

herstellingen. Wegens verschil-

lende recente problemen in de 

wijk moet er een speciale vergade-

ring komen voor de Verregatstraat. 

Een bewoner werpt op dat de 

voetpaden van de Kerselarenlaan 

geplaveid zijn, behalve die van de 

Modelwijk. De Stad zal dat contro-

leren en vragen om indien nodig 

herstellingswerken uit te voeren.
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GROENE RUIMTEN

INDIEN ER DIE VRUCHTEN 
NIET WAREN
GINKOVRUCHTEN

De Japanse notenbomen zijn al enkele 

jaren voer voor discussie. Sommige 

bewoners willen ze laten vellen, andere 

willen ze behouden. Tijdens een over-

legcommissie voor het heraanleggen 

van de straat werd beslist om ze te 

kappen. In beroep heeft het Gewest de 

mensen die ze willen behouden gelijk 

gegeven. Volgens een peiling van de 

stad wil 75% van de bewoners de ove-

rigens heel mooie bomen behouden. 

Het probleem van deze boomsoort 

is de slechte geur van de vruchten, 

die wel een geneeskrachtige werking 

zouden hebben. De Stad zoekt een 

oplossing, zoals het verzamelen van 

de vruchten. Een herborist stelt voor 

om de vruchten te gebruiken voor het 

bereiden van preparaten.

De Stad wil in overleg met de bewoners 

beslissen, op basis van de plannen, over 

het al dan niet plaatsen van hekken en 

de inrichting van het Verregatpark na 

de uitbreiding. 
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VEILIGHEID

DE CRIMINALITEIT 
IN BRUSSEL IS MET 
17% GEDAALD
Toch is er een tekort aan politieagenten, niet door een 

gebrek aan budget maar vooral omdat er te weinig agenten 

naar Brussel worden gedetacheerd. Beschikken over een 

eigen politieschool en zelf instaan voor rekrutering, onaf-

hankelijk van de federale politie is een oude eis van het 

gewest. Politieagenten moeten bovendien stage lopen in 

de grote zones, met name in Brussel. Maar daarna verlaten 

ze de Stad en gaan ze in hun eigen regio aan de slag. 

 

STEDENBOUW

TUINEN OMGEVORMD 
TOT PARKEERRUIMTE
Stevens-Delannoystraat: veel voortuinen zijn omgevormd 

tot parkeerplaats, in de meeste gevallen zonder vergun-

ning. Door zo’n privatisering van de openbare ruimte 

daalt het aantal parkeerplaatsen op de weg en veran-

dert het karakter van de straat want dat is niet waar deze 

inspringstroken voor dienen.

In de Heizelwijk worden woningen regelmatig gecon-

troleerd, onder meer door aan te bellen, op zoek naar 

huisjesmelkers. Ook onbewoonbare woningen worden 

daarbij gecontroleerd. Niet-conforme toestanden 

kunnen gesignaleerd worden aan de cel Bouwmis-

drijven. urb.UAI@brucity.be
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INFO

PARTICIPEREN 
ALS BURGER?
DE DIENST PARTICIPATIE

Brussel Participatie is een organisatie 

van de stad Brussel die ten dienste 

staat van de burgers. Twee centrale 

concepten bepalen de missie van deze 

dienst: informatie en transparantie.

De participatie heeft betrekking op de 

openbare ruimte, de ruimte die in de 

stad door de burgers wordt gedeeld 

en gebruikt en die door de overheid 

wordt beheerd.

De dienst Participatie heeft als taak 

de participatie van stadsbewoners 

en -gebruikers aan het stadsleven 

te bevorderen met acties (steun) en 

dialoog omtrent de projecten van de 

stad Brussel.

INFORMEREN IS COMMUNICEREN

Het overbrengen van bezwaren, opmer-

kingen, ideeën en originele oplossingen 

van bewoners maakt deel uit van het 

informatiewerk van Brussel Participatie. 

De dienst communiceert met affiches 

en folders, via zijn Facebookpagina, in 

openbare vergaderingen, op de web-
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INFO

site, evenals via het “inforum” en de ver-

slagen van de wijkvergaderingen. Brussel 

Participatie beschikt over een adressen-

lijst van meer dan 5.000 burgers die zich 

in de databank hebben ingeschreven.

PROJECTEN VAN BRUSSEL PARTICIPATIE

Sommige projecten lopen al jaren. Zo 

bestaan de Wijkfora al meer dan 20 

jaar. Het participatiebudget, gelan-

ceerd in 2014, biedt een subsidie die 

het collectief nemen van een beslis-

sing en het collectief beheren van een 

budget aanmoedigt.

Andere projecten, nieuwe, 

in uitwerking of toekom-

stige, kunnen worden vast-

gelegd. Het onthaalproject 

wil de toegang tot de open-

bare dienst herzien. Het 

wil de bezoekersruimte 

van Brussel Participatie, 

(zie foto bij dit artikel) aan-

passen. Het is de bedoe-

ling om er een ruimte te 

creëren die drie ondersteu-

ningsvormen voor burger-

participatie samenbrengt: 

een ontmoetingsplaats, een 

informatiepunt en een leer-

middelencentrum. Het idee 

is om de ruimte te laten uitgroeien tot 

een bindmiddel tussen de bijdragen 

van de burgers en de overheid. 

In de “Leefstraten” wordt het tijdelijk en 

ander gebruik van een plaats gepromoot 

zodat inwoners en verenigingen oplos-

singen kunnen vinden om hun straat 

leefbaarder en duurzamer te maken.

De dienst lanceert in 2017 een digitaal uit-

wisselings- en samenwerkingsplatform. 

Tot slot dient er ook te worden nage-

dacht over de jongerenparticipatie, om 

jongeren ertoe aan te zetten in dialoog 

treden met de overheid en zelf hun situ-

atie in handen nemen.
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