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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 buurt-
bewoners worden op deze verga-
dering 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 bewo-
ners 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 onder-
steuning 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 aange-
name speel- en ontmoetingsruimte. 
Elk jaar krijgt één wijk het ‘participa-
tief 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 

VOORWOORD

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 toe-
komst van hun Stad. En ze hebben gelijk! 
Daarom is het belangrijk om bij grote 
stadsprojecten een omvangrijk partici-
patietraject 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 verschillende the-
matische vergaderingen: over een welbe-
paald 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.
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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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SYNTHESE WIJKFORUM
NOORDWIJK
Vergadering van 7 FEBRUARI 2017

Aanwezigen + /- 60 bewoners
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VEILIGHEID

GEWAARDEERDE 
INITIATIEVEN
POLITIE

De bewoners waarderen in het bij-

zonder twee initiatieven van de politie 

in de Noordwijk. Ten eerste heeft 

het plaatsen van een snelheidsca-

mera op de Antwerpsesteenweg 

geholpen tegen overdreven snelheid. 

Ten tweede zal er een maand lang te 

paard gepatrouilleerd worden door de 

politie. Indien nodig kan die maatregel 

verlengd worden om de veiligheid aan 

het Maximiliaanpark te garanderen.

DRUGS

In de wijk wordt veel drugs verkocht, 

vooral in de omgeving van de Harmo-

niestraat. De politie doet op dat vlak 

grote inspanningen en verricht regel-

matig arrestaties, waaronder die van 

een cocaïnedealer. Daarnaast staan 

drie bendes onder toezicht. Een paar 

keer werd er in het Maximiliaanpark 

handel in en gebruik van drugs gesig-

naleerd. Het team voor het onderhoud 

van de groene ruimten is vaak als eerste 

op de hoogte van zulke zaken en staat 

permanent in contact met de politie.

ONVEILIGHEIDSGEVOEL

Gebruikers en bewoners van de wijk 

blijven melding maken van groepen jon-

geren, niet noodzakelijk afkomstig uit 

de wijk, die voorbijgangers lastigvallen. 

Er zijn voldoende verenigingen actief 

in de wijk, maar ze moeten misschien 

meer middelen krijgen om straathoek-

werk te verrichten en het probleem met 

die jongeren aan te pakken. 

RONDDOLENDE PERSONEN

Andere bron van ergernis: personen die 

rondzwerven in de wijk. Ze zouden van 

Calais komen en wachten op een kans 

om naar Engeland te gaan. Hoe kunnen 

we vermijden dat er een kamp zoals 

in Calais komt? De Stad is formeel: er 

komt geen kamp zoals in Calais omdat 

ze dat onmenselijk vindt. Wie asiel aan-

vraagt, komt in aanmerking voor huis-

vesting. De spullen van wie geen asiel 

aanvraagt, worden in beslag genomen. 

De politie draagt haar steentje bij door 

mensenhandelaars op te pakken, maar 

kan niet alles oplossen. 
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DE OMGEVING

De toegangsweg naar de sociale 

woningen moet heraangelegd worden, 

omdat hij vol gaten zit en aan de kant 

van de Antwerpsesteenweg niet ver-

licht is. Hij moet ook afgesloten kunnen 

worden, om illegale praktijken tegen te 

gaan en te verhinderen dat brommers 

de toegangsweg oprijden.

Het platform tussen de twee blokken 

moet ook heraangelegd worden, 

waarbij rekening moet worden 

gehouden met de bereikbaarheid voor 

de hulpdiensten.

IN DE GANGEN

Groepen jongeren hangen de hele 

tijd rond in de gangen van de sociale 

woningen. Sommige huurders en 

vooral ouderen durven de deur niet 

uit. Bewoners van het gebouw die de 

politie bellen, moeten bovendien de 

politie gaan binnenlaten en dus voorbij 

de jongeren passeren. De politie 

heeft immers maar één sleutel van de 

HUISVESTING

SOCIALE WONINGEN

blokken, terwijl er meerdere interven-

tieteams zijn.  Omdat de gangen van 

de sociale woningen privéruimte zijn, 

is niet de politie maar een bewakings-

firma verantwoordelijk voor de bewa-

king ervan, in afwachting van camera’s.

Het onveiligheidsgevoel in de wijk 

wordt nog vergroot door diefstallen van 

en inbraken in geparkeerde wagens. 

Vaak worden gestolen tassen terugge-

vonden in het park of binnengebracht 

in het buurthuis. Er is in de gebouwen 

al binnengedrongen via stellingen 

die afgesloten hadden moeten zijn. 

Ondanks het onveiligheidsgevoel is het 

aantal misdrijven in werkelijkheid met 

50% gedaald, en dit dankzij de aanwe-

zigheid van de politie en de preventie-

actie van bravvo.



9NR 5   |  JUNI 2017



10 WIJKFORUM |  NOORDWIJK



11NR 5   |  JUNI 2017

HUISVESTING

OVERIGE 
WONINGEN 
De bewoners wachten nog altijd op 

een speciale vergadering rond de 

woningen. Die komen er in het kader 

van wijkcontracten en worden bij voor-

keur toegekend aan bewoners. De 

Grondregie stelt twee woningtypes 

voor: hoek Groendreef, Antwerpse-

steenweg en Masuistraat. Steden-

bouw gaat er op twee andere plaatsen 

optrekken, de Koninginnestraat en de 

Sluismeester Coggestraat.

WEGENIS

VER KEERS
DREMPEL
Meer dan 5 jaar geleden is er al aan 

aanvraag ingediend voor een verkeers-

drempel in de Antwerpsesteenweg. 

Maar om een veilige doorgang van 

bussen en hulpdiensten te garanderen, 

kunnen er geen te hoge verkeersdrem-

pels geplaatst worden. 

GROENE RUIMTEN

De wijk telt heel wat groene 
ruimten, wat veel werk en aan-
dacht vraagt van een gemoti-
veerd team. Er dient opgemerkt 
te worden dat de omheinde 
grasperken aan de Heliha-
venlaan privéterrein zijn 
en de Stad die dus niet kan 
onderhouden, maar enkel 
de eigenaars eraan kan her-
inneren om dat te doen.

MAXIMILIAANPARK

Dankzij het goede werk van een 

aantal verenigingen is het probleem 

met daklozen in het park opge-

lost. Wat in 2016 werd aangekon-

digd, is gerealiseerd. Tegenover de 

Dienst Vreemdelingenzaken is een 

haag geplaatst, de oude bomen zijn 

gekapt en het speeltuig “de spin” 

is hersteld. De wegen worden de 

komende weken verhard aange-

legd en zullen ervoor zorgen dat 

er helemaal door het park gegaan 

kan worden. Het is ook voorzien om 

de banken en vuilnisbakken te ver-

vangen. Er is een budget voor de 

heraanleg van het Maximiliaan-

park en de besprekingen over hoe 

de werkzaamheden gerealiseerd 

moeten worden, kunnen beginnen.
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VOETPADEN

ONDERHOUD

Wat de slechte staat van de voetpaden 

van de Koninginnelaan betreft: de her-

stelling daarvan is de verantwoordelijk-

heid van de eigenaars, aangezien het 

geen collectieve infrastructuur betreft. 

In bepaalde gevallen heeft de Stad het 

initiatief genomen om de voetpaden 

opnieuw aan te leggen, maar ze kan 

niet alles op zich nemen. In andere 

gevallen wordt met een vergunning 

verplicht om het voetpad opnieuw aan 

te leggen, zoals voor LIDL. 

VOETPADEN

TOEGANG TOT DE VOETPADEN
De plaatsing van een kiosk en afrastering aan de Antwerpsesteenweg heeft 

het voetpad minder breed gemaakt. Momenteel is het te smal om voetgan-

gers met kinderwagens te kruisen. De bewoners vragen daarom om de afras-

tering verder naar achteren te plaatsen.

De slechte staat van de voetpaden van de Antwerpsesteenweg en de Heliha-

venlaan is veroorzaakt door wagens die erop parkeren. Er moet dus verhinderd 

worden dat wagens nog op het voetpad kunnen. Op de hoek van de Masuis-

traat parkeren wagens op marktdagen op het voetpad en belemmeren zo de 

toegang voor de voetgangers.

PARKEREN

VOORSTEL LEN 
VAN DE 
BEWONERS
In de zoektocht naar een oplos-

sing voor het gebrek aan parkeer-

plaatsen stellen sommigen voor 

om niet-gebruikte leveringszones 

om te vormen tot gewone parkeer-

plaatsen. Een andere oplossing zou 

zijn dat bewoners parkeerplaatsen 

van de Grondregie huren.

Het Gewest buigt zich bovendien 

over de cohesie van de parkeerzones 

en een eenmaking van de prijzen. 
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HANDEL

BRADERIE EN ROMMELMARKT
Nieuwe bepalingen zijn erop gericht om evenementen in de Stad 
beter te organiseren en de netheid beter te garanderen. 

De vorige bepalingen werden amper 

toegepast. In bepaalde wijken is de 

overlast toegenomen doordat hande-

laars en deelnemers hun afval gewoon 

achterlaten. Rommelmarkten pro-

moten in de eerste plaats het lokale 

handels- en buurtleven. Mettertijd 

werden verschillende braderieën vrij-

gesteld, terwijl andere bleven betalen. 

Het was dus aangewezen om die ver-

schillen omwille van de rechtvaardig-

heid en transparantie weg te werken. Er 

worden verschillende tarieven gehan-

teerd: 5 euro voor wie gedomicilieerd is 

in de zone, 8 euro voor wie niet gedomi-

cilieerd is in de zone, gratis voor lokale 

handelaars en 50 euro voor externe 

handelaars. Dit stimuleert de lokale 

handel, spreidt de kosten en vergoedt 

het gebruik van de openbare ruimte en 

tenten. Het inzetten van de hulpdien-

sten en de schoonmaak zijn gratis. Het 

is ook de bedoeling om de deelnemers 

en organisatoren te responsabiliseren.

De nieuwe bepalingen leggen druk 

op de organisatoren inzake het verza-

melen van administratieve informatie. 

Het gaat evenwel om voorschriften 

van de federale reglementering. Het 

gemeentelijk reglement herinnert er 

enkel aan. Door het verzamelen van de 

informatie kunnen overtreders boven-

dien vervolgd worden. Er bestaan 

ook onlinetools om de inschrijvingen 

en betalingen te beheren. De gege-

vens kunnen aan de betrokken vzw’s 

bezorgd worden.

HANDELS
VRIJHEID
Ook al is er in bepaalde straten inder-

daad een gebrek aan buurtwinkels, de 

Stad kan wegens de vrijheid van handel 

niet beslissen om er winkels te openen. 

Dit heeft ook te maken met het feit dat 

mensen tegenwoordig liever winkelen 

in grotere winkelcentra.
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