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Participatie Heraanleg Centrale Lanen start op 29 september
De Stad Brussel start met het participatietraject van de heraanleg van de pleinen en lanen van het
centrum. Burgemeester Yvan Mayeur (PS) en Schepen van Participatie Ans Persoons (sp.a) lanceren
een hele reeks van workshops en terreinbezoeken om de bewoners, gebruikers, handelaars en
verenigingen van Brussel de kans te geven van in het begin hun mening en input te geven bij de
invulling van dit belangrijk stedenbouwkundig project. Op maandag 29 september, om 19u00, wordt
de kick‐off gegeven van het participatietraject in het Beursgebouw.
“We hopen dat vele mensen actief willen meewerken aan de heraanleg van het centrum,” zegt Ans
Persoons. “Stedenbouwkundige projecten van deze omvang kunnen pas slagen als de burger zich het
project toeëigent en er trots op is. Ik geloof heel erg dat de input van de Brusselaars dit project nog
sterker zal maken. Wie kent immers de centrale assen van het centrum beter dan de bewoners en de
gebruikers zelf?”
Van bij het begin heeft het College van de Stad Brussel de intentie gehad de burgers actief te betrekken
bij de invulling van het grote project van de heraanleg van de lanen en pleinen van het centrum. “Nu het
studiebureau SUM het Masterplan heeft afgerond, kan het participatietraject starten,” legt Ans
Persoons uit. “Omdat participatie met de nodige onafhankelijkheid en kennis van zaken georganiseerd
moet worden, hebben we het Rotterdams studiebureau ARTgineering aangeduid. ARTgineering is goed
vertrouwd met de Brusselse context en verzamelde al veel ervaring met de lokale wijkcontracten.”
De centrale focus van het participatietraject dat ARTgineering uitwerkte ligt op het gebruik van de
publieke ruimte in de studieperimeter tussen De Brouckère en Fontainas. Ans Persoons: “De participatie
zal niet gaan over het principe van het autovrij en autoluw maken van de pleinen en lanen. Dat is beslist,
en daar komen we niet op terug. We zullen het wél hebben over de functies die in de verschillende
zones thuishoren. Waar willen we groene ruimte, speeltuigen, fietsparkings, waar komen er best
fonteinen, banken, of een kunstwerk? Ook de esthetiek van het voorontwerp zal aan bod komen. De
mobiliteit rondom de studieperimeter maakt dan weer geen voorwerp uit van de participatie, en zal
later in het kader van het mobiliteitsplan van de Stad behandeld worden.”
Het participatietraject voorziet twee fases. De eerste fase start op 29 september, en loopt tot het
afronden van het voorontwerp en de studies voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning
in december 2014. Tijdens deze fase ligt de nadruk op het verzamelen van input en opmerkingen bij het
project. De tweede fase van de participatie start in januari, en loopt tot de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunning in de zomer van 2015. In deze fase ligt de nadruk op informatie en het
voorbereiden van het openbaar onderzoek.
Schepen Ans Persoons: “Op 21 september, autoloze zondag, hebben we op het Beursplein al flyers met
uitnodigingen voor de eerste participatievergadering uitgedeeld. In de komende dagen zullen nog meer
uitnodigingen worden verspreid. Tijdens de kick‐off op maandag 29 september zal de Burgemeester de
grote lijnen van het Masterplan voorstellen, zullen we uitleggen wat er gaat gebeuren op het vlak van

participatie, kunnen de mensen zich inschrijven voor de workshops en de terreinbezoeken, en zal
ARTgineering de wedstrijd lanceren voor het vinden van een naam en logo voor het project. Iedereen is
welkom vanaf 19u00 in het Beursgebouw.”
Bijlage: toelichting bij de verschillende participatieve initiatieven die zullen plaatsvinden
Info over het participatietraject is binnenkort beschikbaar via de link: www.brussel.be/8435
Contact: Ans Persoons – 0498 792 896
Verloop van het participatietraject bij de heraanleg van de pleinen en lanen van het centrum
Fase één (van masterplan tot voorontwerp):
1. Eerste algemene vergadering
Op 29 september om 19u00 vindt de kick‐off van het participatietraject plaats in het Beursgebouw. Het
doel van deze vergadering is om het grote publiek te informeren over de grote lijnen van het masterplan
en over de inhoud van het participatieproces. Hier kunnen burgers zich engageren om een stap verder
te gaan in hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van het project. Dit door zich in te schrijven voor de
ronde tafels.
2. Wedstrijd naamgeving en logo
Tijdens de eerste fase loopt er een wedstrijd om een naam en een logo te vinden voor het project. De
modaliteiten van deze wedstrijd worden bekend gemaakt op 29 september.
3. Terreinbezoeken
Tijdens de terreinbezoeken worden zowel buurtbewoners als toevallige passanten op het terrein zelf
bevraagd over hun mening over het project. Buurtbewoners worden op voorhand geïnformeerd over
plaats en uur van de veldwerkgroepen. De centrale vraag is: ‘Hoe gebruiken wij onze openbare ruimte
vandaag, en hoe willen we ze gebruiken in de toekomst?’ Deze bevraging gaat door tijdens de eerste
week van oktober en de eerste week van november.
4. Workshops
Tijdens de workshops wordt er in groepen van tien personen in de diepte gereflecteerd. Er zal
thematisch of per zone gewerkt worden. Iedereen kan zich hiervoor op voorhand inschrijven. Gelet op
het engagement en de tijdsbesteding verwachten we een veertigtal personen (vier groepen van tien
personen). De workshops vinden plaats tussen 13 en 24 oktober.
5. Tweede algemene vergadering
De eerste grote fase eindigt in december met een tweede algemene vergadering voor het grote publiek.
Hier worden de resultaten van de terreinbezoeken en ronde tafels besproken. Er worden aanbevelingen
overgemaakt aan het studiebureau SUM.

Fase twee (van Voorontwerp tot vergunning):
6. Mock‐up
De Mock‐up is een voorstelling van het voorontwerp in de publieke ruimte. Het publiek kan zich in de
periode april/mei 2015 in deze simulatie voortbewegen zodat het voorontwerp tastbaar wordt.
7. Muurkrant
De resultaten van het participatietraject worden openbaar bekend gemaakt. Iedereen zal de plannen
tussen januari en maart 2015 ook online kunnen raadplegen.
Andere initiatieven kunnen nog toegevoegd worden aan deze lijst, en zullen in dat geval bekend
gemaakt worden via de media en de wedsite van de Stad Brussel: www.brussel.be/8435
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