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Inleiding
Nogmaals bedankt om deel te nemen aan deze eerste volksraadpleging in het kader van het Duurzaam Wijkcontract De
Marollen.
Het is moeilijk om het hele debat samen te vatten, gezien het aantal onderwerpen dat besproken werden en de hoeveelheid
aan interventies die elk hun eigen benaderingswijze hebben en hierdoor nieuwe elementen aan de inhoud van de debatten
brachten.
Het gekozen formaat van de volksraadpleging bood aan de buurtbewoners de mogelijkheid om hun behoeften, angsten,
voorstellen, vragen, verwachtingsresultaten, ervaringen en hun wantrouwen (soms ook tegenover de overheid) te uiten.

Het thema van het debat
Hoe zien jullie, vandaag de dag, de wijk De Marollen?

De gebruikte debattechniek
De voorgestelde techniek voor de volksraadpleging is die van de “fishbowl”. Hierbij zitten alle aanwezige deelnemers
volgens een concentrische opstelling. In het midden van de kring zijn stoelen beschikbaar voor diegene die willen spreken.
Iedereen wordt uitgenodigd zijn feedback, mening of ervaring uit te brengen over onderwerpen die verband houden met
de buurt. Spreken vindt alléén plaats in het midden van de cirkel. Om de discussie te starten, worden drie mensen
gekozen. Na hun getuigenis is iedereen vrij om in het centrum te gaan zitten en aan het debat deel te nemen.

Een succesvolle deelname
In het hart van de debatten tellen we tussen 50 en 60 deelnemers. Hieruit blijkt nogmaals de grote bereidwilligheid die de
inwoners, werknemers en gebruikers van de Marollen hebben om deel te nemen aan een volksraadpleging. Voor het
duurzaam wijkcontract is dit een belangrijk punt. Het is belangrijk om in overeenstemming te zijn met de verwachtingen van
de bewoners en de behoeften van de buurt.
We hebben voornamelijk deelnemers van de middelbare klasse betrokken. Maar de grote verscheidenheid aan
belangengroepen was aanwezig: inwoners, burgerverenigingen, inwonerscomités, buurtacteurs, maatschappelijk werkers,
regionale en gemeentelijke overheden, politieke macht. De moeilijkheid om een jonger publiek en /of meer sociaal
achtergestelde personen op te nemen, wordt nogmaals benadrukt. Het is echter niet omdat deze populaties niet aanwezig
zijn tijdens deze workshops, dat hun belang niet door de deelnemers verdedigd wordt.

De veelvoud aan verwachtingen en standpunten
De identiteit van een dergelijke plek is er een van veelheid en verscheidenheid. Het burgerforum liet zien dat iedereen deze
wijk benadert volgens hun eigen bezorgdheid over de plaats en manier van leven in de stad. De diversiteit van de realiteiten
van het leven in de buitenwijken van de Marollen veroorzaakt heel andere en soms zelfs tegengestelde behoeften en visies.
De wijk heeft ook een metropolitaanse dimensie welke de direct nabij gelegen gebieden overstijgt. Hierdoor ontstaat een
breed scala aan publiek en een veelheid aan standpunten. Dit werd geïllustreerd tijdens de debatten van deze eerste
volksraadpleging.

De noodzakelijke kritische blik
We zijn er ons van bewust dat er een kritische reflectie t.o.v. het burgerforum en het functioneren ervan nodig is. Zo werd,
geheel rechtvaardig, de vraag gesteld of de gebruikte techniek wel representatief is om de diversiteit van de wijk weer te
geven. Het burgerforum is geen exacte transcriptie van de realiteit van een buurt en al zijn inwoners. Het is noodzakelijk om
hiervan op de hoogte te zijn om de verkregen resultaten te kunnen interpreteren. Om doortreffend te zijn, wordt de
volksraadpleging gecombineerd met andere middelen die in het kader van het participatieproces worden gebruikt. Dit ten
doeleinde een zo breed en juist mogelijke reflectie op de buurt en de realiteit mogelijk maken. Algemene vergaderingen,
buurtcommissies, online platform, sociologische enquêtes, papieren enquêtes, tweeweekse interviews in het lokaal gelegen
aan te Hoogstraat 244, bilaterale betrekkingen met de spelers op het veld, enz. voltooien het onderzoek.

De verzaveling of gentrificatie van de wijk
Dit is het meest besproken onderwerp van de discussie in de debatten. Het is moeilijk het hierover eens te worden... met
inbegrip van de bij definitie van “gentrificatie”, zijn invloed en gevolgen voor de levensstijl van bewoners en actoren in de
wijk. Het is waarschijnlijk om deze reden dat deze kwestie ook regelmatig tijdens de besprekingen terugkomt. Als er een
consensus bestaat over de oprichting van nieuwe bedrijfstypes binnen de perimeter, worden de gevolgen niet op dezelfde
manier benaderd. Sommigen betreuren dat er minder en minder plaatselijke bedrijven zijn, waardoor de link met de lokale
bevolking vermindert en de prijzen van de aangeboden producten stijgen. Anderen beschouwen deze nieuwe bedrijven als
een positief element voor de wijk, en herinneren eraan dat de Marollen altijd een commercieel gebied was die mensen uit
heel België aantrok. Nog anderen wijzen erop dat deze nieuwe bedrijven gevestigd zijn in een beperkt geografisch gebied,
onderhevig aan felle concurrentie waardoor weinige in staat zijn een duurzame activiteit uit te bouwen.
Ook tijdens het onderwerp woningenaanbod laaide het debat op.
We kunnen opnieuw, door de dingen te vereenvoudigen, drie denkpistes onderscheiden.
- Ten eerste concluderen we dat er zich een groot aantal sociale woningen in de buurt bevinden. Deze zorgen voor een
bepaalde zekerheid voor personen/gezinnen met een laag inkomen. Echter, zo vermelden sommigen, dat dit grote aanbod
aan sociale woningen de vraag ernaar niet weet te dekken. Hierdoor zijn er echter nog veel mensen in de buurt die
onderhevig zijn aan huurverhogingen. Als gevolg van deze analyse wijst men er ook op dat er eveneens huishoudens zijn met
betere inkomens die zich in de buurt komen vestigen (door het betere imago van de wijk).
Anderen merken op dat deze mensen gewoonlijk maar een paar jaar blijven, omdat het soms een moeilijke omgeving is:
Luidruchtig en verloederd. Sommige deelnemers wijzen erop dat er vanuit statistisch oogpunt nog veel armoede in de buurt
bestaat. We zien ook steeds meer mensen zonder vaste woningen. - Deze “gentrificatie” terzijde, is er een tweede mening
waarbij de sociale mix in de buurt een positieve factor is. Er wordt door sommigen deelnemers aan herinnerd dat sociale
diversiteit, in het algemeen als positief wordt vermeld in de wijken met een volks karakter en zelden in rijkere buurten.
- Een laatste punt is dat de mening is gedaan dat de “gentrificatie” van de buurt slechts sinds enkele jaren bestaat.
In ieder geval moet met de komst van het Duurzaam Wijkcontract rekening gehouden worden met deze dynamiek, zo niet
kan de studie deze “gentrificatie” versterken. Met deze gedachte in het achterhoofd, is een van de voorgestelde pistes om via
het Duurzaam Wijkcontract een beleid uit te werken om de huurprijzen te stabiliseren tijdens de uitvoeringstermijn van het
genoemd wijkcontract.

Het Vossenplein en de Oude Markt
Vele beschouwen dit als het ware hart van de Marollen. Deze betrokkenheid van het Vossenplein en zijn markt, welke reeds
meer dan honderd jaar aldaar wordt gehouden, waren duidelijk voelbaar. Het zijn de uithangborden van de buurt.
Deze markt voert dagelijks honderden handelaren, werknemers, gebruikers, toeristen naar de Marollen. Het brengt de wijk,
de winkels en de omgeving tot leven en vormt een zeer aantrekkelijke pool binnen het district.
Keerzijde is dat de oude markt een dagelijkse hoeveelheid afval genereerd die problematisch is. Een inwoner van de plaats
benadrukt dat het soms moeilijk is er rond te lopen door de hoeveelheid aan clandestien afval. Het probleem van de
gemeentelijke schoonmaak is dan ook een belangrijke zorg voor de buurt.
Er was een tijd lang sprake om een afvalverwijderingscentrum in de directe nabijheid van de oude markt te vestigen, zonder
dat dit echter ooit gebeurde. Op het plein zelf werd ook een container geïnstalleerd om de inzameling van afval te
vergemakkelijken. Deze container moest dan weer verwijderd worden door overmatig gebruik.
Om het imago van de markt te verbeteren, willen sommigen regels invoeren voor de marktkramers en de correcte opvolging
ervan voorzien. Andere bewoners vinden dan weer dat de rommel deel uitmaakt van de marktidentiteit en zijn tegen het
idee van te veel regels. Ze hebben schrik dat hiermee de eigenheid van het plein en markt zullen verloren gaan.
De sociale functies (waardoor de bewoners zichzelf tegen een lage kost kunnen onderhouden), economische
(werkgelegenheid) en ecologische (circulaire economie, her benutting) worden unaniem erkend door de deelnemers.

Mobilitiet, openbare- en groene ruimtes
De wijk is zeer dicht bebouwd. Veel mensen leven op een kleine oppervlakte. Als gevolg hiervan zijn er vragen die verband
houden met verplaatsingsmogelijkheden en de mobiliteit van de buurt. Zachte mobiliteit kan een reactie zijn op dit probleem
van dichtheid en van de stroom aan mensen. Bijvoorbeeld, toegang tot goedkopere fietsen, het opzetten van fietsateliers in
de buurt voor reparaties en waar gratis fietslessen voor de lokale jeugd worden georganiseerd. Ook het gebrek aan groene
ruimten en openbare ruimten in de buurt, vooral voor jongeren en sport, werden vermeld.
Circulaire economie
Een mogelijke denkpiste is het creëren van een circulaire economie in relatie met de activiteiten van de oude markt. In
eerste instantie moeten de dynamieken die deze link bevorderen worden aangemoedigd. Het voorbeeld van het Duurzaam
Wijkcontract Jonction kan hierbij een voorbeeld zijn van betrokkenheid en rechtstreeks contact met de bewoners.
Zo bestaan er economische activiteiten die de relaties tussen de bewoners en de gebruikers kunnen versterken. Men moet
deze activiteiten/werkgevers opzoeken en identificeren. Om dan in de mate van het mogelijke de nieuwe banen open te
stellen voor de buurtbewoners.
Het vervolg…
Afspraak op 5 september 2017, 19u
Hoogstraat, 255
Voor een tweede volksraadpleging.
De vraag die zich zal stellen is de volgende : Welk is de toekomst voor de Marollen?
Online enquête (tot 22 september) : marol.brussels

