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1. Introductie door Mevrouw de Schepen ANS PERSOONS
Introductie van deze derde Wijkcommissie van het Duurzaam Wijkcontract (Wct) Bockstael door Mevr. De
Schepen Ans PERSOONS. Ze bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid op deze nieuwe
Wijkcommissie. Ze benadrukt dat de projecten, die zullen worden gepresenteerd, niet definitief zijn maar die
interessant lijken en aldus verder zullen worden uitgewerkt. Zij zullen tijdens het volgende college van week
28 ter sprake komen teneinde de weerhouden projecten te bepalen. Vervolgens zal er een uitwisseling
plaatsvinden met de verschillende projectverantwoordelijke om meer duidelijkheid te krijgen op bepaalde
punten uit het programma en een definitieve lijst van de geselecteerde projecten te verkrijgen.
Om deze redenen zullen de projectverantwoordelijke van de verschillende projecten niet genoemd worden op
deze derde Wijkcommissie. De verenigingen, die een voorstel hebben ingediend, zullen per post op de hoogte
worden gebracht van de beslissing. Binnen twee weken zullen de indieners op de hoogte worden gebracht van
de beslissingen.

2. Presentatie van het voorlopige programma door het studiebureau
De presentatie is opgebouwd volgens twee onderdelen:
 De grote lijnen van het project voor de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract. Deze is opgebouwd uit
de groene ruimtes die niet toegankelijk zijn (taluds), de toegankelijke publieke ruimtes en interessante
gebouwen voor het Duurzaam Wijkcontract.
 De presentatie van het programma dat bestaat uit drie onderdelen:
- Vastgoedprojecten,
- projecten voor de herwaardering van de publieke ruimte,
- sociaaleconomische projecten.
De presentatie vindt U in bijlage.

3. Reacties uit de vergadering
Opmerking: het BIM werkt momenteel aan een studie voor de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug naar de
wijk Masui toe. Zijn jullie op de hoogte van dit project?
 Dhr VAN WIJNGAARDEN geeft aan dat de perimeter van het Wijkcontract enkel de spoorwegbedding
omvat, maar dat de manier van de lijn L50 zal inhaken op het project van het BIM.
 Mevr. De Schepen Ans PERSOONS verduidelijkt dat er twee grote richtlijnen zijn voor dit Wijkcontract.
Allereerst de aanleg van de taluds om toegankelijke groenvoorzieningen voor de wijk te creëren.
Bovendien is de Stad voornemens om prioriteit te geven aan het gebruik van gemeentelijke eigendommen
om meer budget vrij te maken voor andere projecten (waaronder de sociaaleconomische projecten die
ruim vertegenwoordigd zijn in dit Wijkcontract).
Opmerking: Een deelnemer aan de vergadering vraagt of de term “moestuin Albert Street” verduidelijkt kan
worden. Het project werd aanvankelijk opgenomen in het Wijkcontract Paleizen-over-de-Bruggen, maar
vervolgens geannuleerd vanwege zijn grondverontreiniging. Het project is uiteindelijk omgevormd tot een
“pedagogische tuin”. Deze tuin vormt een strategische plek voor de verbinding tussen het Bockstaelplein en het
kanaal.
 Dhr VAN WIJNGAARDEN geeft aan dat de term “moestuin” vervangen zal worden door “pedagogische
tuin”. De tuin zal opgenomen worden in de reflectie voor de aanleg van een aaneenschakeling van kleine
groene ruimten tussen het Bockstaelplein en het kanaal (cf. studie L50).
Opmerking: Er wordt dikwijls gesproken over acties en projecten ten aanzien van de jongeren (schoolbijstand,
begeleiding van ontspoorde jongeren, …). Bevat deze term ook de kinderen? Het is namelijk belangrijk om ook
aan de jonge kinderen te denken.
 Mevr. De Schepen Ans PERSOONS geeft aan dat men zich geen zorgen hoeft te maken. Er wordt
nadrukkelijk rekening gehouden met de kinderen in de projecten van het Wct. Bockstael.
Vraag: Een deelnemer vraagt hoe de verschillende verenigingen op de hoogte worden gebracht van de resultaten
van de projectenoproep.
 Mevr. De Schepen Ans PERSOONS geeft aan dat de verschillende verenigingen uiterlijk op 21 juli
bericht zullen ontvangen van de beslissingen van het komende College. Er zal een discussie gevoerd
worden met een aantal verenigingen om het budget opnieuw vast te leggen en meer duidelijkheid te
geven over de acties en vraagstukken van deze verenigingen. Het gedetailleerd plan zal afgerond zijn
tegen eind augustus, begin september.
Vraag: Er zal zeker een onderhandeling plaats moeten vinden met de NMBS voor de aanleg van de « Pocket
Parks” op de taluds? Zijn deze projecten haalbaar? De onderhandelingen zullen enige tijd in beslag nemen?
 Dhr VAN WIJNGAARDEN geeft aan dat deze projecten haalbaar zijn. Voor het beheer en het onderhoud
van deze ruimten zal een “groenmanager” worden aangesteld. Er zal een fasering worden opgesteld voor
de aanleg van de taluds. Het budget zal hiervoor voorzien worden.
 Mevr. De Schepen Ans PERSOONS :
Tijdens de studie zullen de doelstellingen voor elke “Pocket Park” worden bepaald. Dit kunnen
speelvoorzieningen voor kinderen zijn, sportvoorzieningen, etc.

Opmerking : Vormt de veiligheid geen probleem? De taluds bevinden zich dicht bij het spoor. Als deze “Pocket
Parks” bestemd zijn voor kinderen, dan zal er een borstwering moeten worden voorzien langs het spoor
 Mevr. De Schepen Ans PERSOONS :
Aan dit probleem dient veel aandacht geschonken te worden bij de realisatie van het programma.
Vraag: Hoe zal het mogelijk zijn om een project te voorzien voor het Koninklijk station wetende dat deze zich
buiten de perimeter bevindt?
 Mevr. De Schepen Ans PERSOONS :
Er is geen interventie voorzien voor het Koninklijk station zelf. De perimeter is uitgebreid tot aan het
kanaal (spoorwegbedding) teneinde het project van het BIM voor de voetgangersbrug richting Masui te
kunnen integreren.
Opmerking: Jullie voorzien nieuwe “animaties” op het Bockstaelplein. Er zijn momenteel al meerdere
verenigingen die evenementen op en rondom het plein organiseren. Zullen deze activiteiten worden aangemoedigd
of worden deze vergeten in het Wct.?
 Mevr. De Schepen Ans PERSOONS :
Er zijn inderdaad enorm veel initiatieven binnengekomen van verschillende verenigingen met specifieke vragen.
De bestaande animaties in de wijk zullen niet genegeerd worden en zullen afgestemd worden op het programma
van het Wct. De Wijkenveloppe kan een middel zijn om deze animaties, acties of initiatieven te ondersteunen en
te verankeren.
De montage van de sociaaleconomische projecten wordt momenteel afgerond. De jaarlijkse initiatieven zullen dus
gefinancierd worden door de wijkenveloppe. Ieder jaar zal een nieuwe initiatievenoproep worden georganiseerd
waaruit een selectie zal gemaakt worden.

4. Toelichting op de agenda door Dhr Sébastien SAINSARD
De volgende wijkcommissie zal begin september plaatsvinden. Datums nog niet vast. Dit zal in de loop van de
volgende week bepaald worden.

5. Afsluiting van de vergadering
Mevr. De Schepen Ans PERSOONS stelt voor om de vergadering af te ronden indien er verder geen opmerkingen
meer zijn. Ze geeft haar bevindingen ten aanzien van het verloop van de avond; de effectiviteit en de
betrokkenheid van de deelnemers aan deze Wijkcommissie zijn een aangename verrassing. Ze bedankt de
bewoners en de verenigingen voor hun constructieve opmerkingen en voorstellen.

De zitting is opgeheven.
Volgende vergadering op uitnodiging.

