
 

 

 

 

 

Brusselaars met toestemming kunnen zorgen voor meer groen in de straten van 

Stad Brussel 

"Samen vergroenen", een nieuw digitaal burgerplatform! De Stad Brussel nodigt de Brusselaars uit 

om zich mee in te zetten voor een fleurige en groenere openbare ruimte in hun wijk. Praktische 

informatie, vergunningsaanvragen, tips en tricks: alles is mooi gestructureerd en duidelijk, voor een 

groen avontuur in enkele kliks! 

Op de agenda van de gemeenteraad volgende maandag 20 april staat een punt dat Brusselaars moet 

toelaten om zelf de openbare ruimte groener te maken. Inwoners van Stad Brussel kunnen daarvoor 

terecht op de website “Samen vergroenen”. Ze kunnen er ook lezen over de bloeiperiode en over het 

groener maken van de openbare ruimte. De vergroeningsvergunning biedt een antwoord op twee 

doelstellingen: het samenleven bevorderen en meer ruimte geven aan de natuur in de stad. Een aantal 

acties zijn op dit moment uitgesteld vanwege de coronacrisis. Intussen kunnen Brusselaars wel terecht 

op de website voor informatie, tips en tricks en richtlijnen.  

"Laat een klimplant aan uw voorgevel groeien, beplant de voet van een boom, plaats tuin-, bloem- en 

kruidenbakken in je voortuin... Aan mogelijkheden geen gebrek. Je ziet ze in één klik", aldus Zoubida 

Jellab, Schepen van Groene Ruimten. 

De natuur is van het grootste belang voor onze gezondheid en ons welzijn. We hebben ook allemaal 

de plicht om de biodiversiteit en het milieu te beschermen: "We hebben geen keuze meer. De natuur 

moet een centrale plaats krijgen in onze stad, in ons dagelijks leven, in onze straten. Ze moet overal 

aanwezig zijn waar het maar kan. De weldoende effecten ervan hoeven niet meer bewezen te worden: 

ze beschermt ons tegen hitte, biedt schaduw en zuurstof en filtert de fijne stofdeeltjes. Zorgen voor 

onszelf en voor anderen betekent ook zorgen voor onze leefomgeving", besluit Zoubida Jellab.  

De vergroeningsvergunning is een uniek project. Het zorgt ervoor dat inwoners, winkeliers, 

collectieven en verenigingen sterke schakels vormen om de aanwezigheid van de natuur in de stad te 

vergroten. Aanvragen kunnen vanaf nu worden geregistreerd via de website "Samen vergroenen". De 

vergunning wordt door de dienst Groene Ruimten verleend na een technische haalbaarheidsstudie 

van de aanvraag. Eens de maatregelen rond corona niet meer gelden, zullen gespecialiseerde 

ambtenaren van de Stad Brussel de vergroeningsprojecten met hun expertise begeleiden en 

versterken. In ruil daarvoor zullen de mensen die een vergunning krijgen zich ertoe verbinden om op 

een milieuvriendelijke en autonome manier te tuinieren en de groene ruimte regelmatig te 

onderhouden en schoon te houden. 

"Samen kunnen we het gezicht van Brussel veranderen. Grijp deze noodgedwongen pauze aan om te 

ontdekken welke mogelijkheden er zijn. De dienst Groene Ruimten zorgt in één klik voor de gratis 

plaatsing van uw klimplant, plantenbak... Dat gebeurt niet altijd meteen: er wordt niet geïnstalleerd 

tijdens de lockdown en we houden ook rekening met het plantseizoen. Dan is het aan u!", besluit 

Zoubida Jellab. 



Surf meteen naar www.samenvergroenen.brussel.be 

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Zoubida Jellab, 0493 65 35 52. 

http://www.samenvergroenen.brussel.be/

