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Aanwezigen
· College: Dhr. Thielemans, Mevr. Mathias, Dhr. Simons,
Mevr. Hariche, Dhr. Decloux

· Administratie : Dhr. Rygaert, Mevr. Decloux, Mevr. Gigot
(Huis van Parcipatie), Dhr. Van Heck(verantwoordelijke v/d
cel “Controle en Toelatingen” v/h Departement
Stedenbouw), Mevr. Demanet (AOS)

· Genodigden : 95 bewoners.

De veiligheid
Dhr.Thielemans opent de vergadering en gaat na wat er
het verlopen jaar is verbeterd. De sluiting van de squares
is aan de beterhand dankzij de aanwerving van
parkwachters. Het Gewest gaat bovendien extra subsidies
uittrekken zodat de Stad nog meer parkwachters kan
aanwerven. Op deze manier, zal door de parkwachters, een
constante aanwezigheid (dag en nacht) verzekerd worden.

De Stad is zeer oplettend wat het inperken van
parkeerplaatsen voor buitenlandse gezantschappen betreft
om het buurtparkeren niet in gedrang te brengen.
Desondanks krijgen sommigen toch hun zin omdat ze
rechtstreeks het Ministerie van Buitenlandse Zaken
contacteren. Dit probleem zal opgelost worden door een
akkoord tussen de Stad, het Gewest en de Federale Staat.
Om de functie van Europese hoofdstad te kunnen
waarmaken wordt voorzien om parkings (daar waar
mogelijk ondergronds) aan te leggen voor de buitenlandse
delegaties.

In verband met de verkeersveiligheid zullen
snelheidsdrempels rond de squares het mogelijk maken
de snelheid te beperken en de veiligheid aan de
voetgangersoversteekplaatsen te verhogen.

De Stad wil eveneens het probleem van de verkeerslichten
op het kruispunt van de Archimedes-, Franklin- et
Stevinstraat aanpakken. Er komen veel klachten binnen van
voetgangers over het wangedrag van de autobestuurders.

De vraag voor de permanente opening van het
commissariaat kan niet worden ingewilligd omdat er altijd
een minimum van 2 agenten beschikbaar moeten zijn per
commissariaat. Dit zou extra kosten met zich meebrengen
zoals overuren en weekendwerk. Daar door zou de
aanwezigheid van de Politie in de wijk teruggeschroefd
worden. Sommige bewoners wensen dat, tijdens de
sluitingsuren van het commissariaat aan de Clovislaan,
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een toestel wordt geplaatst om rechtstreeks in verbinding
te staan met het hoofdcommissariaat. Dit toestel werkt goed
maar zou snel overmatig gebruikt kunnen worden. Het zou
beter zijn de bewoners in te lichten hoe zij zelf direct contact
kunnen nemen met het hoofdcommissariaat.

Enkele inwoners klagen over de onbillijkheid en de willekeur
van de straffen van de overtredingen. De politieofficieren
hebben hun manschappen gevraagd om hun gezond
verstand te gebruiken bij het uitschrijven van boetes en na
te gaan of het een echte wetsovertreding is of enkel iets dat
ingeburgerd is in het plaatselijk leven. Alle politie-inspec-
teurs kunnen dus volgens hun eer en geweten oordelen of
de wet in alle details moet worden nageleefd of niet. Het
Parket kan ook beslissen of deze of gene overtreding niet,
of juist wel moet vervolgd worden.

Huisvesting, handel,
kantoren
Schepen Simons beantwoordt vragen betreffende
stedenbouwkundige politiek.

De Stad heeft een politiek van gemengd wonen en handel
en strijdt effectief tegen de invasie van kantoren en ambas-
sades. De aanvraag voor een vergunning van het bedrijf
AXA aan het Schuman-rondpunt, werd in eerste instantie
afgewezen omdat, volgens de plannen, het gelijkvloers door
handelszaken zou moeten worden bezet om wat
bedrijvigheid in de wijk te brengen. Het definitieve dossier
omvat een zelfbediening, een krantenwinkel, horeca en twee
andere winkels.

In de Correggiostraat heeft de Stad, met toestemming van
het Gewest, een aanvraag voor façadisme van 3 huizen die
de uitbreiding van kantoren inhield geweigerd. De Stad
verzet zich ook tegen de afbraak van eengezinswoningen
om er een hotel neer te poten zoals in de
Michelangelostraat.

In de Belliard- en Handelsstraat en aan de Clovislaan, zijn
de stedenbouwkundige verplichtingen, zoals beloofd,
toegewezen voor de bouw van sociale en betaalbare
woningen.

Bepaalde personen ontduiken de wet, ze vragen helaas
geen vergunningen aan en veranderen de bestemming van
hun panden. In deze gevallen wordt een proces-verbaal
opgesteld, dat naar het Parket wordt gestuurd. Het Parket
kan echter niet volgen en zo weet de Stad niet wanneer zij
het recht heeft om te verzegelen. Er zijn spijtig genoeg veel
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stedenbouwkundige overtredingen, in een wijk die
onderhevig is aan vastgoedspeculatie.

Het probleem van terrassen binnen huizenblokken valt
moeilijk te beheren. Er bestaat echter een probleem om
dit fenomeen officieel in te schatten. Nachtlawaai valt
echter wel onder de bevoegdheid van de Politie.

De verbouwing van een winkel tot horeca, telefoon - of
nachtwinkel is onderhevig aan een vergunning want zij
creëren een ander soort overlast. Er bestaat dus de
mogelijkheid om ofwel een verandering te weigeren of om
de firma’s te verzegelen die de wet niet naleven.

Uithangborden,
schotelantennes
De Stad heeft de wil om illegale uithangborden te
verwijderen. De openbare aanbesteding, voor de aanwijzing
van een bedrijf die de illegale uithangborden zal
verwijderen, is aan de gang.

Wat schotelantennes betreft bestaat er een stedelijk besluit
die het opstellen van een proces-verbaal mogelijk maakt.
Het volgende nummer van de “Brusseleir”, gewijd aan de
Noord-Oostwijk, komt daar uitvoerig op terug. De Stad
Brussel zal ook een brochure uitgeven over het reilen en
zeilen in verband met schotelantennes.

Groene - en openbare
ruimten
Schepen Matthias overloopt de afgewerkte werven. De
voetpaden in de Keizer Karel-, Padua- en Grevelingenstraat
werden heraangelegd. De verlichting in de Keizer Karel- en
Patriottenstraat werd vervangen. De Archimedesstraat werd
helemaal heraangelegd en aan de openbare verlichting
wordt gewerkt. In de Correggiostraat werden de voetpaden
heraangelegd en een aanvraag voor een totale heraanleg
werd ingediend bij de Federale Dienst voor Transport en
Mobiliteit. Werken die de veiligheid verhogen werden
uitgevoerd in de Keizer Karelstraat, rond het Adolphe Max-
atheneum, evenals aan de ingang van de
Michelangelostraat.

De Koninklijke Commissie voor Monumentenzorg heeft zich
tegen de verkeersdrempel, die zich op het einde van de
Brabançonnelaan en tegenover de Archimedesstraat
bevindt gekant, omdat de square aan een geklasseerd
monument grenst. De verlichting aan de Margaretasquare
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werd uit elkaar gehaald want ze was defect. Het bedrijf dat
de verlichting had geïnstalleerd gaat akkoord om ze te
vervangen door een duurzamere soort. Dit brengt een extra
uitgave mee voor de Stad. Er komt ook nieuwe openbare
verlichting in de Brabançonnelaan en de Padua-,
Eedgenoten- en Gravelingenstraat.

De Van Ostade- et Murillostraat liggen ter studie en hun
heraanleg is voorzien in het budget 2005. Het zal
waarschijnlijk een gevel-tot-gevel heraanleg worden met
beveiliging van de kruispunten. De herasfaltering van
bepaalde wegdelen in de Keizer Karelstraat is ook voorzien
op het budget van 2005. Een aanvraag voor de herasfaltering
van de Spa-, Verviers-, Hamer, Maria Van Bourgondië- en
Maria-Theresiastraat werd ingediend bij de Federale Dienst
voor Mobilitiet. Ook de Vautier- en Breydelstraat worden niet
vergeten. Er wordt gewerkt aan verschillende studies en
(voor)ontwerpen. Voor de Gutenbergsquare wordt naar een
oplossing gezocht omdat een deel onder Gewestelijk en
een deel onder Stedelijk toezicht valt.

Er zal binnenkort een studie gemaakt worden over de
beveiliging van de school in de Eburonenstraat.

Het fytosanitair onderzoek van de bomen aan de squares
is afgelopen. De Koninklijke Commissie gaat niet helemaal
akkoord met de wensen van de Stad. De discussies duren
voort.

Wat de aanleg van de Karel de Grotelaan betreft, wijst
Schepen Mathias op de moeilijkheden om de
ventilatieopeningen te verbergen door de betonnen deklaag
van de Metro. Daarenboven is het personeel van de
Groendienst overbezet daar zij enorm veel aanplantingen
hebben verricht.

De fontein aan de Marie-Louizasquare werd later dan
gehoopt in werking gezet, wat de vieze kleur en de walgelijke
reuk van het water verklaart. Daarbij komt nog dat mensen
brood achterlaten voor de dieren. Daar moet perk en paal
aan worden gesteld want dit veroorzaakt ziektes zoals Bo-
tulisme. De vijver is nog niet uitgekuist want daarvoor is
een vergunning nodig. Sommige bewoners vragen dat men
zwanen op de vijver uitzet. Dit creëert echter een probleem
van stropers.

Handel
Schepen Decloux merkt op dat wat terrassen en etalages
betreft, er een zelfklever bestaat die aantoont of de uitbaters
voldoen aan de reglementen. Een verificatie zal nog dit jaar
plaatsvinden. Indien een uitbating niet in orde is zal worden
gevraagd de situatie te regulariseren. Er kunnen sancties
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vallen - zoals de tijdelijke intrekking van hun vergunning -
voor de uitbaters die hun terras slecht beheren.

Mobiliteit
Het zes jaar oud verkeersplan is nog niet in voege getreden,
daar het al gedeeltelijk voorbijgestreefd is door de snelle
veranderingen waaraan de wijk onderhevig is. Het blijft
echter een goed basisplan waar dankzij bijvoegsels
veranderingen kunnen worden in aangebracht.

De Fietscommissie staat open voor de medewerking van
de afgevaardigden van de wijkcomités.

De Burgemeester wijst erop dat de oude bewonerskaarten
geldig blijven. De Stad stelt voor om aan alle verkeersaders
met parkeerproblemen, veroorzaakt door de aanwezigheid
van administraties, parkeerautomaten te plaatsen om
komaf te maken met langparkeerders.

Netheid
Schepen Mampaka onderstreept dat de Stad besloten heeft
350 nieuwe vuilnisbakken te plaatsen, met voorrang voor
verwaarloosde plekken. Om te verhelpen aan het slechte
onderhoud van hondentoiletten werd besloten om een
gemotoriseerde drolveger aan te schaffen. Het College
voorziet ook de inzet van bijkomend personeel.

Varia
Er ging een petitie rond tegen de aanhoudende
geluidsoverlast van het café op de hoek van de Calvijn- en
Inquisitiestraat. De Politie kwam verschillende keren
tussenbeide, maar de situatie blijft onveranderd. Dit café
staat onder scherp toezicht van het Parket en de Politie
moet wachten op richtlijnen van de Federale Overheid.



 Wijkadviescommissie 7

Bijlage
Lijst van wijkcomités van Noord-Oostwijk ingeschreven
bij het Huis van de Participatie.

Kent U een comité die niet op deze lijst voorkomt ? Laat
het ons dan weten. Dank U.

ASS. DU QUARTIER LÉOPOLD (F)  - M. Michel ALLARDIN (Prési-
dent) - Rue Marie de Bourgogne 6, 1000 Bruxelles 

COMITÉ «BOSMANS - GÉRARD» (N)  - Mev. Annemie Vandam  -
Gerardstraat 120, 1040 Brussel - Tel. 02 736 47 18 

COMITÉ «PASCALE/TOULOUSE» (F)  - M. André LIEVENS  - Rue de
Pascale 55, 1000 Bruxelles - Tel. 02 230 74 25 

COMITÉ «WAPPERS» (F)  - M. Jean - Pierre MARTIN  - Rue
Wappers 11, 1000 Bruxelles - Tel. 02 734 67 81 - Fax. 02
778 68 12

EX - COM. DÉF. «D’ OULTREMONT - DEGROUX» (F)  - M.  GILLIOT
XAVIER  - Rue de Linthout 116, 1040 Bruxelles

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES (F)
 - M. Christian DEKEYSER (Administrateur) - Rue des Pa-
triotes 3, 1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES  (F)
 - M. Alain DEWEZ (Administrateur) - Rue des Patriotes 3,
1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES  (F)
 - M. Jacques BOUYER (Administrateur) - Rue des Patrio-
tes 3, 1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES  (F)
 - Mme Jacqueline Gilissen (Présidente) - Rue des Patrio-
tes 3, 1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES  (F)
 - M. Anne - Marie VAN GOMPEN (Trésorière) - Rue des Pa-
triotes 3, 1000 Bruxelles 

GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BRUXELLES(F)
 - M. Jean - François Houtart  - Rue des Patriotes 3, 1000
Bruxelles 

RIVERAINS JOURDAN 2000 (NF)  -  Chée St Pierre  41, 1040
Bruxelles - Tel. 02 640 88 45 
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Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons op 02 279 21 30 telefoneren om een
verbetering uit te voeren.

Heeft U een e-mailadres? Dan kunnen wij in de
toekomst dit rapport en andere informatie gemak-
kelijker opsturen. Zendt ons uw  e-mail aan
org.particip@brucity.be.

Als U niet wenst dat we uw gegevens ter beschik-
king van andere diensten van de Stad Brussel stel-
len, verwittig ons dan.


