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De Wijkfora zijn rechtstreekse ontmoetingen van de Stad en haar inwoners.
De uitwisseling van ideeën is soms scherp daar bewoners er hun grieven en
opmerkingen komen uiten. Andere bewoners nemen aan deze openbare
vergaderingen deel met de wil een dialoog op te bouwen betreffende de
ontwikkelingen in hun wijk.
In plaats van het debat uit de weg te gaan, moedigt de Stad de discussies

eerder aan. Hierdoor kan de Stad haar projecten belichten, naar alternatieve
oplossingen van de wijkcomités luisteren en misverstanden uit de weg ruimen.
Alle problemen onmiddellijk oplossen is onmogelijk. Het gegronde ongeduld

van de bewoners moet regelmatig worden gemilderd, daar de tijdspanne van
planning en uitvoering van werken niet dezelfde is als in het dagelijkse leven.
De Stad wordt ook verrijkt door de levende cultuur van haar inwoners die een

intense gehechtheid aan hun woonomgeving vertonen. De plaatselijke demo-
cratie wordt tijdens deze ontmoetingen uitgediept en het “Inforum” brengt er
verslag over uit. De verslagen worden verzonden naar alle personen inge-
schreven bij de dienst “Participatie”.
De Wijkfora moedigen een actief burgerschap van alle Brusselaars aan, daar

Brussel een stad is voor allen.

Ahmed El Ktibi,
Schepen van Participatie
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Blauwe Zone:
in voege
treding,
verbeteringen
worden
aangebracht

Motivaties

De oprichting van een Blauwe
Zone werd beslist nadat een
studie verschillende problemen
aan het licht bracht. Ten eerste,
het parkeerplan van de gemeente
Schaarbeek heeft gevolgen voor
de aanpalende wijken van de
Stad Brussel. Ten tweede, het
hoge aantal ingeschreven voer-
tuigen op naam van de wijkbe-
woners. Dit kan te maken hebben
met de opsplitsing van huizen in
appartementen dat het aantal
bewoners per huis vergroot. De
Stad vecht, met behulp van de
Woningcode, deze onderverde-

lingen aan. Maar het probleem blijft actueel. Ten derde, veel
langparkeerders in de wijk komen van buiten het Brussels Gewest.
Deze pendelaars wensen hun auto zo dicht mogelijk bij hun
werkplaats of een metrostation kwijt te raken. De parkeerproblemen
lopen de spuigaten uit en de Stad wenst alternatieve mobiliteit te
stimuleren, anders wordt de wijk onleefbaar. De invoering van een
bewonerskaart komt eraan wat de invoering van een Blauwe Zone en

Noord
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parkeerautomaten met zich
mee zal brengen. Personen van
buiten de wijk zullen dan hun
voertuigen niet langer dan 2 uur
in de wijk kunnen parkeren. Zij
kunnen wel een parkeerkaart
kopen aan de “bescheiden” prijs
van 750¤ per jaar.

Volgens de regels moet de in-
en uitgang van Blauwe Zone
aangeduid worden met een
verkeersbord. Het verwijt dat er
niet genoeg borden hangen is
dus wettelijk niet gegrond. De
Stad heeft, daar waar nodig,
extra borden aangebracht. An-
dere oplossingen zoals het aan-
brengen van informatie op de
rijweg werden eveneens uitge-
voerd.

Bewonerskaart

Voor de buurtbewoners zal
een tweede bewonerskaart
250¤ kosten. De prijs zou het
aantal aanvragen moeten beper-
ken, ook gezien het aantal
beperkte plaatsen. Door de ob-
sessie van één wagen per ge-
zin te doorbreken zouden
Blauwe Zones overbodig wor-
den. Personen die een parkeer-
garage bezitten mogen voor
hun eigen garage parkeren. Zij
mogen ook andere personen
toelaten dit te dien mits die
personen deze toestemming op
hun voorruit aanbrengen.

Indien er tijdens de uitreiking,
fouten werden gemaakt i.v.m. de
geldigheidsdata is het vanzelf-
sprekend dat deze documenten
moeten worden gecorrigeerd. Tij-
dens de overgangsperiode zal de
Stad, aan de personen die de
administratieve heffingen innen,



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM

Nord-
Est

Juin 2009

5

Noord-
Oostwijk

Juni 2009

5

vragen deze regel met gezond verstand toe te passen. Vooral
daar waar het om medisch personeel gaat. Inciviek gedrag zal
echter worden beboet.

Ontwikkelingen

Het stimuleren van projecten zoals deze kan ongemakken met
zich meebrengen zelfs al is het voor het gemeengoed. De Stad
zal de werking van de Blauwe Zone evalueren en zal eventuele
negatieve gevolgen natrekken. Er wordt geduld gevraagd om dit
project naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarna zal een
wijkvergadering bijeen worden geroepen. Intussen kunnen de
bewoners die opmerkingen hebben deze aan het College
doorgeven. De bewoners van de Brabançonnelaan bijvoorbeeld,
onderstrepen dat het er ’s avonds en ‘s nachts onmogelijk
parkeren is. De oorzaken worden bestudeerd en oplossingen
worden zo snel mogelijk aangebracht.
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Van vergunning tot toezicht.
Beschrijving van het openbare
optreden van de dienst
Stedenbouw.

Toezicht en opvolging
van overtredingen

De controle van stedenbouwkun-
dige projecten wordt uitgevoerd door
een cel van 5 personen (2
administratieve krachten en 3 inspe-
cteurs). Twee voorbeelden van
opvolgingen door deze cel. Het
gebouw op de hoek van de Karel
Martel- en St Quentinstraat voor
hetwelk een stedenbouwkundige
vergunning werd afgeleverd. En het
project voor handelsoppervlakten in
de St Quentinstraat waar de aan-
vraagprocedure werd uitgesteld om-
dat men wacht op een gerechtelijke
beslissing in hoger beroep. Meestal
komt alles tot stilstand zolang de
gerechtelijke problemen niet zijn
opgelost. Natuurlijk is dit niet altijd naar de zin van de buurtbewoners. Er
bestaat helaas geen oplossing voor dit probleem en men moet zijn ziel in
lijdzaamheid bezitten. Wat de Noord-Oostwijk betreft, werden sinds 2007 al
27 processen-verbaal opgetekend en 150 eigendommen werden conform
verklaard. De processen-verbaal zijn slechts het begin van de procedure. In
het begin worden verplichtingen tot terugbrenging naar de originele staat
opgelegd, maar veelal wordt een regularisatie toegekend onder voorwaarde
dat de regelgeving vanaf dan zal worden nageleefd.

Controles zijn “gemakkelijk” in nieuwe gebouwen maar dit is zelden
het geval in de wijk. De problemen bestaan meestal uit de renovaties
en verbouwingen die werden uitgevoerd aan reeds bestaande wonin-
gen. De cel werkt voornamelijk op basis van klachten. Na de ontvangst
van een klacht neemt de administratieve wachttijd enkele weken in
beslag. Er is ongeveer een week nodig om de klacht naar de bevoegde
dienst te loodsen. Daarna volgt binnen de maand een huisbezoek. Dit
bezoek is soms lastig te organiseren door de moeilijkheden sommige
gebouwen te bereiken. Indien na het bezoek een proces-verbaal wordt
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opgesteld, worden de geïnteresseerde en de Procureur hiervan
op de hoogte gesteld. Doorgaans volgt dan een regularisatie-
procedure. Indien de overlast vanwege de overtredingen te groot
is laat de Stad verzegelen bijvoorbeeld de onwettige opening van
danszalen. De wet schrijft voor dat de reactie evenredig moet zijn
met de overtreding. Het verzegelen van handelsruimten die als
woningen dienen wordt als onevenredig beschouwd.

Werken in overeenstemming brengen met de
stedelijke voorschriften

Wanneer eigenaars werken uitvoeren waarvoor een vergunning
nodig is zonder op voorhand de nodige vergunningen te krijgen,
begint de lange weg van regularisatie. Na de opstelling van een
proces-verbaal trachten de diensten “controle” en “vergunningen”
hun standpunten in overeenstemming te brengen zodat binnen de
kortst mogelijke termijn een oplossing kan gevonden worden die
alle partijen tevredenstelt. Men gaat voor een pragmatische
aanpak. Men wil een consensus vinden om op de best mogelijke
manier onaanvaardbare werken te corrigeren. Zelfs de Overleg-
commissie gaat soms ter plaatse een kijkje nemen. De dienst
“controle” doet een ernstige opvolging van de klachten. De wer-
king van de cel is nog niet volmaakt maar verbeteringen worden
maand na maand aangebracht om de achterstand in de dossiers
weg te werken en de werkmethodes te optimaliseren. De resul-
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taten liegen er niet om. In 2008 werden 810 vergunningen afgeleverd (in
2007 waren dit er “slechts” 600).

Patstellingen

Regularisatie is echter niet altijd mogelijk. In deze gevallen weigert de
Stad een vergunning. De werken werden dus illegaal uitgevoerd en het
gebouw moet in zijn originele stand teruggebracht worden. In 2005
werden 14 “originele stand werken” verplicht. Spijtig genoeg moet er een

gerechtelijke opvolging zijn van de werken maar die laat het regelmatig
afweten. De administratieve autoriteiten zijn niet bij machte hun eigen
beslissingen te doen uitvoeren, wat in een democratie volledig normaal
is. De Stad probeert de gerechtelijke instanties warm te maken voor het
belang van de uitvoering van haar beslissingen wanneer overleg totaal
gefaald heeft. Het enige alternatief is een onteigeningsprocedure
opstarten. Dit blijft echter zeer uitzonderlijk daar de wet de privé-
eigendom beschermt en zeer duur gezien de vastgoedprijzen. De
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procedure wordt enkel in hopeloze gevallen gebruikt. In het geval
van de reeds jaren leegstaande gebouwen in de de Pascalestraat
kan de Stad onmogelijk deze gebouwen aankopen. Het dossier
struikelt over de plannen van een vastgoedmakelaar die er een
kantorencomplex wil neerzetten. Het Gewestelijk Bestemmings-
plan voorziet echter woningen en de vastgoedmakelaar wil zijn
plannen niet herzien. Een verkrotting is onvermijdelijk. Dit
belangenconflict werd aan het gerecht voorgelegd en een proces

zou eind 2009 moeten plaats-
vinden.

Op zoek naar
overtredingen

Sinds enkele jaren wensen
notarissen meer informatie
over de wettelijke en reële
situatie van een vastgoed.
Hierdoor worden verschillen-

de regularisatiedossiers weer opgestart. Dit is een bruikbare
aanvulling wanneer een klacht wordt ingediend. De bewoners
worden aangemoedigd enkel overtredingen aan te geven waarvan
zij kennis hebben. De aangifte van klachten weerspiegelt de
werkelijke problemen.

Eén van de meest afgetekende problemen van de dienst
Stedenbouw stelt zich in de illegale onderverdeling van eenge-
zinswoningen in appartementen. Overal in de stad kampt men

met hetzelfde probleem. Op
het grondgebied van de Stad
Brussel is het volstrekt verbo-
den woningen van minder
van 160 m² op te delen. Dit is
één van de nieuwe voor-
schriften van de nieuwe Ge-
westelijke Stedenbouwkundi-
ge Verordening (GSV). Boven
de 160 m² bestaan er ook
beperkende aanbevelingen,
die momenteel worden uitge-

test. Verschillende aspecten van de regelgeving moeten nog
worden aangescherpt: welke sancties voor personen die huizen
onderverdelen in lilliput-appartementen (soms kleiner dan 20 m²);
hoe de diverse aspecten van de nieuwe regelgeving doen
naleven?
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Varia

Het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) “Archimedes” is afgewerkt en
een informatievergadering zal worden bijgelegd door het wijkcomité
GAQ om er de resultaten voor te stellen. In de Boduognatusstraat
wordt de renovatie van de kliniek beheerd door het Gewest, daar een
deel geklasseerd is. De vastgoedmakelaar vroeg tot 3 maal toe een
volledige sloop. De Stad heeft en zal zich hier blijven tegen verzetten
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zolang het project niet in de goede zin evolueert. Als er een nieuw
project op tafel komt, kan de discussie in de overlegcommissie
hernemen. In één van de straten in de wijk staan reeds 4 jaar
werfhokken die 25 meter van de openbare weg in beslag nemen.
Een bewoner beweert dat de Stad zelf ze heeft geplaatst. De
bevoegde schepen zegt dat men dat binnen de kortste keren zal
nakijken. In de Paviastraat wenst het OCMW woningen aan te
bieden in een huis dat reeds hun eigendom is. Maar er heeft een
juridisch discussie plaats met de (voor)laatste eigenaar en het
project is tijdelijk geblokkeerd.
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Wijkcommissariaat 24 uur
op 24 open

De Stad kan helaas geen positief antwoord geven op deze
aanvraag omdat de financiële toestand het niet toelaat. Het is een
goed idee maar niet verdedigbaar
als men naar de brute werke-
lijkheid kijkt. Drie commissariaten
zijn dag en nacht open: in het
stadscentrum, Bockstael en
N.o.H./Haren. Deze keuze werd
ingegeven door de criminaliteits-
statistieken, rekeninghoudend met
de ernst van de nachtmisdrijven.
Men moet er ook aan denken dat
de sluiting van het commissariaat
niet de terugschroeving van het
aantal Politiemensen tot gevolg
heeft. Het aantal patrouilles wordt
verhoogd, vooral door meer
gerichte acties. Een studie voor
patrouilles te paard wordt be-
studeerd. Het paard is een im-
ponerende verschijning en heeft
een afschrikkend effect. Daaren-
boven heeft de Politie door haar
verhoogde positie een belangrijk
observatievoordeel en kan ze
vergrijpen gemakkelijker waarne-
men. De proefnemingen in ver-
schillende grote steden o.a. in de
USA zijn op dit vlak erg
overtuigend.
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Parkeren van vrachtwagens
en fietspaden

Verbodsborden voor het parkeren van vrachtwagens

Deze aanvraag is vooral
gericht op woonstraten. De Politie
zal dit probleem nader bestu-
deren daar men de negatieve
neveneffecten van een simpel par-
keerverbod voor vrachtwagens
(meer dan 3,5 ton) wil vermijden.
Speciaal gereserveerde plaatsen
voor toeristenvoertuigen zou de
beste oplossing zijn omdat zo het
aantal minibusjes beperkt wordt.
Deze oplossing betreft verschil-
lende hoofdwegen en de bewo-
ners zullen van het verdere
verloop op de hoogte gehouden
worden.

Fietspaden

Er komt een nieuw fietspad
aan de Margareta- en Maria-Loui-
zasquare identiek aan de aanleg
aan het Ambiorixplein. De aanwij-
zingen voor fietsers op de rijweg
zullen voor juni worden herschil-
derd.

Nieuwe asfaltering en
heraanleg van straten en
voetpaden

Verschillende straten werden
reeds in 2008 opnieuw geasfalteerd. Zo worden de Aarlenstraat
en de Karel Martelstraat op het einde 2008 afgemaakt. De ingang
tot de school in de Eburonenstraat wordt voor 2009 heraangelegd
en beveiligd. Gezien de bewoners van de Brabançonnelaan zich
beklagen over het vuil veroorzaakt door de bomen en de schade
opgelopen door hun wortels zal hun vervanging en de heraanleg
van de voetpaden worden bestudeerd.
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De stoepen liggen er op bepaalde delen slecht bij. De lijst van de he-
raan te leggen stoepen wordt opgesteld en deze zullen worden afgewerkt
voor 2010. De totale oppervlakte van de werken bedraagt 3.000 m².

Wat de verlichting betreft zal de Froissartstraat in 2009 aan de beurt
komen; in De Meeussquare zijn de werken aan de gang, voor de
Stevin- en Franklinstraat zijn of zullen studies worden uitgevoerd. De
werken in deze twee straten zullen in de loop van 2010 worden uitge-
voerd. De andere straten in de wijk komen ook aan de beurt.

Bewoners vestigen de aandacht op de oversteekplaatsen die door te
dichtbij geplante bomen worden verscholen. Er wordt van stadswege
gevraagd meer van dit soort informatie te verstrekken zodat, indien,
nodig kordaat kan ingegrepen worden.

De Noterlaarsstraat is een Gewestweg, het is dus aan het Gewest
de nodige studies en werken te laten uitvoeren. De Stad zal de opmer-
kingen van de bewoners doorgeven aan de bevoegde gewestdiensten.



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM

Nord-
Est

Juin 2009

15

Noord-
Oostwijk

Juni 2009

15

Bijlage

Lijst van wijkcomités van de Noord-Oostwijk ingeschreven bij
het Huis van de Participatie. Kent U een comité dat niet op deze
lijst voorkomt, laat het ons dan weten. Alle hulp is welkom. Dank U.

> GROUPE D'ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BXL (F) - MME

JACQUELINE GILISSEN (PRÉSIDENTE) - PLACE DES BIENFAITEURS 5, 1030
SCHAERBEEK- GAQNE@HOTMAIL.COM.
> COMITÉ "BOSMANS-GÉRARD" (N) - MEV. ANNEMIE VANDAM - GERARDSTRAAT

120, 1040 BRUSSEL -ANNEMIE.VANDAM@SKYNET.BE - TEL. 02 736 47 18.
> 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.
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez nous
contacter au 02 279 21 30 afin d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION - BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.
www.brucity.be

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 gemakkelijker opsturen. Zendt ons uw e-mail aan
org.particip@brucity.be.

Aanwezigen

• College: Freddy Thielemans, Christian Ceux, Ahmed El Ktibi, M.
Beugnie, représentant du Président du OCMW.
• Administratie�: M. Van Gelder (Openbare Werken) en Huis van de
Participatie.
• Bewoners : 100 100 personen.


