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Het uitzicht van de stad wordt bepaald door haar verschillende wijken. Dit 
uitzicht wordt ook bepaald door de dialoog tussen de overheid en de be-
woners, die het samenleven en de burgerzin willen stimuleren.
De Wijkfora zijn een geschikte plaats om de bekommernissen van de be-
woners aan te snijden : mobiliteit, veiligheid, netheid, nutsvoorzieningen, 
huisvesting, kinderopvang en jeugdwerking.
De Fora vinden, maandelijks en om beurt, in elk van de 10 wijken die deel 
uitmaken van de stad plaats. Deze Fora bewerkstelligen een betere vers-
preiding van de informatie, een grotere transparantie van de genome bes-
lissingen en de participatie van allen die het welzijn van de stad in hun 
vaandel dragen.
De Fora zijn een echt participatief gebeuren waar de gelijkheid van kan-
sen die als basis gelden voor onze democratie tot uiting komt. Om van 
Brussel een leefbare stad te maken moet men zich eerst vergewissen dat 
de stad iedereen verwelkomt. 
De Noord-oostwijk neemt de uitdaging aan om de Europese instellingen 
te onthalen én haar prestigieus karakter te vrijwaren.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie

Zal het mobiliteitsplan van 
de Stad de parkeerproblemen 
oplossen?
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De studie van een verkeersplan uitgevoerd door het 
studiebureau Agora is geen echt mobiliteitsplan. 
Deze studie legt het werkschema en de interventies 
vast voor de wegeniswerken. Het is de hoogste tijd 
om een mobiliteitsplan voor de Stad uit te werken.

Er werd een openbare aanbesteding uitgevaardigd en één enkele 
aannemer zal worden verkozen voor de ganse stad. De gemeente 

Schaarbeek is 
goed op weg 
in het ontwikke-
len van haar 
mobiliteitsplan. 
Welke invloed 
gaat hun mobi-
liteitsplan heb-
ben op de wijk 
en dan vooral 
de afsluiting 
van de Dia-
mantlaan? 
Welke delen 
van de laan 
worden afge-
sloten en hoe 
zal men de 
Leuvense-
steenweg, Za-
ventem of de 

autosnelweg naar Luik kunnen bereiken? De gemeente Schaarbeek 
zal de gevolgen van de sluiting van de Diamantlaan (6 maand) 
testen en de bewoners zullen hun mening kwijt kunnen. Later zullen 
de details die aan de Stad werden doorgespeeld aan de bewoners 
van de Noord-Oostwijk worden bekendgemaakt. 

De Stad zal de fietsers het recht geven de Ambiorixsquare 
over te steken in de lijn Archimedesstraat – Paduastraat. Het ligt 
echter geen fietspad en de verschillende gebruikers zullen zich 
op elkaar moeten afstemmen om ongelukken te vermijden. En-
kele bewoners vrezen voor de veiligheid van ouderen en kinderen.

Volgens een bewoner in de Orteliusstraat is de verkeerssnelheid 
er te hoog en sommige wagens racen zelfs door de straat. De 
bewoner stelt de aanleg van een snelheidsdrempel voor. 

Het College heeft (in principe) zijn akkoord gegeven om de 
bus rond de Ambiorixsquare in tegenrichting te laten rijden; zo-
lang aan de Clovislaan het aantal verloren parkeerplaatsen 
wordt teruggewonnen. Sommige bewoners menen dat indien 
men het openbaar vervoer wil bevorderen, men elders geen par-
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keerplaatsen moet aanbieden. 
De bewoners van de Clovislaan 
wensen echter geen extra par-
keerplaatsen in hun straat. Het 
wijkcomité heeft een peiling uitge-
voerd en daaruit blijkt dat twee 
derde van de bewoners de 
nieuwe busroute niet genegen is 
juist omdat er parkeerplaatsen 
zullen verdwijnen. Een bewoner 
pleit voor gesynchroniseerde ver-
keerslichten die voorrang zullen 
geven aan de bussen. Sommige 
bewoners vrezen voor de esthe-
tische kwaliteit van de (her)aan-
leg en voor anderen hoeft dit 
allemaal niet, daar de gewonnen 
tijd voor de bussen minimaal zal 
uitvallen. De gemiddelde snel-
heid van een bus is tegenwoor-
dig 17km/u, wat zeer traag is. 
Elke gewonnen minuut is een 
pluspunt voor de reizigers. Er zijn 
alternatieve voorstellen, die vol-
gens de technici van de MIVB 
onuitvoerbaar zijn. De Stad zal 
de plannen en het dossier van de 
in tegenrichting rijdende bus aan 
de bewoners komen voor stellen. 

De accordeonbussen hebben problemen om door sommige straten 
te geraken door het aantal slecht geparkeerde wagens. De bewoners 
stellen voor om kleinere bussen te laten rijden. Deze zijn echter niet 
winstgevend want er zijn minder passagiers en bovendien zal men het 
aantal bestuurders en bussen moeten verhogen. 

Aan de Clovislaan worden de paaltjes die het parkeren verhinderen 
weggehaald om daar parkeerplaatsen te creëren. De schoolbus ge-
bruikt zijn parkeerplaats niet en staat dubbel geparkeerd. 

De zone 30-borden zijn onvoldoende om rond de scholen een be-
veiligde zone te vormen. Er zullen meer snelheidsdrempels en een 
specifieke verlichting komen. De omgeving van 60 scholen werd reeds 
beveiligd en de overblijvende scholen volgen.   

Er wordt een oplossing gezocht voor het wildparkeren van 
vrachtwagens tegen de woningen. Ondertussen zal de Politie een 
studie uitvoeren over de mogelijke plaatsing van E9-B borden, die 
enkel het parkeren van auto’s toelaten.

Door de moeilijkheid een parkeerplaats te vinden, vragen de bewo-
ners om te kunnen genieten van een bewonerskaart.
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Geen nieuws van het IOP (gewestelijk plan rond de 
Wetstraat). Het wijkcomité gaat het College van Burgemeester 
en Schepenen hierover interpelleren. Er wordt gesproken over 
een toename van het aantal kantoren wat nog meer verkeer met 
zich zal meebrengen. 
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Stedenbouw: de Stad is afhan-
kelijk van de acties ondernomen 
door Justitie en het Gewest
De onderverdeling van wo-
ningen zou gemakkelijker 
zijn indien alle 19 gemeen-
ten dezelfde procedure 
zouden volgen.

Op het gewestelijke niveau 
wordt deze vraag zonder veel 
enthousiasme opgevolgd. Aan 
een cel van de dienst 
Stedenbouw werd gevraagd 

voorstellen te formuleren die 
rekening houden met de 
gemeentereglementen van 
Schaarbeek en Etterbeek om zo 
tot een gezamenlijke oplossing te 
komen i.v.m. de Clovislaan. Aan 
de Clovislaan worden zelfs 
kelders verhuurd. In sommige 
woningen hokken 7 tot 8 families 
samen. Aan de Palmerstonlaan 
zijn er 11 huizen waarvan er 
maar 3 niet onderverdeeld zijn.

Aan verschillende ambtenaren 
van de controledienst werd opge-
dragen om na te gaan of er een 
vergunning werd afgeleverd voor 
deze verbouwingen. Veelal ge-
beurt dit na een klacht. Een 
proces-verbaal wordt opgemaakt 
en er wordt aan de eigenaar ge-
vraagd om het gebouw in zijn ori-
ginele staat terug te brengen of 
een nieuwe vergunning in te di-
enen om de werken te regularise-
ren. Het proces-verbaal wordt 
doorgegeven aan de procureur 
maar wordt zelden opgevolgd.
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De Stad komt ook tussenbeide bij het niet naleven van de 
wooncode. De tussenkomst hangt af van de zwaarte van het 
misdrijf (bijvoorbeeld een woning in een garage) want dat verplicht 
de Stad Brussel een onderkomen te vinden voor de bewoners.

De Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad heeft de 
eigenaar van het afgebrande huis in de Jennevalstraat opgespoord. 
Er werd hem gevraagd snel op te treden zodat zijn huis geen 
stadskanker wordt. De aanvraag voor de afbraak van verschillende 
huizen aan de achterkant van de oude Europa-kliniek werd ver-

worpen. Om een oplossing te 
vinden zijn op gewestelijk niveau 
onderhandelingen gaande maar 
bepaalde delen van de huizen zijn 
beschermd. Er blijkt een perma-
nente krakersgemeenschap te wo-
nen. Een persoon stelt voor om 
de ondergrondse parking van het 
huizenblok gedurende de nacht te 
laten gebruiken door de 

omwonenden.
Het huis “Saint-Cyr” is aan het verloederen; wanneer begint 

de renovatie? Sommigen wensen er een museum voor moderne 
kunst en een cafetaria in onder te brengen. Er is een privé 
eigenaar die een renovatie project heeft.

Aanplantingen: verbete-
ringen en luisteren

Het rooien van de bomen aan de Clovislaan zet kwaad bloed, 
vooral omdat er geen nieuwe aanplantingen komen en er nu al-
leen maar kale grond overschiet. Alleen het lager gelegen deel 
heeft nog wat plantenbedekking. De aanplantingen werden ver-
wijderd omdat ze moeilijk te onderhouden waren. Zoals in de an-
dere wijken, zal de bevoegde schepen de bewoners ontmoeten 
en naar hun wensen en verzuchtingen komen luisteren.



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM

Ville de
Bruxelles

Forum de 
Quartier

8 

Stad
Brussel

Wijk- 
Forum

8 

Ter hoogte van de Brabançonnelaan nummer 50, staat een boom met een 
gebroken tak. De bomen veroorzaken schade aan de voetpaden en aan de 
goten. Kunnen deze bomen niet gesnoeid worden? Zelfs indien dit geen ge-
makkelijke taak is? Op de hoek van de Brabançonnelaan, recht over de apo-
theek ligt een modderpoel. Kunnen daar geen planten worden aangebracht? 

Handel en het samenleven
De bewoners zijn overtuigd dat 

de Horeca-uitbaters een gevoel 
van straffeloosheid aan de dag 
leggen daar de reglementen 
i.v.m. terrassen en de openbare 
weg niet worden nageleefd. Het is 
een dubbel probleem. Er zijn de 
terrassen op het voetpad, die on-
derworpen zijn aan vergunningen 
en de doorgang moeten respecte-
ren en de terrassen binnen de hui-
zenblokken. Voor deze laatste 
geldt dat terrassen uitgebaat voor 
01/07/1992 niet kunnen worden 
opgedoekt. 

Sommige vergunningen wor-
den echter afgeleverd met het im-
pliciete verbod terrassen binnen 
een huizenblok uit te baten zoals 
in de Archimedesstraat 48. Het 
stadsleven heeft ook zijn nega-
tieve kanten zoals lawaaierige ca-
fés en restaurantjes. Er bestaat 
een zekere tolerantie, maar als 
het lawaai de spuigaten uitloopt 
moet men dit probleem zeker aan-
kaarten bij de bevoegde Schepen.

Onderhoud en Netheid: dweilen 
met de kraan open

De bewustmaking en preventie gaan hand in hand met 
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een repressiever beleid. De Stad heeft een reglement 
uitgevaardigd dat het gemakkelijker maakt om boetes 
uit te schrijven. Ingezworen ambtenaren van de reini-
gingsdienst krijgen het recht de zakken te openen en 
de overtreder(s) te beboeten. Er zal wel eerst een 
informatiecampagne komen. Er werden ook veiligheid-
scamera’s aangekocht om de meest problematische 
plekken in het oog te houden. 

De Maria-Louizasquare is zeer vuil. Er ligt brood op het gras en 
in de vijver die vorig jaar werd uitgekuist. Een bewoner van de Gu-
tenbergsquare klaagt de overlast van nachtlawaai aan. De vuilnis-
bakken op de square zijn overvol en trekken sluikstorters aan.

De fonteinen aan de Ambiorixsquare werden in april opgefrist 
maar werken slechts matig. Zwaardere werken zullen nodig zijn 
om ze deftig te laten werken.

Er wordt een reling gevraagd aan de trappen van de 
Ambiorixsquare. De bergplaats is niet afgewerkt zodat de arbei-
ders geen beschutting hebben.

Aan de achterkant van het tuiniershuisje is de omheining te laag 
en wordt beklommen door personen die daarna op het dak dansen. 

In het lager gelegen gedeelte van de Ambiorixsquare, daar waar 
het groenafval wordt verzameld, is het vies en zijn er regelmatig 
overstromingen. De beplantingen zijn er op sterven na dood. 

Er worden sluikstortingen gesignaleerd in de Patriotten- en Bor-
diaustraat. Plastiekzakken overspoelen de openbare vuilnisbakken.
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Voetpaden werden heraan- 
gelegd maar er blijven nog 
knelpunten
De heraanleg van de voetpaden en de straten is aan de 
gang (Karel de Grote-, Brabançonne- en Riddersc-
hapslaan, Eedgenoten-, Stevin-, Keizer Karel- (tussen 
Clovislaan en Lutherstraat), Wet- en Ringsteekstraat).

De voetpaden aan de Gutenbergsquare zijn in slechte staat en zi-
jn dringend aan een heraanleg toe. De parking aan de square moet 
worden heraangelegd. Het verschil in kwaliteit van de voetpaden in 
de Archimedes- en Karel Martelstraat is te wijten aan het gebruik 
van een aanstampmachine voor de aanleg van de plavuis. Twee 
maand voor de heraanleg van de voetpaden in de Karel Martel-
straat is misschien toch wat overdreven.

De werken aan de Koninklijke Militaire School, 
aan de kant van de Leonardo da Vincistraat heb-
ben sinds 3 jaar de voetpaden en de greppels 
volledig verwoest. De voetpaden langs de kant 
van de Militaire School werden heraangelegd. Dit 
verhoogt de kans op overstromingen gezien de 
tegenover liggende voetpaden niet waterpas lig-
gen. Daarenboven komt nog het probleem van 
de afvoer van het regenwater. 

Ondanks de gehele restauratie van de Ambio-
rixsquare, werden de 35 meter voetpad tussen de 
Palmerstonlaan en de Karel Martelstraat vergeten. 

Aan de Brabançonnelaan is er geen greppel. 
Na de regen vormt zich een grote plas tussen de 
Eedgenotenstraat en het nummer 20 van de Bra-
bançonnelaan.

Een bewoonster van de Clovislaan vraagt de 
verplaatsing van de glasbakken. Deze worden ’s 
morgens vroeg leeggemaakt en maken alle om-
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wonenden wakker. Stukjes glas 
zijn rondom de bakken vers-
preid en lege flessen maken 
een hels lawaai. Ook het esthe-
tische uitzicht wordt door de 
glasbakken besmeurd. 

Onder toezicht van Sibelga en 
in samenwerking met Etterbeek 
wordt een verlichtingsprogramma 
opgestart in de Froissart-, Franklin-
en Stevinstraat. De bevoegde ins-
tanties hebben gekozen voor een 
paal van 7 m voor de wijdere stra-
ten en verlichtingspalen met een 
verlichtingshoogte van 6 tot 9 m 
voor smallere straten en lanen. 

De Beliris-werf in de Karel 
Martelstraat heeft vertraging op-
gelopen. De Stad volgt dit dos-
sier op de voet.

Onderzoek 
i.v.m. het har-
drijden rond 
de squares

De bewoners klagen de overlast aan veroorzaakt door 
autoraces rond de squares. Er werden echter nooit 
klachten neergelegd tot op het ogenblik van de ge-
beurtenissen op de vooravond van het Forum. Er 
werd een onderzoek bevolen. 

Er is geen verhoging van het aantal inbraken, maar de Bur-
gemeester benadrukt dat de bewoners klacht moeten neerleg-
gen. De verhoging van het aantal autodiefstallen wordt door 
de Politie bevestigd.

Een aanwezige onderstreept de problemen met agressieve 
honden aan de Ambiorixsquare.

De bewoners vragen dat het commissariaat 24 uur op 24 
open zou blijven. Helaas zijn het budget en de daarvoor te 
manschappen beperkt. 
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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.

Huis  van  de  Participatie - Anspachlaan 13 - 1000 Brussel
www.brucity.be

Aanwezigen
* College: Dhr. Ceux, Dhr. Mampaka, Dhr. Van Gorp kabi-
net van Mevr. Lalieux.
* OCMW: Dhr. Mayeur.
* Administratie: Huis van de Participatie.
* Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Dhr. Smet.
* Bewoners: 100 personen.

Bijlage
Lijst van de comités van de Noord-Oostwijk ingeschre-
ven bij het Huis van de Participatie.
Kent U een comité die niet op onze lijst voorkomt. Laat 
het ons dan weten. Met dank bij voorbaat. 

COMITÉ "WAPPERS" (F) - M. JEAN-PIERRE MARTIN - RUE 
WAPPERS 11, 1000 BRUXELLES -TEL. 02 734 67 81.
COMITÉ "BOSMANS-GÉRARD" (N) - MEV. ANNEMIE 
VANDAM - GERARDSTRAAT 120, 1040 BRUSSEL -
ANNEMIE.VANDAM@SKYNET.BE - TEL. 02 736 47 18.
GROUPE D'ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE 
DE BXL (F) - MME JACQUELINE GILISSEN (PRÉSIDENTE) -
RUE DES PATRIOTES 3, 1000 BRUXELLES - 
GAQNE@HOTMAIL.COM.
EX-COM. DÉF. "D'OULTREMONT-DEGROUX" (F) - M. 
GILLIOT XAVIER - RUE DE LINTHOUT 116, 1040 BXL. 
RIVERAINS JOURDAN 2000 (NF) - CHÉE ST PIERRE  41, 
1040 BRUXELLES -TEL. 02 640 88 45.


