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Het uitzicht van de stad wordt bepaald door haar
verschillende wijken. Het uitzicht wordt ook bepaald
door de dialoog tussen de overheid en de bewoners,
die het samenleven en de burgerzin wil stimuleren.
De Wijkfora zijn een geschikte plaats om de

bekommernissen van de bewoners aan te kaarten :
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 zorgen voor een betere verspreiding van de
informatie, een grotere transparantie van de genomen
beslissingen en de participatie van allen die het
welzijn van de stad in hun vaandel dragen.
De Fora vormen een echt participatief gebeuren waar

de gelijkheid van kansen, die als basis geldt voor onze
democratie, tot uiting komt. Om van Brussel een
leefbare stad te maken moet men er zich eerst van
vergewissen dat de stad iedereen verwelkomt.
Laken-Zuid ligt op een kruispunt van verschillende

wegen. Deze volkse wijk wil haar toekomst in handen
nemen en volgt nauwgezet de uitvoering van de grote
infrastructuurwerken op haar grondgebied.

Dhr Ahmed El Ktibi,
Schepen van Participatie
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Communicatie tussen
de Stad en haar bewoners:
weinig hoopgevend.

Volgens de wijkbewoners loopt de communicatie tussen de
Stad en haar bewoners mank. Alles is niet negatief want de
Stad belegde verschillende vergaderingen: de wijkfora (1
maal per jaar per wijk), netheidcomités (1 maal om de zes
maand), overlegcommissies, vergaderingen met de hande-
laars (weinig handelaars komen hier echter voor opdagen).
Het is en blijft mogelijk contact op te nemen met de
administratie of de Schepenkabinetten.

De Brusseleir wordt op het gehele grondgebied van de Stad
verspreid en ligt op verschillende plaatsen ter beschikking van het
publiek. Sommige bewoners zeggen het tijdschrift niet meer te
ontvangen. De Stad vraagt deze nalatigheden bij de verdeling aan
te geven zodat zij het verdelingscontract kan laten naleven. Het
tijdschrift blijkt interessant vooral voor zijn maandelijkse agenda en
de nagenoeg volledige informatie over de verschillende wijken.
Sommigen vinden dat de artikels wat uit de toon vallen en niet erg
verheffend zijn. Anderen vinden in tegendeel dat er een beeld van
Brussel wordt geschetst dat niet met de werkelijkheid
overeenstemt. Om aan de redactie de mogelijkheid te geven de
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inhoud aan te passen zouden de bewoners hun ver-
wachtingen i.v.m. de Brusseleir moeten kenbaar ma-
ken. De internetsite is onesthetisch en moeilijk te raad-
plegen. Hier wordt aan gewerkt en de site zou een
gebruiksvriendelijker en interactiever uitzicht krijgen.

Een ander zeer punt is het gebrek aan ant-
woorden op de brieven of mails van de bewoners.
Een bewoonster legt uit dat sinds de bouw van een
groot (privaat)vastgoedproject haar buurt onderhevig
is aan schade. Vele huizen krijgen barsten en de
aannemer wil zijn verantwoordelijkheid niet opne-
men. Zelfs indien het hier om een conflict tussen
privé-personen gaat, kan het ter plaatste vermalen
van beton en de daardoor ontstane stofontwikkeling
(gevaarlijk voor de gezondheid) niet door de beugel.
Ondanks de verscheidene contacten met de
Stadsdiensten kwam er geen reactie los. De mails
bleven onbeantwoord behalve dan drie bewijzen van
ontvangst die ons werden toegestuurd.

Een bewoner haalt een voorbeeld aan uit de
Zennestraat waar een sleuf overhaast werd dichtge-
gooid en nu aan erosie onderhevig is. Deze persoon
heeft de Stad gecontacteerd die er hem op wees dat
deze straat onder de bevoegdheid van het Gewest
valt. Hij heeft daarna contact opgenomen met de
werfleider die hem verzekerd heeft dat hij zal
bemiddelen. Deze wirwar wordt veroorzaakt door de
complexe institutionele geaardheid van het Gewest.
De bevoegde diensten moeten stoppen elkaar de
schuld te geven en automatisch deze vragen door-
spelen. Een algemeen nummer om een antwoord op
zijn vraag te krijgen is onmogelijk daar de vragen en
problemen zo uitgebreid en ingewikkeld zijn dat één
enkele dienst al deze problemen onmogelijk kan
beantwoorden. Het is belangrijk alle diensten voor
hun verantwoordelijkheden aangaande de informatie
en communicatie met de inwoners te plaatsen.

De wijk is arm en multicultureel en kent een
probleem met analfabetisme waardoor sommige
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bewoners onmogelijk schriftelijk hun problemen kunnen aankaar-
ten, zoals het geval was met de schade na de watersnood. Het
zou goed zijn andere communicatiekanalen te vinden.

De ingewikkelde structuur van de Stad komt de communicatie
niet ten goede. Waarom geen ambtenaren aanstellen in de wijken
die een rechtstreeks contact met de bewoners zouden vergemak-
kelijken?

Een bewoonster uit de Wittouckstraat zegt zeer tevreden te zijn
over haar contacten met de stedelijke overheid. Er werd altijd op
haar vragen betreffende het
wild parkeren, het plaatsen van
paaltjes en de netheid geant-
woord. Een zelfde verbetering
heeft plaats in de Stiernet- en
de de Wautierstraat.
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Netheid : Verbetering
maar enkele problemen
blijven bestaan.

de Wautierstraat: de straatveger is vaker
aanwezig en de netheid is verbeterd. De
aanwezigheid van stewards in de straat heeft
een positieve impact op het aantal gevallen
van sluikstorten.

Er zijn nog altijd problematische plekken. Op
het Emile Bockstaelpein na de zaterdagmarkt,
wordt achter de tramhalte niet gekuist. In de Palei-
zen-over-de-Bruggenstraat is sluikstorten troef.

Een bewoner vreest dat een al te efficiënte
netheiddienst het probleem van sluikstorten en
zwerfvuil aanwakkert. Om overtreders te ontmoe-
digen, stelt hij het plaatsen van affiches voor die
de schaal van de boetes aangeven.

Het blijkt echter moeilijk om deze dwangmaat-
regelen in daden om te zetten. De vele vergade-
ringen van de netheidcomités brengen toch een
positieve verandering te weeg in de wijken, die op
het terrein wordt opgevolgd.
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Stedenbouwkundige overtre-
dingen en bouwaanvragen.

Door het gebrek aan controle heerst er een gevoel van straf-
feloosheid waardoor geen vergunningen meer worden
aangevraagd.

De wachttijd voor een bouwvergunning is te lang. Om de
achterstand in te halen zal een doorlichting worden uitgevoerd
van de cel die zich met de aanvragen bezig houdt. De cel ziet op
tegen een berg van werk. Dit wordt niet verholpen door bijkomen-
de reglementeringen die de werkcadans afremmen.

Zij die geen vergunning indienen voeren toch hun werken uit.
De bedrijven leven de milieuvergunningen niet na en de inspec-
teurs schrijven geen proces-verbaal van bevinding uit. Het pro-
bleem van illegale garages blijft
bestaan. Een bewoner heeft
foto’s van een gevaarlijk bouw-
werk (twee verdiepingen op
een tuinmuur) opgestuurd,
maar kreeg geen antwoord.
Controles worden uitgevoerd
maar er volgen noch boetes
noch verzegelingen. De Stad
verzegelt enkel in de hoogste
nood en zelfs dan is dit niet
altijd de gepaste oplossing. Er
moet toch op gewezen worden
dat de verouderde uithangbor-
den in de Maria-Christinastraat
werden verwijderd.

Het huizenproject op de
hoek van de G. Demanetstraat
en Koninklijk Parklaan blijft be-
houden. De vertraging komt
door de wat lange onderhande-
lingen tussen het OCMW en de
eigenaar. Er moet ook worden
over nagedacht wat er met de
openbare ruimte zal gebeuren.
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Opvolging van het
Wijkcontract “Paleizen-
over-de-Bruggen”

U
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Sinds het einde van het Wijkcontract heerst er, door een
gebrek aan informatie en opvolging, een gevoel van in de
steek gelaten te zijn. Kan men niet aan het Kabinet van de
Burgemeester voorstellen om opvolgingsvergaderingen te
organiseren? Kan men voor andere informatievergade-
ringen niet op de steun rekenen van de personen die aan
de PCGO hebben deelgenomen?

Een bewoner die had deelge-
nomen aan de PCGO “Rood
Huis” heeft zich teruggetrokken
omdat (volgens hem) de verga-
deringen te technisch waren.
Daarenboven werd het verslag
te laat verzonden. Men kreeg
de synthese van de vergade-
ring van april slechts in oktober.

Er zijn inderdaad vertragin-
gen bij de uitvoering van de
werken van het wijkcontract.
Omdat b.v. de paaltjes nog niet
geleverd zijn gebruikt men nu
betonblokken om de voetpaden
af te schermen.

In het uitvoeringscontract
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wordt beschreven welke werken zullen uitgevoerd in de kader van het
Wijkcontract :

Januari 2009 : Koninginnelaan.
Januari 2009 : Leopold I-laan
Maart 2009 : 18 woningen Paleizen-over-de-Bruggen
Dit zijn grondige renovatiewerken. Om de vooruitgang van deze

projecten publiek te maken zullen vergaderingen op kleinere schaal
worden georganiseerd.

U
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BILC-project: tegenkantingen van
de bewoners.

De Haven van Brussel voorziet de oprichting van een logistiek
verdeelcentrum, namelijk het BILC (Brussels International Logis-
tic Center) aan de Havenlaan bij Thurn en Taxis.

Voor het Gewest is het project afgewerkt met een milieueffec-
tenrapport maar zonder studie. Dit project werpt grote vragen op i.v.m.
de mobiliteit en een milieueffectenstudie is daarvoor noodzakelijk. Op
dit punt moet de Stad voet bij stuk houden zodat de vrachtwagens niet
door de wijken donderen.

De bewoners ondersteunen dit project niet. Er is geen plaats voor en er
bestaat geen directe toegang tot een snelweg. Daarenboven vermeldt het
bescheid van het bedrijf Stratec dat de aanvoerwegen die reeds verzadigd
zijn gedurende de piekuren dit ook gedurende de daluren zullen worden.

Het aan- en afvoeren zal, vooral ’s
avonds, enkel kunnen gebeuren via
de Bockstael- en Houba de Stroop-
erlaan. Hoe kan men dan denken
het verkeer via andere wegen om te
leiden, om nog niet te spreken van
de schade aan de wegen door de
vrachtwagens.

Wat het economische aspect be-
treft voorziet het IRIS-mobiliteitsplan
dat een stedelijk distributiecentrum
in de omgeving van Brussel enkel
goed kan draaien indien het subsi-
dies en sponsoring krijgt omdat de
meeste handelaars dit project an-
ders niet ondersteunen. Er bestaan
andere opties in het Gewest name-
lijk de industriezone in Anderlecht
die aan het kanaal grenst, Neder-
over-Heembeek of het Schaarbeek-
se vormingsstation.

Het BILC is geen vooruitgang maar een stap terug in de tijd. Het is
een concept uit de jaren 50, een soort uitbreiding van het TIR. Omdat
de brandstof almaar duurder zal worden, moet men nadenken over een
groter gebruik van de spoorwegen en de binnenscheepvaart.

De Haven heeft voor een Frans bedrijf gekozen dat, op andere plaatsen,
haar activiteiten uitvoert op een redelijke afstand van grotere steden. Waar-
om zou het in Bussel in het centrum moeten komen te liggen?
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De Stad antwoordt dat het BILC zo dicht mogelijk bij het centrum
moet liggen vandaar de keuze van dit terrein. De omwonenden zijn er-
van overtuigd dat de Haven van Brussel het terrein dat haar toebehoort
in waarde wil doen stijgen. Maar welk belang heeft de Stad erbij om
een positief advies uit te brengen? Dit project gaat de Stad niet aan. Er
komen geen arbeidsplaatsen bij voor de plaatselijke bevolking en dit
project zal een slechte invloed uitoefenen op de mobiliteit. Indien dit
project al op interesse zou kunnen rekenen, zou de Carcoke-site de
gepaste oplossing zijn.

Gedurende het Forum hebben de bewoners er bij het College op
aangedrongen een milieueffectenrapport te laten uitvoeren betreffende
dit project. Het College ondersteunt de uitvoering van een milieueffec-
tenrapport i.v.m. het BILC. Op dinsdag 21 oktober 2008, heeft de over-
legcommissie van de stad Brussel besloten het Gewest te vragen, op
basis van artikel 148 van BWRO (Brussel Wetboek van Ruimtelijke Or-
dening), een milieueffectenrapport uit te laten voeren over de impact
van het BILC op de omringende wijken.

Varia

De Paleizen-over-de-Bruggenstraat heeft borden “enkel plaatselijk
verkeer” maar gedurende de piekuren gebruiken veel voertuigen toch de
straat én de voetpaden. Er bestaat een plan om paaltjes te zetten en van de
straat een éénrichting straat te maken. Hoe staat het met deze plannen?

Nog een mobiliteitsprobleem in de Kroonveldstraat waar de vrachtwagen
van de wegeniswerken een gigantische opstopping veroorzaakt die tot in
Jette reikt.
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Bijlage

Lijst van de comités in Laken-Zuid ingeschreven bij het Huis
van de Participatie. Kent u een comité die op onze list ontbreekt?
Laat het ons dan weten. Met dank bij voorbaat.

•� (WIJK)COMITÉ "MARIE-CHRISTINE-
REINE-STÉPHANIE" (NF) - M. ROLAND

DIDIER (PRÉSIDENT) - RUE MELLERY 12,
1020 BRUXELLES - TEL. 024794208
-DIDJEEDELAEKEN@YAHOO.FR .
•�A.S.B.L. CITÉ MODÈLE - SQ. LÉOPOLD

(F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ.
PRINCE LÉOPOLD 49, 1020 BRUXELLES-
KAFE47@HOTMAIL.COM;
CITEMODELE@SKYNET.BE - TEL. 02 477
19 90 - FAX. 02 477 19 99.
•� ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ

MODÈLE (F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ -
CITÉ MODÈLE 1 /15 D, 1020 BRUXELLES

- TEL. 02 479 33 59.
•� AURA POPULIS (F) - MME CAROLINE

COSYNS - RUE FRANSMAN 84, 1020
BRUXELLES,�
CAROLINECOSYNS@HOTMAIL.COM.
•� COMITÉ "BOCKSTAEL II" (F) - M.
BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE

TER PLAST 44 / 7, 1020 BRUXELLES -
TEL. 02 479 39 17.
•�COMITÉ "BOCKSTAEL-SOBIESKY-MONT ST ALBAN" (F) - M. JEAN-PAUL FONTAINE

- BD EMILE BOCKSTAEL 361 / 3, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 64 48.
•� COMITÉ "DELVA" (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 426 65 26.
•�COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE - AV. DU FORUM 48, 1020 BRUXELLES

- TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TEL. 02 268 24 24 - FAX. 02 268 24 24.
•�COMITÉ "FORUM" - PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 /
26, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 262 06 23 - FAX. 02 262 06 23.
•� COMITÉ "HEYSEL" (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN-BAPTISTE DEPAIRE 64,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 478 32 97.
•�COMITÉ "LE TRIANGLE DU HEYSEL" (F) - M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT

DE NAEYER 641, 1020 BRUXELLES.
•�COMITÉ "LOMBARTZYDE - QUARTIER DE LA PISCINE" (F) - M. MARC BUXANT -
RUE DE LOMBARTZYDE 208, 1120 BRUXELLES.
•�COMITÉ "PLACE WILLEMS" (F) - RUE DE MOORSLEDE 74, 1020 BRUXELLES.
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•�COMITÉ "SQUARE PALFYN" (F) - M. PIERRE LEJEUNE - AV. JEAN PALFYN 24, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 34 83.
•�COMITÉ "THYS-VAN HAM" (F) - RUE THYS-VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
•� COMITÉ "THYS-VAN HAM" (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK (PRÉSIDENTE) - RUE

THYS-VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
•�COMITÉ "VERREGAT" (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 - FAX. 02/367 49 48
•�COMITÉ D'ACTION "CROIX DU FEU" (F) - M. JACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) - AV.
JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 268 12 24.
•�COMITÉ DE QUARTIER "DE WAND-GROS TILLEUL/DIKKE LINDE (NF) - M. EMMANUEL

MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020 BRUSSEL-DEWAND@YMAIL,COM.
•�GEMEENSCHAPSCENTRUM "NEKKERSDAL" (N) - DHR RIK FOBELETS - E. BOCKSTAELLAAN

107, 1020 BRUSSEL-NEKKERSDAL@VGC.BE - TEL. 02 421 80 60 - FAX. 02 420 40 87
•� INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES (F) - RUE DU MIDI 165, 1000 BRUXELLES-
ISABELLE.HOCHART@IEB.BE - TEL. 02 223 01 01 - FAX. 02 223 12 96
•�LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE DE LOMBARTZYDE) (F) - M. LAURENT FINET -
RUE DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BRUXELLES-QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
•�L'EGLANTINE (F) - MME LUISA BONGIOVANNI (ADMINISTRATRICE) - RUE THYS-VANHAM

29, 1020 BRUXELLES.
•�LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS. FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES

PAGODES 415, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 268 75 66.
•�LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ "PL. WILLEMS" (F) - MME MYRIAM HENDRICK

(PRÉSIDENT) - RUE DE LAUBESPIN 32, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 57 70.
•� MÉDIATION SOCIALE - LAEKEN CENTRE (F) - M. MATHIEU VERHAEGEN

(ADMINISTRATEUR) - PL. JOSEPH BENOÎT WILLEMS 14, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 421
05 65 - FAX. 02 421 05 67.
•�'T GRUUN VELOSKE (N) - TIVOLISTRAAT 25, 1020 BRUSSEL-VKB@ETEC2.VUB.AC.BE -
TEL. 02 420 38 96 - FAX. 02 629 36 20.
•� 'T GRUUN VELOSKE (N) - DHR PATRICK VAN KERSBLIK - TIVOLISTRAAT 25, 1020
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BRUSSEL-VKB@ETEC2.VUB.AC.BE - TEL. 02 420 38 96 - FAX. 02 629 36 20.
•�VAL DES LISERONS (F) - M. MARC VANDERSTRAETEN (ADMINISTRATEUR) - AV.
DES LISERONS 37/33, 1020 BRUXELLES-MARC.VDS@BELGACOM.NET - TEL.
0475371799.
•�WIJKCOMITÉ "SQUARE PRINS LEOPOLD I" (N) - KROONVELDSTRAAT 107, 1020
BRUSSEL - TEL. 02 478 41 76 - FAX. 02 478 53 80.
•� WIJKCOMITÉ "ST LAMBERTUS/SOBIESKY" (N) - M. ANDRÉ PAY - JOZEF

OTTENGAARDE 17, 1090 JETTE - TEL. 02 478 78 01.
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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.

Intervenants

• Collège: MM El Ktibi, Ceux et Mme Lalieux.
• Administration�: Maison de la Participation.
• Habitants: 50 personnes.


