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De Wijkfora zijn
rechtstreekse ont-
moetingen van de
Stad en haar inwo-
ners. De uitwisseling
van ideeën is soms
scherp daar bewo-
ners er hun grieven
en opmerkingen ko-
men uiten. Andere
bewoners nemen
aan deze openbare
vergaderingen deel
met de wil een dia-
loog op te bouwen
betreffende de ont-
wikkelingen 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
democratie wordt tijdens deze ontmoetingen uitgediept en het “Inforum” brengt
er verslag over uit. De verslagen worden verzonden naar alle personen
ingeschreven 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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Ter Kamerenbos: de afwerkingen

De federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer (Beliris)
bestudeert de plannen voor de heraanleg van het Bos. Het is op
basis van deze voorstellen dat het Gewest en de Stad zullen
beslissen. De Stad kan daarna de bewoners raadplegen.

De algemene richtlijnen werden bepaald. De rijstroken zullen, vanaf
de ingang van het bos (Louizalaan) tot aan de Gespanhoek aan beide
zijden van de rijweg worden gemarkeerd. Langs de Dianalaan voorziet
men parkeerruimte voor wagens, fietsrekken en een geasfalteerde
strook voor noodinterventies. Deze aanleg geeft de mogelijkheid aan
fietsers en rolschaatsers om in een lus rond het bos te rijden. Na de
eerste werken hebben de omwonenden reeds hun tevredenheid geuit
omdat ze het bos kunnen gebruiken voor ontspanning en er de
kinderen kunnen laten spelen. Tenslotte komen er verlaagde/hellende

voetpaden en verkeerslichten die
door een knop kunnen bediend
worden.

De heraanleg van het Bos loopt
in samenwerking met de Konin-
klijke Commissie voor Monumen-
tenzorg. De Stad wou het bos
volgens haar oorspronkelijke plan-
nen heraanleggen maar kreeg
van de omwonenden de vraag om
speelruimten aan te leggen en
toiletten te plaatsen.



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM
Ville de
Bruxelles

Forum de
Quartier

4

Stad
Brussel

Wijk-
Forum

4

Onderhoud van het Bos en
de groene ruimten

De dienst “Groene ruimten” van de Stad is verantwoordelijk voor
het tuinbouwkundige onderhoud van het Bos.

De Gespanhoek is verkeersvrij tot groot jolijt van de wandelaars. Zo
worden ook de grasvelden en de aanplantingen gevrijwaard van scha-
de veroorzaakt gedurende massa-evenementen. Het paviljoen zal niet
voor 2011 worden opgetrokken.

Het snoeien van de bomen buiten het bos valt niet onder de verant-
woordelijkheid van de Stad. De Stad zal het Gewest hierover aanspre-
ken. De versnippering van de bevoegdheden over verschillende
beleidsniveau’s komt de efficiëntie zeker niet ten goede. Of het nu gaat
over de snoei van lindebomen elders in de wijk of van de bomen langs
de tramsporen aan de Louizalaan of van problemen betreffende mo-
biliteit en wege-
niswerken.
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Horeca in het Bos

De overheid laat Horeca uitbatingen toe omdat dit de enige
mogelijkheid is de financiering van de geldverslindende her-
aanleg ten dele terug te winnen. Alle uitbatingen zullen
tijdens de zomer open zijn. Red Line is een uitbating die pro-

blemen met zich meebrengt.
Drie van de belangrijkste uit-
baters zijn op de hoogte van
de parkeerproblemen en zoe-
ken samen naar oplossingen.

Winterpret is in regel met de
milieuvergunningen. De schaats-
baan, de “Maison forestière”, het
Robinson paviljoen en de “Châ-
teau d’eau” hebben geen vraag
voor een vergunning ingediend.
De Stad moet nakijken of de
eerste twee uitbatingen, gezien
hun activiteiten en oppervlakte,
wel een vergunning nodig heb-
ben. De twee overblijvende heb-
ben een vergunning nodig en de
Stad zal hen hiervan op de
hoogte stellen. “Red Line” is gele-
gen op de gemeente Ukkel en
hierdoor heeft de Stad Brussel
weinig invloed over de voorwaar-
den van de uitbatingvergunning.
Niettemin, is deze handelszaak in
overtreding met de verordeningen
van toepassing in het Ter Kame-
renbos dat op het grondgebied
van de Stad Brussel gelegen is.
De Stad heeft reeds aangaande
deze inbreuk proces-verbaal opge-
steld. “Red Line” heeft daarna een
aanvraag van regularisatie inge-
diend bij het Gewest dat de ver-
gunningen in geklasseerde zones
uitrijkt. Gezien het bos in een be-
schermde zone gelegen is zal
"Red Line" zeker haar initieel plan
moeten wijzigen. De "Barabar",
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ook op het grondgebied van Ukkel gelegen, is in orde
met de vergunningen.

Daarenboven staan de tolhuisjes ter beschikking na
een lange tijd van leegstand. Een architect werd onder
de arm genomen voor een project aangaande de her-
waardering van de oude Stallen van Diesdelle. De (paar-
den)rijschool heeft een concessie lopen tot 2020 en
organiseert stages voor kinderen; Winterpret zal gedu-
rende de dag en ’s avonds open blijven. De activiteiten
voor de kinderen worden behouden en de ijsbaan wordt
heraangelegd. De werken aan het terras, de ijsbaan, het
tuinpaviljoen en het speelplein zullen binnenkort aanvan-
gen. Het is dezelfde concessiehouder als Winterpret.
Het “Maison forestière”, aan de jachtweg, zal overdag
en ’s avonds open zijn. Daar deze Horecazaak maar
een kleine oppervlakte bedekt zal er geen overlast zijn.
Er zal ook een ecologisch trefpunt komen, beheerd door
een vzw, die informatie over fauna, flora en wandelingen
zal verspreiden.
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Schotelantennes of overlast:
ingewikkelde procedures

Het departement Stedenbouw maakt vorderingen i.v.m. achter-
stal van vergunningen. De gemiddelde wachttijd liep terug van 7
maanden naar 2 tot 3 maanden. De uit te voeren controles blij-
ven ingewikkeld en vragen middelen maar ook tijd.

Schotelantennes die zichtbaar zijn vanaf de straat zijn verboden. In
het verleden heeft de Stad niet altijd de wet drastisch toegepast. Nu
gaat zij ingrijpen, na een schriftelijke klacht. Na de aanwerving van
meer personeel om de achterstal bij de uitreiking van vergunningen
weg te werken, gaat het departement nu ook het aantal controleurs
verhogen. Natuurlijk moet ook rekening gehouden worden met de
Procureur des Konings om de processen-verbaal te doen opvolgen. De
beste oplossing van al deze problemen blijft de dialoog met de
bewoners zelf.

De problemen met nachtlawaai zijn emblematisch voor de problemen
die de overheid heeft om tussen te komen. Wat de uitbating “Tribeca”
(al tijdens de vorige vergaderingen aangehaald) betreft, gaat de Stad
nakijken wat hier gaande is. Wat er ook van zij de Stad onderstreept dat
zij enkel kan handelen nadat klacht werd neergelegd. Zelf indien de
Politie na een oproep niet onmiddellijk optreedt, wordt deze toch
opgetekend. De toename van het aantal klachten of processen-verbaal
van bevinding opgetekend door de Politie en het Brussels Instituut voor

Milieubeheer geven de mogelijk-
heid aan de Stad de overtreders
aan te manen of te beboeten. De
overheid kan echter niet zo maar
een handelszaak sluiten maar wel
bepaalde sluitingsuren opleggen.
Deze maatregelen overtuigen de
meeste uitbaters de grenzen van
de wet te erkennen. Als deze
maatregelen niet werken kan de
overheid een definitieve sluiting
opleggen.
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Munster- en Bellevuestraat, terug
naar een dubbele rijrichting

Elsene gaat van haar kant de enkele rijrichting in de Lied van
Sotternieënlaan veranderen naar een dubbele rijrichting.

Na de rijrichting te hebben veranderd heeft de Stad de bewoners
geraadpleegd en heeft samen met de gemeente Elsene beslist de
dubbele rijrichting weer in te voeren. Het doel, het sluipverkeer te
verminderen, blijft hetzelfde. Een bewoner bracht een alternatief aan,
namelijk een plantenmuur die ten dele de kruising van de Munster- en
Bellevuestraat afsluit. De Stad gaat onmiddellijk dit procédé toepassen.
Indien het niet doeltreffend is kan de Stad altijd haar plannen herzien.
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Mobiliteit, MIVB en andere problemen

Het Iris-plan bevat inderdaad de mogelijkheid van een tram aan de F.
Rooseveltlaan. Dit project werd echter niet in de begroting ingeschre-
ven en is niet prioritair. Men vindt dit niet terug in de MIVB-planning.

Deze fase wordt niet ondersteund door andere voorstellen, een
bewijs dat dit idee niet al te serieus moet worden genomen. Voor men
aan een dergelijk project begint, moeten eerst besprekingen en overleg
gepleegd worden. Maar de Stad beseft dat een dubbele parallelle
tramlijn tussen de Roosevelt- en Buyllaan geen zin heeft. Indien men
dan toch tussen de twee lanen moest kiezen, zou het gek zijn de
tramlijn aan de Buyllaan, met de meeste passagiers, af te schaffen.

De bewoners zijn niet ten volle overtuigd i.v.m. de plannen en zeggen
geen bezwaren te horen van de gemeentelijke overheden. De bewoners
voelen zich ook daarom machteloos tegenover de MIVB. De omwonen-
den zijn niet tevreden over de omstandigheden van de aanleg van een
eindhalte aan de Louizalaan, de problemen met de knoeiersheraanleg
van de Demot-, Legrand- en Kongolaan, de heraanleg van de Ter
Kamerenlaan vooral in verband met de garage-uitritten, de plaatsing van
de tramhalte of nog de bekleding van het wegdek. Al deze perikelen
doen hen het ergste vrezen voor de toekomst.

Ondanks de kritiek betreffende het beperkte aantal trams ’s avonds
en de gebruiksvriendelijkheid van het net, moedigt de Stad toch het
openbaar vervoer aan. Zelf al loopt de samenwerking met de MIVB niet
altijd van een leien dakje, moeten de bewoners toch weten dat de Stad
stilaan dichtslibt. De overheden moeten maatregelen nemen om het
verkeer te verminderen en de demografische veranderingen te
voorzien. De tegenrichting rijdende bussen in het Bos is één van de
gemaakte keuzes, die de vervoerstijd verlaagt. Het goede voorbeeld
van sommige grootsteden zoals Londen doet ons onze ideeën verder
uitwerken. Het is mogelijk om de bestaande situatie te verbeteren door
een aangepaste politiek maar ook door een verhoogde frequentie van
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het openbaar vervoer en het verminderen van de wachttijden.
Een andere oplossing is de verhoging van het aantal fietspaden. De

Stad probeert, daar waar mogelijk, fietspaden in eigen bedding aan te
leggen wat het aantal autoparkeerplaatsen doet verminderen.

Netheid: praktisch

Indien graffiti zich op een privé eigendom bevindt (muur,
deur…) kan de Stad niets ondernemen behalve dan de
eigenaar aanspreken.

De Stad kan enkel graffiti op openbare gebou-
wen verwijderen. De Stad stelt handelaars voor
een ontheffing te tekenen waarbij haar diensten
dan kunnen interveniëren wanneer graffiti op hun
eigendom verschijnt. .

Op één jaar heeft de Stad 90 personen beboet
omdat deze hun vuilzakken buiten de toegelaten
uren (voor 17 uur) hebben buitengezet. Zij heeft gra-
ffiti verwijderd in de Bristol-tunnel en op het
Margueritte Yourcenar-monument. Er zullen glasbol-
len worden geplaatst op de hoek van de Louiza- en
Lloyd Georgelaan evenals op het Stefaniaplein. Het
idee van ondergrondse glasbollen zal worden bestu-
deerd. De Stad voorziet hondentoiletten op de
Louizalaan ter hoogte van de Legrandlaan en de
plaatsing van vuilnisbakken op de Louizalaan (op 5
verschillende plaatsen).
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Openbare veiligheidsvergadering

Een bewoonster klaagt het onveiligheidsgevoel rond de Louizalaan
aan: inbraken, graffiti, aanranding van handelaars in Baillilaan. De Stad
heeft de toename van dit soort delicten in de wijk ook opgemerkt. De
Burgemeester zal naar de wijk komen met zijn preventie teams en de
Politie om over deze problemen te debatteren. Maar de Politieacties
zijn divers en niet altijd met het blote oog waarneembaar; Zo heeft de
Politie een kinderprostitutienetwerk opgerold. Zij heeft ook een dienst,
“Technopreventie” genaamd die de bewoners moet bijstaan met
raadgevingen tegen inbraken.
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Afgewerkte, lopende en
toekomstige wegeniswerken

De Stad vraagt de bewoners te reageren op haar openbare
onderzoeken. Door niet te reageren zijn misrekeningen in
de heraanleg soms onafwendbaar.

De voetpaden werden heraangelegd in de
volgende straten: Mercelis-, Opper- en Voorzit-
tersstraat en de Air- Marshal Coninghamlaan. Het
wegdek werd opnieuw geasfalteerd en de voet-
paden heraangelegd in de Munster-, Bellevue- en
Welgelegenstraat. De Braziliëlaan werd ook
opnieuw geasfalteerd. Snelheidsdrempels werden
aangebracht in de Victorialaan (rondom de school).

Ter hoogte van de basisschool in de Dager-
aadstraat wordt een beveiligde oversteek met
uitstekende voetpaden voorzien voor augustus
2009. De Stad bestudeert de heraanleg van twee
kruispunten in 2010, namelijk die van de Meer- en
Villain XIIII-straat en die van de Dal- en Braam-
bosstraat.

Aangezien de straten, die het grondgebied van
Brussel én Elsene delen, voor het grootste deel
op Elsene liggen, is de Stad verplicht Elsene de
keuze te laten van elk project betreffende de
openbare verlichting (incluis de gekozen soort
verlichting. De gemeente Elsene heeft al haar “Lichtplan” uitge-
werkt. De Stad heeft soms, op vraag van Elsene, geplande projec-
ten (Ter Kameren- en Duraylaan) of studieprojecten (Baillistraat,
Jeannelaan en Wedrendreef) op stand-by gezet. In de Munster-
straat wacht men op de stedenbouwkundige vergunning.

Op 13 mei werd de werf aan de Groenjagersveldlaan opgestart.
Bewoners zijn verwonderd dat men de Woudlaan herasfalteert

en onderstrepen de slechte staat van de Lagrandlaan rond de
stelplaats van de MIVB en het Generali-gebouw. Het lawaai,
veroorzaakt door het verkeer op de kasseien maakt het er de
voetgangers onaangenaam te wandelen. De omwonenden vragen
lawaaiverminderende heraanleg van de Victorialaan. De Stad
neemt hier nota van maar zegt dat een debat i.v.m. de kasseien
gevoelig ligt. Kiezen tussen het behoud van het erfgoed en het
comfort van de gebruikers vraagt soms om subtiele keuzes. Om
iedereen tevreden te stellen, maakt men bijvoorbeeld gebruik van
“doorgezaagde” kasseien.
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Varia

Er werden veel werken uitgevoerd op de kruispunten van de De
Mot-, Lloyd George- en Kongolaan maar voor de bewoners zijn de
verkeers-, opstoppings- en veiligheidsproblemen niet opgelost.
Volgens hen is de heraanleg geen onverdeeld succes.

De Stad is bereid stappen te
ondernemen om het overmatige
gebruik van diplomatieke parkeer-
plaatsen aan de F. Rooseveltlaan
en elders aan banden te leggen.

Het comité “Amis du Bois de la
Cambre” vraagt om de tijdelijke
herinrichting van de Dianalaan in
de twee rijrichtingen te herzien.
Volgens hen is deze (tijdelijke)
reorganisatie slecht uitgedokterd
en kan ze verkeersopstoppingen
met zich meebrengen. De Stad
onderstreept dat dit slechts een
voorlopige herinrichting is en
enkel in voege treedt als het Bos
gesloten is. De ingang tot het Bos
werd in allerijl uitgewerkt en moet
inderdaad worden herzien.

Tussen de Stad Brussel en
Elsene werd een akkoord bereikt
over de uitvoering van een be-
sluit, dat reeds door de Stad
werd genomen maar dat vertra-
ging bij de uitvoering had opge-
lopen. De straten rond de
Louizalaan, die onder de be-
voegdheid van de Stad vallen
zullen onder het Politiereglement
van “buurtparkeren” vallen. De
bewoners zullen hun voertuigen
ook op de staten die onder de
bevoegdheid van de gemeente
Elsene vallen mogen laten staan.
De Blauwe Zone in Elsene zal zo
minder weerslag hebben op de
buurtbewoners die in Brussel
wonen.
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Bijlage

Lijst van wijkcomités van de Louizawijk 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.

> COMITÉ « VERT CHASSEUR » (F) - M. CRUYSMANS - AVENUE CHAMP DU VERT

CHASSEUR 71 A, 1000 BXL - TEL. 374
61 54/59 - FAX. 02 375 78 27.
> COMITÉ DE QUARTIER "RUE DE LA

VANNE" (F) - M. PASCAL STELLER

(PRÉSIDENT) - RUE DE LA VANNE 13,
1000 BRUXELLES

- PSTELLER@CLEARWIRE.BE.
> COMITÉ DE QUARTIER « VICTORIA-
ROOSEVELT » (F) - M. PIERRE SNOY

(PRÉSIDENT)- AV. FRANKLIN ROOSEV-
ELT 232, 1050 BRUXELLES -
PSNOY@SKYNET.BE - TEL. 02 675 02
95 - FAX. 02 672 61 58.
> LES AMIS DU BOIS DE LA CAMBRE

(F) - MME JOËLLE HORN (SECRÉTAIRE)
- JOELLEHORN@HOTMAIL.COM.
> LOUISE SUD ASBL (F) - M. JEAN-
VICTOR LOUIS - AV. LOUISE 524/9,
1050 BRUXELLES

JVLOUIS@SKYNET.BE.
> SAUVEGARDE DU QUARTIER LOUISE

(F) - M. XAVIER DUQUENNE (PRÉSIDENT) - AV. LOUISE 214/8, 1050 BRUXELLES

- TEL. 02 647 92 47.
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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: Dhr. Close, Dhr. Ceux

en Dhr. El Ktibi.
• Administratie :

Huis van de Participatie.
• Bewoners: 35 personen.


