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SYNTHESE

VAN DE VERGADERING VAN 21 APRIL 2010

AANWEZIGEN

College: Dhr. Thielemans, Dhr. Close,
Mevr. Noël en Dhr. Defrance

(Kabinetschef van Schepen Ceux)
OCMW: Mevr. De Gendt
Bewoners: 85 personen
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VOORWOORD

« Inforum » is een uitvloeisel van de Fora die, georganiseerd door de Stad Brussel, plaats-
vinden in al haar wijken. « Inforum » bestaat uit het verslag van de debatten en de antwoorden
op de vragen van de bewoners betreffende het beheer van de openbare ruimte. Het is een
participatief werktuig, dat als verbindingsschakel en plaatselijk informatieblad wil fungeren.
Een goed werkende plaatselijke democratie is onontbeerlijk indien men ambitieuze stads-

projecten wil verwezenlijken waar iedereen zich goed kan bij voelen, daar de stad nooit
mag teruggebracht worden op een eenzame massa van bewoners. De wijk is dus het
eerste beslissingsniveau. Door een sociale dynamiek kan Brussel zich ontvouwen als
Europese metropool en de huidige uitdagingen aangaan.
De dialoog begint met onderlinge contacten tussen buren en het « Inforum » wil hier aan

deelnemen door de bewoners te informeren over wat er besproken werd tijdens de Wijk-
fora. In het verloop van de tijd dient het « Inforum » ook als baken om jaar na jaar de stand
van zaken i.v.m. de vooruitgang van dossiers, het ontstaan van nieuwe problemen of de
invloed van Stadsacties te kunnen evalueren en appreciëren.
Een Wijkforum is een burgervergadering waarvan « Inforum » de stem is.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie



4 | Ville de Bruxelles - Forum de Quartier| Stad Brussel - WijkForum

Senioren,
sociaal en
medisch
De Stad moedigt de onderlinge
contacten tussen de verschillende
generaties aan. De senioren kunnen
zo hun bijdrage blijven leveren aan de
jongere generaties.

Een gids om het seniorenaanbod te
doen kennen

De Stad heeft een inventaris gemaakt van het aanbod aan seniorendiensten en
heeft deze lijst ter informatie in al haar departementen verspreid. Daarenboven bereidt
de Stad in samenwerking met de Seniorenraad een seniorengids voor. Deze gids
omvat de totale oppervlakte van de Stad en behelst zowel de privé als de openbare
instellingen. Een inhoudstabel van de Seniorengids werd op voorhand opgesteld. Deze
gids zou op 22 september - de eerste dag van de “Week van de Senioren” - klaar
moeten zijn. De gids zal gratis worden verdeeld aan de aanwezigen op dit evenement.
Een algemene verdeling wordt voorzien.
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Wijkhuizen
Het OCMW zoekt een ruim gebouw

voor het Wijkhuis dat momenteel op het
gelijkvloers van haar sociaal bijhuis bevindt.
Het OCMW heeft het gelijkvloers in haar
bijhuis in twee moeten delen om er de
kinderkribbe, die in de andere vleugel ge-
huisvest was, in onder te brengen. De ver-
huis van de kinderkribbe was nodig om aan
de nieuwe ruimtenormen te voorzien. De
senioren die hier onderdak vonden hebben
dus de helft van hun ruimte verloren.

Het OCMW blijft echter de leefbaarheid
van het Wijkhuis ondersteunen en stelt op-
lossingen voor zodat de informatica- en
alfabetiseringlessen dan toch in september
in het bijhuis kunnen plaatsvinden. Waar-
schijnlijk op één van de bovengelegen
verdiepingen.

Men moet onderstrepen dat de kinder-
kribbe niet onder de bevoegdheid van de
Stad valt en dat de Wijkhuizen afhankelijk
zijn van het OCMW. De activiteiten voor de
senioren hebben plaats in het paviljoen in
het Jubelpark. Ze worden ondersteund
door een klein team van medewerkers.
Het programma van de activiteiten kan op
aanvraag gratis verkregen worden. Senio-
ren zijn natuurlijk welkom. De Stad verlangt
een preciezer antwoord van Dhr. Mayeur
betreffende de vermindering van de ruimte
voor senioren in het Wijkhuis.

Medische opvang
Door de hervormingen werden verschil-

lende hospitalen gesloten waaronder de
kliniek aan de Maria-Louizasquare. De
Stad heeft geen toegang tot de kliniek en
kan niet antwoorden op de vraag van de
wijkbewoners. Het College moet een stand
van zaken opstellen om na te gaan welk
beleid in de toekomst zal worden uitgestip-
peld aangaande ziekenhuizen en klinieken.
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Over asfalt,
kasseien en
bomen

De Stad heeft een systematische
heraanleg van de voetpaden

uitgevoerd zonder de eigenaars op
hun verantwoordelijkheden te wijzen.

De fondsen kwamen uit de
Stadsbegroting.
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Wegen en
voetpaden

De Stad heeft een programma van
straten die zullen worden heraangelegd.
Over de verantwoordelijkheid van de
stoepen zal nader moeten worden nage-
dacht. De kwaliteit van de werken laat,
naar het schijnt, te wensen over. Na elke
winter zijn rijweg en voetpaden zwaar be-
schadigd. Andere grote steden die noch-
tans strengere winters hebben, schijnen
dit probleem niet te kennen. Na gerichte

interventies hebben de aannemers de
plicht de voetpaden in hun oorspronkelijke
staat achter te laten. Veelal gebeurt dit
echter niet. Men moet naar wettelijke mid-
delen zoeken om dit soort nalatigheden te
bestraffen. Ook omdat, als men te maken
heeft met verschillende nutsbedrijven, zij
de schuld van de erbarmelijke heraanleg
op elkaar afwentelen.

Bewoners wijzen op de slechte staat
van stoepen en verlichting. Men hoopt op
een algemene heraanleg al dan niet met
Federaal geld in het kader van Beliris.
Sinds jaren heeft de Stad de gewoonte

om eigenaars niet te verplichten de
voetpaden voor hun eigendom die in
slechte staat verkeren heraan te leggen.
De leden van het College die aanwezig
zijn kennen het heraanlegprogramma
niet uit het hoofd, maar de Stad neemt
beetje bij beetje de verantwoordelijkheid
voor het onderhoud van voetpaden en
wegen op zich.

Het herplaatsen van verkeersborden,
het aanbrengen van wegmarkeringen en
verlichting gebeurt via een openbare
aanbesteding met privé-firma’s. De Stad
constateert helaas dat deze privé-onder-

nemingen enkel het profijt voor ogen
hebben. Deze bedrijven betalen liever
dwangsommen dan een werkploeg uit te
zenden om reparaties te verrichten. De
reparaties kosten hen meer dan de op-
gelegde dwangsom. De overheid heeft
op dit soort handelwijze spijtig genoeg
weinig vat.

Fietspaden
De Stad bestudeert de mogelijkheid

om in meer straten tegenrichting rijdende
fietsers toe te laten. 80 % van de straten
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waar dit mogelijk is werden reeds “her-
aangelegd”. Veiligheid komt op de eerste
plaats of het nu de zichtbaarheid van de
fietsers door de auto bestuurders is of de
plaats die aan de fietsers is toegewezen
in het verkeer.

Stedelijke snelwegen zijn niet meer
aan de orde van de dag ook al omdat zij
het fenomeen van dubbele rijstroken in
de hand werken. Daarom verkiest de
Stad anderhalve rijstrook waarvan de
(kleine) helft kan gebruikt worden voor de
aanleg van fietspaden. De verkeers-
drukte kan zo ook worden terug-
geschroefd.

De Stad betreurt dat sommige fietsers
zich niet aan de wegcode houden. Zij
vreest dat zij aan een soort heropvoeding
zal moeten doen om sommige wild-
fietsers weer in goede banen te leiden.

Brabançonnelaan
Boomwortels maken de voetpaden

stuk. Dit is een welgekend probleem en
de keuze van de boomsoort was niet erg
oordeelkundig. Alle toekomstige verande-
ringen (nieuwe aanplantingen) moeten er
rekening mee houden dat de boomsoort
geen wortels heeft die de voetpaden
kunnen beschadigen.
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Mobiliteit in
de stad
Parkeer- en verkeersproblemen zijn
belangrijke elementen in het beheer
van de stad. De overheid moet
optreden om niet in een
verkeersaberratie te vallen zoals
andere metropolen.

De openbare ruimte is geen plaats
waar de burger alleen heer en
meester is. Men kan niet doen wat of
waar men wil.
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Voetgangerslichten
aan het kruispunt
Froissart-Schuman?

Het plaatsen van voetgangerslichten
blijkt moeilijk omdat dit o.a. MIVB-bussen
vertraging zou doen oplopen. De open-
bare vervoersmaatschappij wenst in te-
gendeel de gemiddelde snelheid van haar
transport te verhogen. Men moet dus
naar een geschikte oplossing zoeken.
Misschien een systeem waarbij alleen op
aanvraag van een voetganger het sys-
teem in werking treedt.

Men heeft met de inrijdende en ge-
blokkeerde voertuigen aan het kruispunt
te maken met slecht geïnformeerde bes-
tuurders die twijfelen of ze al dan niet het
kruispunt kunnen oversteken. Veelal be-
gint de verkeersstrop nadat men door het
rode licht is gereden of indien men an-
dere indicaties heeft genegeerd. De Stad
denkt aan de mogelijkheid van het aan-
brengen van wegmarkeringen, die de
plaatsen waar het verboden is te blijven
staan aanduiden. Het plaatsen van came-
ra’s om de overtreders te identificeren en
te beboeten (tot 250 euro!) kan ook een

gedeeltelijke oplossing aanbrengen.

Schuman-
rondpunt

Het Schuman-rondpunt is moeilijk te
beheren en de toestroom van verkeer
wordt er bewerkstelligd door de Europese
instellingen en de aanwezigheid van de
autosnelweg naar/van Luik. Voor een
efficiënter beheer zou de verantwoorde-
lijkheid voor het rondpunt kunnen over-
geheveld worden naar de Stad Brussel.
Deze oplossing zit nog in de pijplijn maar
is het overwegen waard. In elk geval wil
de Stad een betere samenwerking met
het Gewest om er de verkeerschaos aan
te pakken.

Er was een vraag voor kerstversiering
aan het rondpunt. Het zou misschien
interessant zijn om de landen die de E.U.
voorzitten een tentoonstelling te laten
organiseren die hun land beter laat ken-
nen. Na de heraanleg van de tunnel
onder het rondpunt, moet gedacht wor-
den aan bovengrondse herschikkingen.
Omwonenden zullen op de hoogte wor-
den gehouden van de gang van zaken.
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De Burgemeester zal contact opne-
men met de verantwoordelijken van de
MIVB om na te gaan of de stadsprojecten
die het gemak en welzijn van de voetgan-
gers willen verhogen, geen problemen
creëren voor het openbaar vervoer.

Vrachtwagen-
verkeer in de stad

Een verandering in de wet maakt het
gemakkelijker om verbodsborden op te
hangen die vrachtwagens en terreinwa-

gens moeten weren. Door het grote
aantal werven kent de wijk heel wat
overlast. Maar de Stad heeft het recht te
interveniëren daarom wordt aan de bewo-
ners gevraagd haar te contacteren wan-
neer de overlast de spuigaten uitloopt.
Elke afgeleverde vergunning is vergezeld
van een werfvergunning waarin de voor-
waarden nauwkeurig worden omschre-
ven, zoals de toegangsperiode voor
vrachtwagens tot de werven. Gedurende
de piekuren zal alle transport van en naar
werven verboden zijn.

De Noord-Oost-
wijk als Zone 30?

De Stad weet van de aanvraag om de
wijk in een Zone 30 om te dopen en
herkent het belang van deze vraag en zal
ze analyseren. Dit vergt echter de totale
aanpak van de mobiliteitsproblemen we-
gens de Zone 30 in de Vijfhoek. De Stad
heeft een dynamiek gecreëerd om een
algemeen mobiliteitsplan uit te werken.
Deze bestaat uit 3 fases: evaluatie van de
algemene toestand (reeds uitgewerkt),
uitwerking van een schema voor een duur-
zaam mobiliteitsplan en tenslotte het
voostellen van het actieplan. Er werd over-
legd met de bevolking gedurende de
wijkvergadering van december 2009. Zo
kon een stand van zaken worden opge-
maakt. Het studiebureau bestudeert alle
mogelijke duurzame mobiliteitsopties. Na
deze fase zal de bevolking nogmaals wor-
den geraadpleegd voor de laatste fase.

De Noord-Oostwijk geniet al van maat-
regelen die de autodruk moeten vermin-
deren en behoort tot één van de door het
openbaar vervoer, best bediende wijken.
De Stad begrijpt de kritiek niet van de
bewoners die hun stad en hun wijk niet
willen laten evolueren. Parkeerproblemen,
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of het nu privé-redenen of tewerkstellings-
redenen zijn, moeten door de privé-
personen zelf worden opgelost met inbe-
grip van het respect voor de openbare
ruimte beheerd door de openbare macht.
De verkeerssituatie doet de burgers
nadenken over hun mobiliteit en laat hen
het openbaar vervoer in aanmerking ne-
men. Daarvoor werkt de Stad samen met
de MIVB. Wat verkeers-en parkeerellende
betreft kan men alleen maar opmerken
dat meer voertuigen meer problemen en
nog minder oplossingen zullen brengen.
Daarom moet de openbare ruimte gevrij-
waard worden. Men moet zich bewust
worden dat de keuze van levenswijze niet
tegen maar samen met de anderen moet
worden genomen.

Voor de fietsers bestudeert men de
mogelijkheid van meer beperkte enkel-
richtingen. Dit is belangrijk voor de fietsers
zolang men het veiligheidsaspect niet
vergeet.

Busrijstrook rond
de Ambiorix-
square

In januari heeft een evaluatie plaatsge-
vonden en de echo’s waren zeer positief.
De volgende stap die de MIVB voorstelt
zijn de verbreding van de voetpaden bij
bushaltes, de aanleg van 2 nieuwe ver-
keersdrempels, de heraanleg van de
Square in het verlengde van de Archime-
des- en Paviastraat, een nieuwe verlich-
ting en nieuw gestandaardiseerd stads-
meubilair.

Bewonerskaarten
De echo’s die de Stad hoort van de

bewoners i.v.m. bewonerskaarten blijken

positief. Deze kaart lost sommige pro-
blemen veroorzaakt door de verkeersdruk
op. De kaart wordt elk jaar vernieuwd.
Voor de vernieuwing moet men zich twee
maal per jaar tot het loket wenden. In het
kader van de “elektronische documenten”
wil de Stad nagaan of dit niet via Internet
kan gebeuren. De kaart wordt dan per
post opgezonden. Buiten het Internet
zoekt de Stad ook nog naar andere op-
lossingen voor het vernieuwen en beta-
len. Deze diensten lopen in het kader van
de decentralisatie van de stadsdiensten
voor de aanvraag van officiële docu-
menten. Het doel is het beperken van de
verplaatsingen van de inwoners en het
ontlasten van de administratieve loketten.

Een groter aantal controleambtenaren
zal op pad worden gestuurd naar straten
waar zich veel Horecazaken bevinden om
er in te grijpen als er zich parkeerprob-
lemen voordoen. De Stad zal zorgen dat
deze controles zowel ’s avonds alsook ’s
weekends plaatsvinden. Doelgerichte
controles zullen het gebruik van de bewo-
nerskaart doeltreffender maken, tot groot
voordeel van de bewoners.

Verkeersdrukte en
MIVB-bussen in
de Franklinstraat

Dit probleem werd bij de MIVB aan-
gekaart. Het werd bediscussieerd in de
werkgroep werkmobiliteit en de Stad zal
zich over dit probleem ontfermen.
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Stedenbouw
en ontwik-
keling

Eigenaars van woningen en
burelen stellen vragen bij de
kantoorleegstand en overwegen de
vraag of een deel van de kantoor-
gebouwen niet kan worden
omgevormd tot woningen.
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Leegstand en
opsplitsingen van
woningen

De Stad wil dit fenomeen zoveel
mogelijk beperken. Door het Bijzonder
Bestemmingsplan (BBP) “Archimedes”
checkt de Stad met argusogen elke ste-
denbouwkundige aanvraag. Haar invloed
is echter beperkt omdat vele werken uit-
gevoerd worden zonder de minste ver-
gunning. In deze gevallen kan de Stad
alleen een proces-verbaal opstellen en
deze aan het Parket doorgeven. Alleen
“Justitie” is bevoegd om al dan niet op te
(laten) treden. De Stad oefent soms
zachte druk uit om de dossiermolen wat
sneller te doen draaien.

Sommige eigenaars hebben gespecu-
leerd in de hoop er kantoorgebouwen neer
te poten. Het speculeren duurde zolang
omdat de belasting op leegstand en
stadskankers belachelijk laag was en
omdat de hoop leefde vette winstmarges op
te strijken. Maar met de nieuwe belasting en
de processen-verbaal die de Stad opstelt,
ontstond een druk die vele eigenaars van
gedacht heeft doen veranderen.

De kliniek aan de Maria-Louizasquare
is een stadskanker die blijft voortbestaan.
Het Gewest beheert dit dossier omdat
een deel van de gebouwen geklasseerd
is. In 2009 werd een stedenbouwkundige
aanvraag ingediend. Het project voorziet
in de renovatie van het geklasseerde
gedeelte voor de bouw van woningen,
met behoud van de gevel en de ruwbouw
aan de kant van de Maria-Louizasquare.
Deze aanvraag werd ingediend bij het
Gewest, dat meer informatie wenste aan-
gaande het erfgoedaspect voordat dit
dossier wordt gesloten. Een openbaar on-
derzoek zal worden georganiseerd.
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Nieuwe behoeften
door de uitbreiding
van de Europese
Unie?

Door de uitbreiding is er een stijgende
vraag naar kantoorruimte in de wijk. Dat
zou veranderingen kunnen teweegbreng-
en in de bestaande bebouwing. De Stad
heeft reeds verschillende keren het
Gewest en Europa aangemaand dat de

leefomgeving van de buurtbewoners
moet worden gerespecteerd. Dit gezegd
zijnde, het project werd uitgekiend door
deskundige stadsplanners en mikt niet
alleen op de uitbreiding van kantoorruim-
ten. Er bestaat een wil voor meer wonin-
gen en handelszaken, dat zou positief zijn

voor de wijk. Omdat de wijk nogal
wanordelijk werd ontwikkeld, moet een
totaal toekomstproject worden uitgewerkt
en niet de pleisters op houten benen
zoals tot nu toe het geval was. De
benaderingswijze die werd gekozen is
deze van een permanente dialoog en
overleg met de bewoners voordat de
besluiten in beton worden gegoten.
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Netheid en
veiligheid

Ondanks een tekort aan
manschappen kan de Politie de

openbare orde handhaven. Niet in alle
wijken blijven de commissariaten 24
uur op 24 open. Statistisch gezien is
dit niet altijd nodig. In grotere wijken

(Laken, Neder-over-Heembeek…)
blijven de commissariaten wel open.

De Stad vindt het belangrijker om haar
diensten te decentraliseren.
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Netheid en het
ontbreken aan
burgertucht

De Stad nam nota dat het sensibiliseren
i.v.m. de openbare netheid niet de nodige
vruchten afwierp. Hieruit volgde een
hardere aanpak. Op het ogenblik zijn er
weinig herhalingen van misdrijven, een be-
wijs dat de strafmaatregelen werken. Het
aantal processen-verbaal zijn aanzienlijk.
Men heeft ook opgemerkt dat wijkbewoners
aan nestvervuiling doen. Dit bewijst dat er
een grondige mentaliteitsverandering nodig
is om dit probleem op te lossen.

De Stad heeft een antigraffiti-eenheid
opgericht die aan de eigenaars echter
vraagt een kwijting te ondertekenen. De
eenheid kent een zeker succes wat lan-
gere interventie wachttijden in het leven
roept. De beste oplossing is echter de
gevel te beschermen door het aanbren-
gen van een antigraffiti laag.

Het sluikstorten in de hovingen voor de
oude kliniek in de Maria-Louizasquare valt
onder de verantwoordelijkheid van de
eigenaar, daar het hier om een privé-
terrein gaat. Het moet worden opgekuist
en er moet vooral een afsluiting komen om
het sluikstorten tegen te gaan. De Stad zal
de eigenaar moeten aanmanen zijn/haar
eigendom te omheinen. De Stad vraagt
ook om te worden ingelicht wanneer er
illegale praktijken plaatsvinden. De burger
hoeft enkel de nummerplaat te noteren om
bij de Politie getuigenis af te leggen.

De Stad heeft besloten meer urinoirs
te plaatsen. Het vinden van geschikte
plaatsen is delicaat, daar de omwonen-
den niet altijd gelukkig zijn met de plaat-
sing. Het uitschrijven van boetes heeft
weinig invloed op de tsunami van
wildplassen.
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Wijkpolitie
De Politiezone Brussel-Elsene is in

districten onderverdeeld. Om verschil-
lende redenen werd het experiment in
district 3 (de Louizalaan met aan beide
zijden Elsene) uitgevoerd. Men heeft er
de interventiemogelijkheden tussen de
districten kunnen reorganiseren en her-
verdelen. Men moet echter weten dat de
Brusselse Politie onder hoge werkdruk
staat. Te beginnen met de 700 betogin-
gen per jaar. De Politie moet soms op één
dag 3 of 4 betogingen in goede banen
leiden! Daarbovenop komen nog ten-
minste 4 Europese topvergaderingen per
jaar. En men betreurt ook nog eens het
inciviek gedrag. Wat het sluikparkeren be-
treft, takelt de Politie per jaar ongeveer 12
000 voertuigen weg. Het accent zal dus
worden gelegd op de decentralisatie van
de politiediensten. De interventiediensten
zulle hoofdzakelijk bestaan uit politie-
mensen die de wijken kennen. De Ter-
ritoriale Interventie Teams bestaan uit
interventie-eenheden en de wijkagenten
die er dagelijks vertoeven.

Een van de moeilijkheden is de agen-
ten in Brussel te houden zodat ze de
wijken beter leren kennen. De Stad zoekt
samen met de Federale Overheid naar de
oprichting van modaliteiten voor prioritaire
aanstellingen voor agenten die naar
Brussel komen en er willen blijven. Paar-
denbrigades onder de autoriteit van de
politiezone zullen worden heringevoerd.
Hun eerste opgave is de openbare orde.
De bereden Politie maakt indruk en
versterkt het veiligheidsgevoel. Zij moeten
weer deel uitmaken van het straatbeeld.
Een bereden brigade zal ook ter bes-
chikking worden gesteld door de Federale
Politie om tussenbeide te komen wanneer
rivaliserende bendes elkaar treffen.

Varia

Fonteinen
De Stad heeft contact opgenomen met

Beliris en de fonteinen in de squares
werken weer.

Informatie over de
Stadsdiensten

In antwoord op de vraag gesteld door
het wijkcomité, zal de Stad bestuderen of
het mogelijk is de “Brusseleir” als een
bijlage te verdelen samen met belangrijke
gerichte wijkinformatie.
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Comités
en contactstructuren

Kent U een comité dat niet op deze
lijst voorkomt, laat het ons dan weten.
Alle hulp is welkom. Dank U.

>> 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.
>> GROUPE D'ANIMATION QUARTIER EURO-
PÉEN DE LA VILLE DE BXL (F) - M. JEAN-
FRANÇOIS HOUTART - RUE FRANKLIN 102,
1000 BRUXELLES -TEL. 02-733.04.83.
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Het Huis van de Participatie zendt uw opmerkingen,
vragen, klachten door naar de bevoegde diensten
van de Stad Brussel.

02 279 21 30 - org.particip@brucity.be

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons 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.

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

Ver. Uit.: A. El Ktibi, Stad Brussel, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel.


