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Beste mensen, beste lezers,

Als schepen van Participatie voor de Stad Brussel, pre-
senteer ik u met genoegen de verslagen van de wijk ver-
gaderingen. Deze publieke vergaderingen vinden jaarlijks 
plaats in elke wijk van de Stad. Bewoners worden daarbij 
uitgenodigd voor een ontmoeting met de overheid over 
hun verwachtingen omtrent politieke projecten.

Mijn participatief beleid in de Stad Brussel is om burger-
participatie te maximaliseren zodoende de behoeften 
en wensen te definiëren, in een geest van samenwer-
king tussen de bewoners, de verkozenen, technici en 
verenigingen. Hiervoor organiseer ik verschillende 
vormen van participatie die de betrokkenheid van de 
bewoners in het leven van hun wijk verhogen en ook 
het kader verbeteren.
In de eerste plaats door middel van overleg en een 
stemming van bewoners over concrete opties; bij voor-
beeld, voor het verbeteren van de verkeerscirculatie aan 
het kruispunt Camusel - Anderlecht in het kader van de 
heraanleg van de centrale lanen.  Vervolgens, op vlak van 
de wijkcontracten  Jonction en Bockstael, waar de bewo-
ners van de betreffende gebieden worden geraadpleegd 
en aangemoedigd om projecten voor te stellen. Boven-
dien bieden we via het Participatiebudget de bewoners 
financiële middelen om voor hun eigen wijk veranderingen 
te definiëren en te realiseren. Tot slot, maken we door de 
verbetering van de communicatiemiddelen de projecten 
en participatieve processen van de Stad zichtbaar.

Al deze projecten en participatieve acties representeren 
slechts een deel van het werk dat jaarlijks gerealiseerd 
wordt, de andere projecten zijn eerder punctueel. Er zijn 
nog andere participatieve initiatieven aan de Stad, zoals 
de netheid comités en thematische adviesraden die het 
College inspireren.

Ik wens u veel leesplezier bij deze Inforum en ik hoop u 
op een van onze participatieve activiteiten te ontmoeten.

Ans Persoons, Schepen van Participatie

Voorwoord
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Synthese van de 
wijkvergadering 
Laken-Zuid
Vergadering van 24 november 2015

Aanwezigen + 25 bewoners
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De wijkvergaderingen 
worden eenmaal per jaar georga-

niseerd in de 9 zones van de Stad 

Brussel (Vijfhoek West, Vijfhoek Oost, 

Laken Noord, Laken Zuid, de Noord-

wijk, Haren, NOH, Nord-Est, Louiza). Ze 

geven bewoners de kans om in dialoog 

te gaan met de overheid over ontwik-

kelingen en plannen in hun wijk.

Voor elke wijkvergadering wordt een 

voorbereidende vergadering georga-

niseerd, waarbij aan commissies, orga-

nisaties, diensten en buurtverenigingen 

gevraagd wordt om nuttige informatie 

en opmerkingen te verzamelen. Tijdens 

de publieke wijkvergadering geeft de 

Stad antwoorden op deze vragen en 

geeft zij het woord aan bewoners voor 

nieuwe vragen of verduidelijkingen.

Brussel Participatie is de dienst die 

deze vergaderingen organiseert. BP is 

een dienstverlenende organisatie, helpt 

bewoners om informatie te vinden over 

de Stad, om toegang te krijgen tot alle 

administratieve diensten, motiveert bur-

gers om ideeën voor hun wijk te delen 

en biedt tools aan voor de ontwikkeling 

van projecten voor de gemeenschap.
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DOSSIER 
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Verwelkoming 
na drie jaar 
renovatiewerken 
Zwembad en sportcomplex in Laken

De infrastructuur van het zwembad dateert 

uit 1972. Na veertig jaar dienst was een reno-

vatie van de gevel, het meubilair en het inte-

rieur hoogst nodig. Daarenboven komt nog de 

bevolkings toename en de daarbij komende 

druk op de reeds bestaande sportinfrastruc-

turen. Dankzij de verbouwing van het zwembad 

en het sportcomplex zijn een extra 4.000 m² 

beschikbaar voor sportactiviteiten.  

Het geheel werd omgebouwd in een passief 

energieverbruikend gebouw door o.a. thermi-

sche isolatie en de akoestiek. Deze investering 

van 12.500.000 € wint men terug dankzij de 

energiebesparingen, de plaatsing van zonnepa-

nelen en een tank voor regenwaterrecuperatie.

Bezoekers zullen ook nog andere verbete-

ringen opmerken zoals een glijbaan van 29 

meter, een sportzaal, nieuwe vestiaires, een 

familie- en mindervalidevriendelijke heraanleg 

en de nieuwe sportinfrastructuur. De bekle-

ding is gebaseerd op de collectieve kleur-

stalen van Le Corbusier. De administratieve 

lokalen werden ook opgeknapt.

DOSSIER 
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DOSSIER

Investeringsprogramma 
van 25.000.000 €
Bockstaelwijk

De Bockstaelwijk krijgt een investe-

ringsprogramma. Dit Wijkcontract wordt 

gedragen door de Stad,  het Gewest en 

Beliris. Samen investeren zij een bedrag 

dat groter zal zijn dan dat voor de 

heraanleg  van de Centrale lanen. Met 

deze middelen wenst men de renovatie 

van woningen en de openbare ruimte 

aan te moedigen. De verenigingen en 

comités die socio-economische acties 

ondernemen krijgen ook ondersteu-

ning. Deze dynamiek zal zich over vier 
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jaar ontwikkelen, met twee extra 

jaren om de werken af te sluiten.  

Het hoofdproject van het Wijk-

contract is de opening van een 

park achter de Bockstaellaan. 

Deze groene zone zal het park 

van Thurn en Taxis verbinden 

met het Bockstaelplein. De 

gebouwen aan de Bockstaellaan 

122 en 160 worden gerenoveerd.  

Zij zullen onderdak bieden aan 

verenigingen, sportzalen voor 

jongeren, een speelotheek en 

een ruimte voor kunstenaars. 

Het OCMW van Brussel bouwt 

er 16nieuwe woningen en een 

polyvalente ruimte.  

Bockstaelplein 

Het doel is om het plein te 

reorganiseren. De Stad wil ten 

eerste de verwarring weg-

werken die ontstaan is tussen 

de verschillende gebruikers 

over het gebruik van het plein 

(voetgangers -en fietserszone, 

parkeerplaatsen, verkeer,...). 

Een tweede denkpiste gaat over 

het terug dringen van parkeer-

plaatsen zodat deze openbare 

ruimte weer aan de normen 

WIJKCONTRACT
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van een plein beantwoordt. Alterna-

tieve oplossingen voor de parkeer-

plaatsen worden bestudeerd. In de 

loop van 2018 zullen reeds enkele 

interventies plaatsvinden. Het par-

keren wordt gereorganiseerd en 

wordt beter aangeduid door de 

plaatsing van twee banken. Men 

verwacht nog meer plaatsen vrij 

te kunnen maken.

Op termijn en dankzij deze ver-

anderingen, zal de MIVB haar 

aanwezigheid reorganiseren 

en wat inperken, wat de kwali-

teit van de ruimte voor het oude 

gemeentehuis ten goede zal 

komen. Men overweegt ook om 

er  een kunstwerk te plaatsen. 

Het aantal paaltjes moet worden 

beperkt en een éénvormigheid 

bewerkstelligd.

Het comité Maria-Christina stelt 

twee pistes voor aangaande 

de parking. Ze stellen voor om 

een akkoord uit te werken met 

de supermarkten Aldi en Brico 

om de parking half-openbaar 

te maken. Er wordt ook nage-

dacht over de mogelijkheid 

van een ondergrondse parking 

bovenop de spoorweg.  Kan dit 

idee worden uitgevoerd door 

bijvoorbeeld er een betonnen 

plavuis te gieten?

Andere interventies 
rond het plein 

In de Lanneaustraat komen er 

speelmeubels, een moestuin 
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en meer groen. De bewoners zullen 

ook via deze straat het park kunnen 

bereiken. Het einde van de Ketelstraat 

wordt een voetgangerszone en zal 

een geheel vormen met de Strijders-

square zodat er een echt pleintje zal 

ontstaan. Deze veranderingen willen 

ook meer zichtbaarheid geven aan 

de verkeersaders zoals de Fransman- 

en Maria-Christinastraat. Voetganger-

soversteekplaatsen zullen in rechte 

hoeken worden geschilderd voor een 

betere zichtbaarheid. De omgeving van 

de Brico krijgt een opknapbeurt.

Het station

Het oud station van Laken werd enkele 

jaren geleden gedeeltelijk geren-

oveerd en het doel is nu om verder te 

gaan in deze restauratie. De zolders 

en kelders zullen worden ingericht om 

nieuwe activiteiten te herbergen. Een 

socio-cultureel café met veranda naar 

het voorplein toe zal in 2018 openen. 

Er komt een link met “la Maison de la 

Création”, het enige herkende cultureel 

centrum in het noorden van de Stad. 

Tenslotte komen er een kinderdagver-

blijf van 60 plaatsen  een fietspunt en 

een  groene wandeling. Deze drie ver-

volledigen de wijkprojecten. 

Contact Wijkantenne: 
Emile Bockstaellaan 160 – 

Bockstael@brucity.be. 
Team : Sébastien Sainsard, 
Annick Hoornaert, Choukri 

El Berdaï, Jeremy bette 
en Corrinne Denecker

WIJKCONTRACT
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MOBILITEITSPLAN

Sluipverkeer beperken
Laken-centrum

De metingen van  2013 laten zien dat 

de wijk veel transitverkeer onder-

gaat.  ’s Morgens en ’s avonds kent de 

wijk de grootste verkeersconcentratie. 

’s Morgens is 70 % hiervan transitver-

keer en ‘s avonds is dit ongeveer 60 

%. Vooral drie straten in de wijk onder-

gaan de gevolgen hiervan: de Molen-

beek-, de Kerkeveld- en Gravin van 

Vlaanderenstraat.

Ondertussen werden reeds de rijrich-

tingen aangepast. Om de toegang tot 

het zwembad te vergemakkelijken, 

werd de rijrichting in de Molenbeek- en 

Kerkeveldstraat omgedraaid. Dezelfde 

verandering geldt voor de Gravin van 

Vlaanderenstraat waar overdreven snel-

heid en de strakke bocht deze keuze 

verantwoorden. Bestuurders hadden de 

gewoonte om in de Gravin van Vlaende-

renstraat  veel te snel te rijden, vooral  in 

het afdalende gedeelte van de straat.
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Aanpassingen worden ook gepland rond 

het Bockstaelplein, de Maria-Christina- 

(voor neergaand verkeer) en Stefani-

astraat (voor opgaand verkeer) worden 

éénrichtingsstraten.  In de Fransman-

straat, voorbij het kruispunt met de Leo-

pold I-straat zal men enkel in de richting 

van het vredegerecht kunnen rij   d en. Het 

comité Maria-Christina wijst erop dat voet-

gangers soms moeizaam vooruit komen 

op sommige voetpaden, daarom zou het 

nuttig zijn de voetpaden te verbreden. 

Zoals uitgelegd word in het dossier van het 

Wijkcontract, zullen de verkeersrichtingen 

in de Ketelsstraat en op het Bockstaelplein 

worden aangepast. 

MOBILITEIT 

Tegenrichtings-
verkeer van fietsers
Gravin van Vlaanderenstraat

In deze éénrichtingsstraat mogen fiet-

sers in tegengestelde richting rijden.  Voor 

veiligheids redenen gebruiken de fietsers 

de onlangs verbreedde stoep daar ze zich 

op de rijweg in het nauw gedreven voelen. 

Dit is dan weer gevaarlijk voor de voet-

gangers. Enkel fietsers tot 12 jaar mogen 

op het voetpad rijden. Ouder dan 12 moet 

men het verkeersreglement naleven zodus 
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de rijweg gebruiken. Verkiest men dan 

toch het voetpad, dan moet men van 

de fiets stappen.

De Stad vindt dat de keuzes de situ-

atie verbeteren. Maar terzelfdertijd, 

aldus een aanwezige, brengen ze 

inderdaad veranderingen en nieuwe 

moeilijkheden mee in de verkeers-

gewoonten van een aantal bewoners.

Het uitladen van inkopen 
van buurtbewoners

Door de heraanleg is de rijweg 

gekrompen. Buurtbewoners hebben 

problemen om hun aankopen aan 

huis uit te laden. Ze parkeren dubbel 

en blokkeren de straat, de tijd om hun 

inkopen binnen te dragen. De Stad 

vraagt aan autobestuurders die hier-

door moeten wachten om geduld uit  

te oefenen en de bewoners niet agres-

sief te bejegenen. De werkplaatsen die 

grotere leveringen krijgen mogen logi-

scher wijze het verkeer niet hinderen. 

De enige oplossing voor deze peri-

kelen is een uitlaadplek te vinden om 

vandaar de goederen te verdelen. 

OPENBARE WERKEN

Interventies wikken en wegen
Heraanleg wegenis

Om doeltreffende beslissingen te nemen aan-

gaande de heraanleg van de wegenis, heeft de 

Stad in de wijk een stand van zaken opgenomen. 

De wegenis krijgt een groen, grijs of rode kleure-

tiket al naar gelang hun staat en of er snel of minder 

snel werken zullen aanvangen. De zeven straten die 

een rood etiket kregen komen eerst aan de beurt. Dit 

zijn (op het ogenblik van de opmetingen) de Dieu-

donné Lefèvre-, Niellon-, Gravin van Vlaanderen-, 

Maria-Christina- en Stefaniastaat, de Prudent Bols- 

en de Bockstaellaan vanaf het plein tot aan de Heizel.  
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MOBILITEIT

De juiste verkeersrichting vinden
Jan Bollenstraat

De bewoners van de Jan Bollenstraat 

blijven verdeeld over de keuze van de 

verkeersrichting. Tijdens de voorge-

stelde aanpassingen, heeft de brand-

weer de manoeuvreerbaarheid van 

hun voertuigen getest. Daaruit blijkt 

dat ze niet kunnen draaien op het kruis-

punt met de Leopold I-straat. Daarom 

blijft de verkeersrichting in de Jan Bol-

lenstraat behouden. 

NETHEID 

Opvegen en sluikstorten
Sluikstorten

De Stad werft sinds de afgelopen 

jaren steeds meer straatvegers aan. 

Het probleem bij de schoonmaak van 

de straten stelt  zich niet meer. Maar 

het sluikstorten blijkt (bijna) onuitroei-

baar. Om de daders van deze incivieke 

handelingen af te schrikken, worden 

verdoken opstellingen opgezet om 

de overtreders op heterdaad kunnen 

betrappen. Dit vraagt een samenwer-

king met de Politie. Maar sinds de ter-

reurdreiging zijn zij genoodzaakt met 

spoed vele andere taken op zich 

nemen. De ambtenaren die de proces-

sen-verbaal uitschrijven werken op het 

ogenblik zonder ondersteuning van de 

Politie. Ze noteren de nummerplaten 

van voertuigen die worden gebruikt 

voor het illegaal storten.  

Parrallel met het beleid van beboe-
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ting is het ook van belang de 

sluikstorten snel op te ruimen. 

Bewoners kunnen op 0800  90  107 

of netheid@bucity.be terecht en er 

alle proble men melden. De infor-

matie wordt verwerkt zodat net-

heidsploegen de plekken kunnen 

reinigen, de hot-spots in kaart te 

brengen en rondes te organiseren 

op “veelgebruikte” plekken.

OPENBARE RUIMTE

De bomen worden vervangen
Willemsplein

De 28 bomen op het Willemsplein moeten worden omge-

hakt. Zij naderen het einde van hun bomenleven en vallende 

takken worden een probleem. Deze Hemelbomen behoren tot 

een woekersoort die de biodiversiteit aantast. Eenmaal deze 

bomen gerooid zijn, worden ze vervangen door Spaeth-elsen, 

een mooie en taaie boom.
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STEDENBOUW 

Grote vrachtwagens in kleine straatjes
Samenleven van woningen en bedrijven

In verschillende stra ten 

in Laken laten bedrijven 

zich leveren door vracht-

wagens. De komst van 

aanhangwagens in de 

kleine straatjes brengen 

ongemak met zich mee 

voor voetgangers en 

voor het verkeer  in de 

nabije gebouwen. De 

omwonenden vragen 

aan de Stad om na te 

denken over hoe de aan-

wezigheid van bedrijven 

en de ruimte van de 

wegen te organiseren.

Geen simpele oplossing

Een aantal mogelijke 

oplossingen werden 

besproken. Een eerste 

is de bedrijven aan te 

moedige hun goederen 

over te laden op vracht-

wagens van een kleiner 

kaliber. Het Gewest 

tracht dit bij de bedrijven 

te stimuleren maar er 

bestaat geen wettelijke 

verplichting. Indien zo’n 

wet ooit het daglicht 

zou zien, moet dit van 

het Gewest komen daar 

geen enkele gemeente 

voordeel ziet om op 

haar grondgebied een 

los- en ladingszone op 

te leggen.

De Stad kan 
contact opnemen

De Stad kan inspecteurs 

op pad sturen indien 

een bedrijf tijdens het 

lossen en laden haar 

stedenbouwkundige- 

of milieuvergunning 

niet naleeft. Meer dan 

negen overtredingen 

werden bevestigd op 

basis van informatie van 

de omwonenden. Het 

is duidelijk dat in deze 

probleemgevallen de 

Stad de hulp nodig heeft 

van haar bewoners.  De 

moeilijkheden bevinden 

zich echter op het niveau 

van het Parket, die onge-

veer vier dossiers per 

jaar afwerkt. 

Een Gewestelijke 
oplossing. 

De gemeenten kunnen 

vanaf nu admini-

stratieve boetes uit-

schrijven voor dit soort 

ongeregeldheden. De 

boete kan tot 20.000 € 

oplopen. De Stad heeft 

zodoensde een efficiënt 

werktuig ter beschik-

king voor toekomstige 

overtredingen.

Een laatste element: 

sinds jaren moeten rond 

het kanaal bedrijven 

plaats maken voor 

woongelegenheid. De 

leveringen door vracht-

wagens is dus een feno-

meen dat een langzame 

dood zal sterven.
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WERKEN EN WERVEN

Werken sinds 2 jaar

Kruispunt Demeer en Pannenhuis

De opeenvolging van drie werven lijkt moeilijkheden met zich mee te brengen voor 

de bewoners van de Demeerstraat. Dit is onder andere gelinkt aan een tweede 

interventie op reeds gerealiseerde werken, wat noodzakelijk was door een te nipte 

berekening van de ruimte betreffende de doorgang voor grote vrachtwagens. 

Sindsdien heeft de Stad in haar informaticaprogramma’s een marge ingebouwd 

om verdere moeilijkheden bij het uitvoeren van haar planning te beperken. De 

Stad neemt de herstelling van de wegenis in de Demeerstraat voor haar reke-

ning, waarvan een deel wordt betaald uit het belastinggeld van de Brusselaars.
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PARTICIPATIE

Een externe gespreksleider 
voor deze vergaderingen ?
Wijkvergaderingen

De verenigingen die aanwezig waren 

bij de voorbereiding van de wijkverga-

dering vragen de Stad om een mode-

rator aan te stellen tussen de Stad en 

haar bewoners. De bedoeling is om 

een neutrale persoon te vinden, die 

de discussie stuurt. Deze vraag wordt 

met belangstelling onthaald. De stad 

zal een oplossing zoeken. Dit veron-

derstelt natuurlijk een zoektocht naar 

een geschikte persoon die beide talen 

beheerst en neutraal is. Een testpe-

riode zal nodig zijn om deze nieuwe 

formule uit te proberen.  
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STEDENBOUW

Een gebouw in de Steylsstraat
Fourcroy-Project

In de Steylsstraat bevindt zich een verloederde zone 

die als vuilnisbelt wordt gebruikt. De eigenaar heeft 

anderhalf jaar geleden een bouwvergunning ver-

kregen. Het is duidelijk dat hij de middelen niet heeft 

om dit project uit te voeren en hij wil nu zijn terrein 

verkopen.  Normaal gezien moet hij een hek plaatsen 

maar door de specifieke vergunning die de Stad 

heeft afgeleverd kan men 

hem niet beboeten. Het is 

een “tussen twee stoelen” 

situatie waar het moeilijk is 

tussen beide te komen.
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PARKEREN 

Verspreiding van parkeerplaatsen
Akkoord met een privé-parking ?

In de Steylsstraat bevindt zich een verloederde zone die als vuilnisbelt wordt 

gebruikt. De eigenaar heeft anderhalf jaar geleden een bouwvergunning ver-

kregen. Het is duidelijk dat hij de middelen niet heeft om dit project uit te voeren 

en hij wil nu zijn terrein verkopen. Normaal gezien moet hij een hek plaatsen 

maar door de specifieke vergunning die de Stad heeft afgeleverd is deze per-

soon in regel met de wetgeving. Het is een “tussen twee stoelen” situatie waar 

het moeilijk is tussen beide te komen.
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INFO

Participatie in de Stad
Maak kennis met de dienst Participatie

Brussel Participatie (BP) is een dienst-

verlenende organisatie, actief voor de 

burgers van de Stad. Kernbegrippen 

zijn informatie en transparantie.

Voor BP heeft participatie, in relatie tot 

de burger en de Stad, betrekking op de 

publieke ruimte, de ruimte die de burger 

samen deelt en gebruikt in de stad.

BP moedigt de betrokkenheid van 

bewoners en stadsgebruikers aan bij 

het stadsgebeuren via (ondersteu-

nende) acties en door in dialoog te gaan 

over de projecten van de Stad Brussel.

Informatie is communicatie

Het doorgeven van opmerkingen, 

observaties en creatieve oplossingen/

ideeën van bewoners maakt deel uit 

van de informatieopdracht van Brussel 

Participatie. 

De dienst communiceert via informa-

tieve folders, via mailbox en de website, 

via de Facebookpagina en de versprei-

ding van “Inforum”, het verslag van de 

wijkvergaderingen. Brussel Participatie 

heeft ook een adressenbestand van 

meer dan 5000 geïnteresseerde bur-
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gers die bij haar zijn ingeschreven. 

Projecten van brussel participatie

Zes projecten die door de dienst worden 

gecoördineerd of in ontwikkeling zijn. 

1.  Project ‘onthaal’ wil in de ruimte op 

de gelijkvloers van Brussel Participatie 

drie vormen van ondersteuning aan-

bieden aan geëngageerde burgers, 

het zal fungeren als een ontmoetings-

plaats, als aanspreekpunt en als ken-

niscentrum, een schakel dat ideeën 

tussen de overheid en de burgers 

samenbrengt. 

2 .  W i j k v e r g a d e r i n g e n 

worden reeds sinds 20 jaar 

georganiseerd. De dialoog 

met de burger heeft in die 

tijd een evolutie ondergaan. 

3.  Het Participatiebudget 

is een middel dat burgers 

toelaat om zelf te beslissen 

over een deel 

van de begroting van de Stad 

wil de collectieve besluit-

vorming aanmoedigen.

4.  E-participatie: de dienst onderzoekt 

de mogelijkheid om een uitwisselings-

platform en een digitale samenwerking 

te ontwikkelen.  

5.  Leefstraten: een tijdelijke plek waarin 

bewoners en organisaties creatieve 

oplossingen zoeken om tot een duur-

zame en leefbare straat te komen.

6. Jeugdparticipatie staat in de steigers. 

Het idee is om jongeren te stimuleren 

in dialoog te gaan met de overheid en 

hun stad in eigen handen te nemen.

INFO
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BRUSSEL PARTICIPATIE
  
EMILE JACQMAINLAAN, 19
1000 BRUSSEL
02 279 21 30
ORG.PARTICIP@BRUCITY.BE

Brussel Participatie zendt al uw opmerkingen, 
vragen en ideeën door naar de bevoegde diensten 
van de Stad Brussel
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