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aanwezigen. 
• College : Philippe Decloux, Marie-Paule Mathias. 

• Administratie: Béatrice Coppieters, Marie Demanet. 

• Genodigden : 70 personen 

Woningen : verbouwing van woningen in kantoren 
Opsplitsen van woningen in kleinere eenheden : Zich van dit probleem bewust zijnde heeft het 
College een werkkader geschapen. Sinds enkele maanden, zijn studio’s en kamers van minder 
dan 75 m² per gebouw, toegelaten. De rest van het gebouw moet zijn oorspronkelijke oppervlakte 
bewaren.  

Illegaal gebruik van kantooroppervlakten : Wanneer een bestemming, van huisvesting naar 
kantoren wordt gewijzigd, moet een stedenbouwkundige vergunning ingediend worden. De Stad 
heeft, sinds meer dan 1 jaar, een controledienst opgericht voor de gevallen zonder vergunning. 
Deze cel staat nog in zijn kinderschoenen, maar begint stilaan op te treden. Buren kunnen, in het 
beste geval, ons de overtredingen melden. Een andere mogelijkheid is een controle tijdens de 
verandering van eigenaar.  

• De Stad kan de bewoners niet vragen voor verklikker te spelen. 

De situaties zijn niet altijd van buiten zichtbaar, verificaties zijn daarom moeilijk. Er is ook een 
tekort aan personeel. Daarenboven werken de gemeentelijke ambtenaren niet gedurende het 
weekeinde, juist het ogenblik wanneer mensen (illegale) werken uitvoeren. De administratie moet 
zich aanpassen aan de nieuwe problemen zoals sociale verschuivingen, wat onder andere 
personeelsproblemen met zich meebrengt. 

• Er bestaan gevallen waar de Stad de onderverdelingen heeft aanvaard. 

• Deze wijk kent een vastgoedspeculatie. Aan (stedenbouwkundige) p.v.’s wordt geen gevolg 
gegeven. Wat kan men doen ? Meer bewoners per huizenblok veroorzaken meer overlast. De 
huisprijzen rijzen de pan uit en de minstbedeelden verlaten de wijk. 

M-P Mathias : De Burgemeester is zeer bezorgd over vastgoedspeculatie, daarom heeft de Stad 
een werkgroep, over dit complex probleem opgericht en haar aanbevelingen ter harte genomen. 
De stadsdiensten kijken nauwlettend toe vóór het afleveren van vergunningen. De procedure na 
een inbreuk is zeer lang. Al dit politiewerk neemt veel mankracht in beslag en daar wringt hem juist 
het schoentje. 

• Vertegenwoordiger van de politie : Het probleem van de 5de divisie is het ontbreken van 
antwoorden van de dienst Stedenbouw op onze rapporten. Vraag voor een referentiepersoon 
voor deze politiedivisie. 

• Voorstel om een strooibrief in de wijk te verdelen met naam en gegevens van die 
referentiepersoon en de te volgen regels tijdens (verbouwings)werken. 

P. Decloux : Ik dien een aanvraag in bij de bevoegde schepen, de heer Simons. 

• Welke zijn de regels in verband met kantorenruimten in een woning ? 

Een kantoor die een kleine woonvlakte in beslag neemt of één die 90% in beslag neemt is niet 
hetzelfde. De regels worden tijdens de aanvraag van de vergunning duidelijk gemaakt. 

• Er is gemiddeld één politieman/vrouw per straat wat aangeeft dat er genoeg personeel is. 

Indien we in de berekening de optochten, sportevenementen enz. bijrekenen, komen we tot een 
heel ander en kleiner cijfer. Daarenboven moet men de stedenbouwkundige inspectie-ambtenaren 
niet verwarren met de Federale of  Zonale politiediensten. 



• U praat graag over controles, maar welke zijn de sancties ? Veel eigenaars hebben geen 
vergunning aangevraagd en toch geen sanctie gekregen. De mensen doen wat ze willen. 

De sancties bestaan er vooral in, het gebouw in zijn originele staat terug te vorderenen. Financiële 
sancties zijn een Gewestelijke materie, de gemeente heeft geen zeggenschap over de boetes. Zij 
zal er wel bij het Gewest op aandringen deze drukkingsmiddelen te verbeteren. 

• Ik ben advocaat en ik weet dat het mogelijk is, buiten het Gewest om, acties te ondernemen. 

Horeca : terrassen en tuinen, nachtlawaai 
• Als horeca-uitbater hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingediend, maar de meeste 

uitbaters doen dit niet. Waarom worden wij zó, de facto gestraft ? 

• Zijn er voor de Horeca geen gemeenschappelijke maatregelen te treffen binnenin een 
huizenblok ?  Niets wordt gedaan aan hun lawaai, noch door de politie noch door gelijk wie. 

De Stad kan de terrassen controleren maar niet binnen een huizenblok. Voor de kwestie 
«controles», kan men altijd het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) contacteren. Zij 
registreert alle niet-anonieme klachten in verband met milieuhinder. 

• Niet alle drankslijterijen hebben een vergunning, we herhalen ook reeds maanden dat alle 
terrassen illegaal zijn. Reeds 8 jaar klaagt het wijkcomité hier over en niets verandert. 
Buurtwinkels (bakker, kapper, kaaswinkel) verdwijnen en de bewoners verlaten de stad. 

P. Decloux : Ik geef deze opmerkingen door aan mijn collega de heer Simons. De Stad heeft 
initiatieven genomen in verband met de terrassen en ik beloof op mijn eer dat de Stad 
systematische peilingen zal uitvoeren en zal blijven uitvoeren in uw wijk. Ik ben bereid in te grijpen 
tegen overtredingen, maar ik heb naam en adres van de overtreders nodig. (Kabinet van de 
Schepen, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel, tel. : 02.279.48.10, 
Cabinet.Ph.Decloux@brucity.be.)  

• Het Gewest wacht veel te lang met verzegelingen, maar door het verloop van de tijd wordt de 
vergunning toch toegekend. 

Bij veel vergunningen volgt het Gewest het advies van de Stad niet. Wij moeten die dialoog 
herstellen. Deze bovenvermelde problemen vallen binnen een kader van lange en complexe 
juridische procedures zodat de Stad doelgericht moet tewerk gaan. 

• Veel steun of oplossingen geeft U niet. 

P. Decloux : Wij willen niet al te veel hoop wekken met valse beloften. Maar wij roeien, met plezier, 
met de middelen ter onzer beschikking voort.   

• Waarom ontmoedigt de administratie de aanvragen voor bepaalde vergunningen niet ? 

De gemeente kan de handel niet verbieden. Het is maar sinds kort dat er een verschil gemaakt 
wordt tussen de Horeca en handelszaken. Dit zal de reactie op de komende aanvragen 
veranderen. De reeds bestaande uitbatingen hebben het recht te blijven bestaan en het Gewest 
wenst deze situatie te regulariseren.  

Groene ruimten 
M-P Mathias : De Stad telt acht parkwachters waarvan drie in deze wijk. Hoe heeft de Stad, deze 
onderbezetting niet zien aankomen ? Deze materie viel gedurende jaren onder de voogdij van het 
Gewest zodat indienstname onmogelijk was. Anders had er nu personeel moeten afvloeien om ze 
te vervangen door nieuwe indiensttredingen, wat de Stad weigert te doen. Uw wijk heeft een 
uitbreiding van groene ruimten gekend zonder extra aanwerving van personeel.  

Ambiorixsquare : Het speelplein moet aan de Europese richtlijn ter heraanpassing van de 
veiligheidsnormen voldoen. De werken zijn begonnen en zouden voor de grote vakantie moeten 
klaar zijn. De square zelf is ook aan een opknapbeurt toe; heraanleg, hertekening en/of nieuwe   
paden. De paden worden op de ooprsponkelijke manier heraangelegd. Dan nog het probleem van 
de vuilnisbakken. De Stad heeft in het verleden niet-aangepaste modellen gekozen, daar komt nu 
verandering in (vandalisme-bestendig, esthetisch verantwoord). 

Boomsnoei : Er zijn nu drie tuiniers aan het werk i.p.v. één vroeger. De openbare ruimte wordt dus 
beter onderhouden. Dit kan bijvoorbeeld het vallen en het blijven hangen aan takken vermijden 
voor de MIVB bussen. Margaretasquare : Er is niemand om de hekkens te openen en te sluiten ; 
deze zijn daarbij niet hoog genoeg, want jongeren klimmen er gemakkelijk over. De politie sluit 
deze hekkens (sic politie). De verlichting die niet al te fraai was wordt nu veranderd. 

De werken in het Leopold park wachten op de Gewestelijke vergunning. Er komt een speelplein 
toegankelijk voor mindervaliden. 



• Margaretasquare  : Er zijn de gemaakte beloften van de vorige meerderheid. Daarom zijn de 
PS en ECOLO extra betrokken bij de heraanleg. Er is ook een probleem van wildplassen. 

M-P Mathias : Ook de installatie van openbare toiletten heeft een vergunning nodig. Daarbij 
komen nog de onderhoudswerken. Er moet aan preventie gedaan worden om de dingen te laten 
veranderen. 

• U haalt het gebrek aan personeel aan, maar het is ook een keuze om dene of gene aan te 
stellen. Parkwachters hebben voorrang, een kwestie van veiligheid ! 

M-P Mathias : Een keuze maken tussen wachters en tuiniers ? Ik heb de laatste nodig omdat de 
Stad een grote oppervlakte beslaat. De Stad heeft het Gewest gevraagd bepaalde parken, door 
meerdere gemeenten en wijken gebruikt, onder haar hoede te nemen. Volledige stilte als antwoord 
van de bevoegde minister, zelfs geen bericht van ontvangst werd ontvangen. 

U wil een hardere aanpak van deze problemen, maar de Stad,  aangevoerd door de Burgemeester 
wenst een globale aanpak en coördinatie in het kader van een vzw met alle gegadigden. Wat de 
parkwachters aangaat, heeft de Minister-president de heer de Donnea, er maar acht aangesteld te 
Brussel evenveel dus als in andere gemeenten met die minder parken tellen ! 

• In de Archimedesstraat zijn de lindebomen een nachtmerrie voor voetpad en auto’s, ze 
worden namelijk niet meer gesnoeid. 

M-P Mathias : Er werd een slechte boomkeuze gemaakt. Desondanks, kunnen wij, indien U ons 
verwittigt een vergunning voor het vellen van deze bomen aanvragen en een andere soort 
aanplanten. We kunnen echter niet alles en overal herplanten, maar wel alles beter 
programmeren. 

• Alle paaltjes rond de groene ruimten zijn verdwenen. Worden ze opnieuw geplaatst ? Ouderen 
hebben angst om er te gaan kuieren. Waarom geen borden «Verboden het gazon te 
betreden» plaatsen ? 

M-P Mathias : De hekkens worden hersteld, de nieuwe banken komen eraan, het gazon wordt 
heraangelegd en de dolomiebedekking blijft. Voor mij hebben deze « verbodsborden » geen 
voorrang. Wij moeten eerst een communicatie-campagne voeren en daarna kan dit idee misschien 
nog ingang vinden. 

• Wat de openbare verlichting aangaat, laat Electrabel weten dat ze niet verantwoordelijk is. 

M-P Mathias : Ik stel voor, met deze problemen, mijn Kabinet te contacteren. (Kabinet van de 
schepen, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel, tel. : 02.279.43.10, 
Cabinet.MP.Mathias@brucity.be.). Met het opengooien van de markt worden vele 
intercommunales geherstructureerd, wat soms verwarring met zich meebrengt. 

Werven : naleven van de werkuren 
M-P Mathias : Er zijn maar twee ambtenaren om het naleven te controleren.  De Stad vraagt aan 
de bewoners de politie of de schepenkabinetten te verwittigen. 

• Er bestaat normale en abnormale overlast. Het is niet normaal dat werken aanvangen tussen 
vier en zes uur. Het is ook niet normaal dat de Commissaris de feiten verbaliseert, maar dat 
de volgende morgen alles bij het oude is gebleven. Er moet over verschillende dagen 
geverbaliseerd worden. 

P. Decloux : Wij geven dit door en hebben uw adres. 

• De werven zouden, via aanplakbiljetten, hun vergunning en werkuren moeten bekend maken. 

P. Decloux : Wij houden uw voorstel in petto. 

Verkeer : parking, snelheid 
• Er schuilt gevaar wanneer men van de Hamer- en Liefdadigheidsstraat naar de Maria-

Louizasquare wandelt. Kan de verkeersrichting veranderd worden ? Misschien kan een Zone 
30 worden ingesteld zoals in het aanpalende Sint-Joost.   

• Er waren plannen voor tegenrichtingsverkeer voor fietsers maar deze werden niet uitgevoerd 
in Brussel, maar wel in andere gemeenten. Fietsers moeten nu grote omwegen maken en met 
de wegbedekking van kasseien en de trottoirbanden lijkt alles in het werk zijn gesteld om 
fietsers te ontmoedigen. 

• In de Correggiostraat werd de oude kerk verkocht aan een gemeenschap. De kerkgangers 
leven de parkeerregels niet na. Kan de politie tussenbeide komen ? 



P. Decloux : Wij zullen de aanvraag in de Hamerstraat onderzoeken alsook de verbreding van de 
voetpaden. De bovengenoemde fietsproblemen doen zich voor op gewestwegen, maar de Stad 
gaat akkoord met het invoeren van tegenrichtingsverkeer voor fietsers en een Zone 30. Wat de 
parkeerproblemen voor de kerk aangaan zal ik de politie vragen strenger op te treden. 

• In de meeste straten is het betaalparkeren, enkel twee straten ontlopen dit en daar is het 
wildparkeren troef.  

M-P Mathias : De Stad werkt aan een andere aanpak van de parkeerproblemen. Het gaat hier om 
parking voor de buurtbewoners zonder parkeerautomaat maar met veel minder plaats voor de 
pendelaars. 

• Rond de Standaardstraat zijn er meerdere enkelrichtingstraten met afwisselend 
tweerichtingsparkeren wat een chaos met zich meebrengt. 

• In de Archimedes- en Franklinstraat wordt er dubbel geparkeerd wat gevaar voor voetgangers 
en verkeersopstoppingen met zich meebrengen.  

M-P Mathias : Door het nieuwe type bussen en de vraag van de bewoners is het bestaande 
verkeersplan verouderd. Er moet een nieuwe studie komen. Deze beslissing moet tussen de 
Federale, Gewestelijke en Gemeentelijke overheden genomen worden om zo tot een totaalvisie 
van het wijkverkeersplan te komen. Het Gewest aarzelt nog om te tekenen. 

• Het is onaanvaardbaar dat er gedurende Europese topvergaderingen wordt gediscrimineerd. 
De ambtenaren kunnen zich vrij verplaatsen maar de bewoners niet. Geen bussen voor zij die 
de wijk wensen te doorkruisen. Zover hebben er drie Euro-tops plaatsgevonden waarvan er 
slechts één, qua organisatie en veiligheid,  goed is verlopen. 

Wegen, beveilige oversteekplaatsen, openbare verlichting 
M-P Mathias : Keizer Karelstraat, einde van de werf  einde 2003 - begin 2004. Archimedesstraat, 
ingeschreven in het budget 2003, moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. 
Aanvang werken 2004. 

In de Clovislaan komen snelheidsdrempels. Een studie voor de Michelangelostraat vangt half-juli 
aan. Wij hebben eindelijk een (negatief) antwoord gekregen van minister Chabert aangaande het 
kruispunt met de gewestwegen. De Federale staat komt tussenbeide, voor de beveiliging van de 
school, in de Veronesestraat. In Montoyerstraat en de Handelsstraat bestaat een programmering 
met de federale overheid. 

Het College heeft besloten, ondanks het « njet » van de politie, de parkeerplaatsen voor minder-
validen in het blauw te laten schilderen. 

Aan de fietsparking wordt gewerkt, maar we kunnen ook niet alles veranderen. Met het budget dat 
we hebben, moeten we onze prioriteiten kennen, want er zijn nog aanvragen uit andere wijken 
zoals onder andere Laken. 

• Reclameborden ontsieren de wijk : Schepen Simons heeft een enquête opgestart, opdat de 
Stad de borden kan wegnemen zonder wettelijke procedures te moeten volgen. Een lijst 
bestaat reeds en indien de Stad de daad bij het woord voegt, kan zij de openbare ruimte 
teruggeven aan haar bewoners. 

• Van Ostadestraat ; geen heraanleg rond de Militaire School ? een vergetelheidje ? 

M-P Mathias : Ik zal aan mijn diensten vragen de staat van de wegen te inspecteren. 

• In het centrum werden de voetpaden heraangelegd, maar hier niet. 

M-P Mathias : Onze politiek spitst zich niet alleen toe op de Vijfhoek. Laken kwam al aan de beurt 
en ook hier zijn projecten op stapel. Ik hou mij aan mijn engagementen. 

• Kan al dit nieuws niet gewoon op de Internet-site van de Stad geplaatst worden ? 

P. Decloux : Ik beheer de participatie, maar niet de informatie. De dienst Participatie kan uw 
vragen doorzenden en/of U de dagorde en/of de beslissingen van het College laten geworden. 

• U heeft over herstellingen gesproken. Geldt dit ook voor voetpaden ? 

M-P Mathias : In principe moeten de eigenaars zelf hun voetpad herstellen. Maar aangezien dit 
heel wat problemen met zich meebrengt werd dit door de Stad geprogrammeerd. 

• Oversteekplaatsen voor voetgangers moeten goed verlicht worden (Brabançonnelaan) en 
werven op tijd aangekondigd. 

M-P Mathias : Een werf wordt aangekondigd door een parkeerverbod evenals een huis-aan-huis 
verdeling. Voor de vraag van oversteekplaatsen kan ik U wijzen naar de heraanleg van de 



Neyeberghstraat te Laken. De aldaar gevonden oplossingen hebben het probleem doen 
verdwijnen. Voor de Brabançonnelaan kunnen we de opgedane kennis in Laken gebruiken. 

 

Voor meer inlichtingen, contacteer : Huis van de Participatie 

Anspachlaan 13 

1000 Brussel 

Tel.  02.279.21.30 – Fax 02.279.21.39. 



Bijlage: Lijst van de comités in de Noord-Oostwijk ingeschreven bij het Huis van de 
Participatie. 

 

 

 

Kent U een comité die niet op deze lijst voorkomt, laat het ons dan weten. Dank bij voorbaat. 


