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2 Stad Brussel - Participatie en burgerschap

Aanwezigen:Aanwezigen:Aanwezigen:Aanwezigen:Aanwezigen:
College : F. Thielemans, M.-P. Mathias, C. Vyghen, Ph. Decloux

Administratie : Huis van de Participatie, M. Beghin (Town
Center Manager).

Genodigden : ongeveer 150 personen

HerHerHerHerHeraanleaanleaanleaanleaanleg vg vg vg vg van hetan hetan hetan hetan het

Emile BockstaelpleinEmile BockstaelpleinEmile BockstaelpleinEmile BockstaelpleinEmile Bockstaelplein

· Het einde van de werken is voorzien
voor juni 2004

· De terugbetaling van bepaalde
verkeersboetes uitgeschreven
gedurende de werken

· Het doel van de werken : het plein
aangenamer maken

· Programmering van animaties ten
voordele van de handelaars

Volgens de Burgemeester, de heer Thielemans, is het
einde van de werken voorzien voor eind juni 2004 i.p.v.
april 2004. Deze vertraging is te wijten aan de NMBS.
Sommige verkeersboetes die werden uitgeschreven voor
het niet betalen van parkeermeters zullen worden
geseponeerd. Om zich te laten terugbetalen, kunnen de
personen die de boete reeds vereffend hebben, het
bewijs naar het kabinet van de Burgemeester sturen.

Volgens de Burgemeester is het doel van de werken het
plein aangenamer te maken. Om de strijd aan te binden
tegen het  wildplassen (en meer) wordt de ruimte van het
portaal voor het gemeentehuis verkleind, waardoor er meer
voetgangers- en autoverkeer zal ontstaan. Het plein zal zijn
originele vorm terugvinden. Het verkeersgevaar zal
verminderen door een simpele en klare heraanleg. Dit geldt
vooral voor de voetgangers die de gebruiksvriendelijkheid
er van zullen waarderen. De aanpalende straten worden
ook heraangelegd. Het commissariaat (open tot 22 uur)
zal binnenkort nieuwe rekruten verwelkomen. Een efficiënter
dienstbetoon, dat tot een groter veiligheidsgevoel zal leiden,
wordt weldra opgestart in deze wijk.



 Wijkadviescommissie 3

De nieuwe heraanleg ziet er, aldus M. Beghin, verantwoordelijke
voor de handelskern Maria-Christina, zo uit : de breuk tussen
de Fransmanstraat en de Leopoldstraat wordt verkleind. Er
komt een beveiligde « spaghetti » voetgangersdoorgang die
lichtjes hoger zal liggen dan de rijweg en zal uitkomen aan de
andere kant van de handelskern. Het autoverkeer zal in
tegenwijzerzin verlopen. De bouwmaterialen voor de aanleg
bestaan uit kasseien en verschillende soorten beton. Dit
beïnvloedt naar het schijnt het wandelritme. Verschillende
boomsoorten zoals sequoia�s, zeedennen, paardenkastanjes,
moerbeibomen en beuken brengen een gezellige noot op het
plein. Er werd bijzondere aandacht gewijd aan de
andersvalieden. Zo komen er verlaagde voetpaden evenals
een lift tot in het metrostation.

Sommige handelaars hebben hun omzet met 30% zien
dalen. De Stad ondersteunt financieel de feestelijkheden ten
voordele van de handel. Er werd reeds twee maal een
succesvolle « Dag van de klant » georganiseerd. Andere
feesten in dit genre zitten in de pijplijn zoals een kinderfeest
en/of een muziekevenement. Wij willen, aldus de heer Beghin,
door deze acties de wijk laten kennen en de handelaars
helpen deze moeilijke periode (tot eind juni) te overbruggen.

Volgens de heer Decloux, Schepen van Handel en Toerisme
en Voorzitter van Brussel Internationaal - Toerisme en
Congressen (Toeristische promotie van Brussel), werd een
subsidie toegekend aan de heer Beghin om de handel
gedurende de eindejaarsfeesten en de koopjesperiode te
promoten. Een tweede subsidie is voorzien voor het einde van
de werken. Er komt dan een groot wijkfeest om het herleven
en de hervonden gemoedelijkheid van de wijk te vieren. Op
langere termijn wordt gedacht aan een tweede toeristische
trekpleister in Brussel namelijk rondritten in Londense « Open
Tour » dubble-deck bussen in samenwerking met de Lakense
verenigingen. Het doel zou zijn om bezoekers gedurende een
hele dag Laken te laten verkennen. Dit zou de plaatselijke
handel en de Brusselse toeristisch sector ten goede komen.
Ten laatste is er nog het project van de « Handelaars van de
Maria-Christinastraat ». Die zouden gelijktijdig met het
parcours « Winterpret » in het Centrum, een wereldmarkt
opzetten op het Bockstaelplein. Een pendelbusdienst zou
beide evenementen («Vismet» en Laken) verbinden.

Nog drie opmerkingen. Ten eerste : in de Stefaniastraat
staan twee tegengestelde verkeersborden nl.
« enkelrichting » en « uitzonderlijk plaatselijk verkeer ». Ten
tweede : tot op de avond van de vergadering stond er nog
een bord « Bockstaelplein gesloten » wat niet meer gold.
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Ten derde : de organisatie der werken is een ongelofelijke
wirwar en bovendien is het er levensgevaarlijk. Men kan er
gemakkelijk vallen, vooral voor het café « La Perle » waar
een rotte plank een put afdekt.

WWWWWeeeeegggggeniseniseniseniseniswwwwwerererererkkkkken enen enen enen enen en

mobiliteitmobiliteitmobiliteitmobiliteitmobiliteit

· Gedurende 9 maanden zal de markt
op het Willemsplein (komende van het
Bockstaelplein) worden heringericht
om overlast te vermijden

· Sommige werven verlopen niet in
goede omstandigheden : de bewoners
moeten niet aarzelen om de Stad
hierover in te lichten

De bewoners van het Willemsplein worden vanaf vier uur
gewekt door de marktkramers. Deze laatsten bezetten het
voetpad tot aan de gevels van de huizen. Na de markt wordt
het plein niet grondig gekuist en vrachtwagens gebruiken
de parkeerplaatsen als laadkaaien. Twee banken en een
vuilnisbak (voor de nummers 18 en 19) die door de Stad
zelf werden geplaatst zijn de reden van geluidshinder en
zwerfvuil. Daarbovenop regeert het onveiligheidsgevoel.

Wat de verplaatsing van de markt van het Bockstael- naar
het Willemsplein betreft, biedt schepen Philippe Decloux
de bewoners de verontschuldigingen van de Stad aan voor
alle ongemakken. Op zaterdag 18 oktober was de Schepen
samen met zijn ploeg evenals de dienst « Handel » en de
Politie aanwezig in het Jeugdhuis Montana om er de plooien
glad te strijken. De uitkomst van de vergadering was dat de
markt gedurende 9 maand op het Willemsplein blijft tot de
werken op het Bockstaelplein zijn afgerond.

Mevrouw Marie-Paule Mathias, Schepen van Openbare
Werken, antwoordt op vragen over de heraanlegwerken.
De plannen voor de Laneaustraat worden uitgewerkt.
Paaltjes werden reeds geplaatst en er komen verbrede
voetpaden, een nieuwe laag asfalt en op de kruispunten
komen verhoogde plateaus. De heraanleg van de Theys-
Vanham-school wordt bekritiseerd omdat er nu meer auto�s
(meestal van leraars) zouden parkeren dan vroeger. De
Schepen wijst erop dat de heraanleg er vooral is gekomen
voor de veiligheid van de leerlingen. De werken werden
overgedaan, rekening houdend met de opmerkingen van
de wijkcomités. Het resultaat mag er wezen.
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Door de werken in de Delvastraat is de ingang tot de garage
slechts te bereiken via het voetpad. Wegens de lengte van
de straat vragen de bewoners de werken trapsgewijs uit te
voeren. De Schepen reageert op de kritiek van de bewoners
dat de informatie over de werven niet goed werd verspreid.
Zij benadrukt dat de omwonenden twee tot drie weken voor
de aanvang van de wegeniswerken, door een strooibrief,
op de hoogte werden gebracht. Onderaan de brief staan de
adressen van het Kabinet en de verantwoordelijke ingenieur,
waar alle voorgenoemde problemen (zonder aarzelen)
kunnen worden gemeld. Volgens de Schepen is de
verlichting in de Neyberghstraat bijzonder geslaagd.

Op de hoek van de Lokvogel-en Meyers-Hennaustraat
versmallen vluchtheuvels de rijweg en blokkeren zo de doorgang
van vrachtwagens. Doordat er een gat is in één van de
Nadarhekkens rijden de autobestuurders enkelrichtingstraten
in. Antwoord van de Schepen : het gat in het hekken in de
Lokvogelstraat wordt zo snel mogelijk gedicht en een plattegrond
zal worden getekend om de draairuimte voor de grote
brandweerladder van de  bluswagens te berekenen. Dan zullen
we weten of een heraanleg  nodig is of niet.

Uit het groot aantal vragen werden de twee meest terzake
doende beantwoord. In de Tielemansstraat (naast het
Politiecommisariaat) heeft een bedrijf een vergunning voor
een « los-en laadzone » verkregen. Maar het bord hangt
ondersteboven en is onleesbaar. In deze straat wordt aan
de twee zijden geparkeerd, wat de doorgang voor
bestelwagens te smal maakt. (Geparkeerde voertuigen
mogen de 1,74 meter breedte niet overschrijden en er moet
een 3 meter brede rijweg zijn tussen de twee parkeerstroken
� zelfs een wettig geparkeerde vrachtwagen overschrijdt
nog altijd de 1,74 meter). Tenslotte werd gevraagd de werken
aan de Leopoldsquare trapsgewijs uit te voeren.

Alle vragen aangaande specifieke problemen kunnen
worden gesteld aan het Kabinet van de Burgemeester (Tel:
02 279 50 10, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel,
Kabinet.Bgm.Thielemans@brucity.be) en/of de schepen
van Openbare werken (Tel: 02 279 43 10 Stadhuis, Grote
Markt, 1000 Brussel, Kabinet.MP.Mathias@brucity.be).

WWWWWijkcontrijkcontrijkcontrijkcontrijkcontractenactenactenactenacten

· Wijkcontracten lopen over vier jaar
maar het is slechts vanaf het vierde
jaar dat men wezenlijke resultaten ziet

· De projecten van het Wijkcontract
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« Paleizen over de Bruggen » worden
na twee jaar geëvalueerd en kunnen
worden veranderd

Dankzij de Plaatselijke Commissies voor Geïntegreerde
Ontwikkeling worden de bewoners acht maal per jaar
uitgenodigd voor ontmoetingen waar de projecten worden
toegelicht, zegt Carine Vyghen, Schepen van Sociale Zaken.
Het Wijkcontract « Paleizen over de Bruggen » werd meer
dan een jaar geleden opgestart. De perimeter omvat de
straten links van de Maria-Christinastraat, de Paleizenstraat
over de Bruggen en het oude station van Laken inbegrepen.
De oppervlakte van het Wijkcontract werd bepaald door het
Gewest met het akkoord van de Stad. Een budget1 werd
uitgetrokken voor de verwezenlijking van dit contract.

Het Wijkcontract startte in januari 2003 en zal vier jaar duren.
Er worden renovaties van privéwoningen en openbare
gebouwen voorzien. Eigenaars, waarvan de eigendom
binnen de perimeter valt, kunnen genieten van
renovatiepremies. Het sociale luik wordt uitgekiend met de
plaatselijke verenigingen en heeft als doel de sociale
cohesie te versterken. Na twee jaar worden de
Wijkcontracten geëvalueerd en eventuele veranderingen
kunnen worden aangebracht. Omdat de procedures lang
en omslachtig zijn, begint de heraanleg soms pas als de
termijn van het Wijkcontract al is afgelopen.

Enkele bewoners onderstrepen dat het speelplein aan de
Dissel-, Paleizen over de Bruggen- en Grotstraat werd
gevandaliseerd en in brand gestoken. Zodoende vragen
de omwonenden dat zij gedurende de heraanleg elders
zouden kunnen parkeren om beschadigingen aan hun
wagens te vermijden. De heer Claude Leclercq verklaart
dat de werken in september 2004 zullen aanvangen. De
overheid is één en al oor voor de bewoners en de politie zal
haar rondes opvoeren in die wijken waar straten zijn
afgesloten. In geval van problemen gebeuren de
interventies zeer snel. De brandweer heeft altijd toegang
tot de straten, dus paniek is overbodig.

Binnen de perimeter van het Wijkcontract « Maria-
Christina » zijn de veranderingen nog niet erg zichtbaar
omdat er nog veel werven zijn. Het project « Amalia »
spruit voort uit het sociaal luik.

(Voor meer informatie, contacteer Dhr. Claude Leclercq,
Tel :  02 279 30 31, Coordinat ie van de
Herwaarderingsacties, Administratief centrum 14-21,
Anspachlaan 6, 1000 Brussel.
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HHHHHandel, netheid enandel, netheid enandel, netheid enandel, netheid enandel, netheid en

hinderhinderhinderhinderhinder...............
De uitstallingen van de winkels nemen veel plaats in op de
voetpaden. Bijvoorbeeld twee kinderwagens kunnen er
elkaar niet kruisen. In januari 2004 komt er een verordening
voor het beheer van de openbare ruimte (terrassen ;
uitstallingen..). De wet verplicht op de voetpaden een vrije
doorgang van 1,50 meter breed te laten. Dit loopt op tot 2
meter voor brede lanen. Aangezien deze verordening niet al
te best wordt nageleefd, zullen weldra administratieve
boetes worden ingesteld voor overtreders.

Personen die in de omgeving van het station van Laken
wonen, ondergaan hinder die onrechtstreeks door de
treinen wordt veroorzaakt. Het gooien van stenen, lawaai,
brandstichtingen en vandalisme zijn hier schering en
inslag. Daarbij komt nog dat de aankondigingen voor
de treinen tussen 7 en 19 uur veel te luid zijn zodat de
omwonenden dageli jks gestoord worden. De Stad
belooft naar de NMBS te schrijven.

Er bevinden zich verschillende sluikstorten in de
Kunstenaarsstraat nabij het kerkhof. Sommige
plasticzakken bleven meer dan een maand bij een school
staan ondanks verschillende oproepen aan de dienst
Openbare netheid. Dit gebeurde o.a. tijdens het offerfeest.
Dit probleem wordt bij de schepen van openbare netheid,
de heer Georges Dallemagne, aangekaart. In de
Rodebeekstraat wordt afval rechtstreeks op de voetpaden
geworpen en de lokale bedrijven gieten hun afvalolie en
ander gif rechtstreeks in de riolen.

1 Budget uitgetrokken door de verschillende overheden voor het
Wijkcontract « Paleizen over de Bruggen » :

   Stad Brussel :                6 032  762 �
   OCMW :                          145  823 �
   Brussels Gewest :         6 200  000 �
   Federale  staat :            3 100  000 �
   Privésector :                 4 735  500 �
   TOTAAL :                 20 214  085 �



H U I S  V A N  D E  PA R T I C I P A T I E  - ANSPACHLAAN 13 - 1000 BRUSSEL

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.

Als U niet wenst dat we uw gegevens ter
beschikking van andere diensten van de Stad
Brussel stellen, verwittig ons dan.

BijlageBijlageBijlageBijlageBijlage
Lijst van wijkcomités van Laken ingeschreven bij het Huis van de Participatie. Kent U een comité

die niet op deze lijst voorkomt ? Laat het ons dan weten. Dank U.

A.S.B.L. GARE DE LAEKEN - LAKEN STATION V.Z.W. (NF) - M. JACQUES HANON - PRÉSIDENT - RUE DE LA ROYAUTÉ 34 -
 1020 B - TEL. : 0479 39 77 15.

ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - MME FRANÇOISE VAN WASSENHOVE - PL. DE LA CITÉ MODÈLE 7406B - 1020
B - TEL. : 02 479 33 59.

COMITÉ �BOCKSTAEL II� (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER PLAST 44 / 7 - 1020 B - TEL. : 02 479 39 17. 

COMITÉ �BOCKSTAEL  - SOBIESKY� (F) - M. JEAN  - PAUL FONTAINE  - BD  EMILE BOCKSTAEL 361 / 3 - 1020 B -
 TEL. : 02 479 64 48.

COMITÉ �DE WAND -  DIKKE LINDE/GROS TILLEUL� (NF) - M. JOSÉ BAYS - PRÉSIDENT - RUE DE WAND 10 - 1020 B -
 TEL. : 02 262 28 86.

COMITÉ �DELVA� (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53 - 1020 B - TEL. : 02 426 65 26.

COMITÉ �FORUM� (F) - M. TONY VERLOINGNE - SECRÉTAIRE - AV. DU FORUM 48 - 1020 B - TEL. : 02 268 24 24 -
 FAX.: 02 268 24 24.

COMITÉ �FORUM�  -  PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26 - 1020 B - TEL. : 02 262 06 23 -
 FAX.: 02 262 06 23.

COMITÉ �HEYSEL� (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64 - 1020 B - TEL. : 02 478 32 97.

COMITÉ �LOMBARTZYDE  -  QUARTIER DE LA PISCINE� (F) - M. MARC BUXANT - RUE DE LOMBARTZYDE 208 - 1120 B.

COMITÉ �MARIE/R/ST� & �T GR. VELO. (N) - DHR PATRICK VAN KERBILK - . - TIVOLISTRAAT 25 - 1020 B - TEL. : 02 420 38
96 - FAX.: 02 629 36 20.

COMITÉ �MARIE - CHRISTINE/REINE/STÉPHANIE� (F) - M. DIDIER WAUTERS - PRÉSIDENT - RUE MARIE - CHRISTINE

131 - 1020 B. 

COMITÉ �PLACE WILLEMS� (F) -    - RUE DE MOORSLEDE 74 - 1020 B.

COMITÉ �SQUARE PALFYN� (F) - M. PIERRE LEJEUNE - DÉLÉGUÉ - AV. JEAN PALFYN 24 - 1020 B - TEL. : 02 479 34 83.

COMITÉ �THYS - VAN HAM� (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK - PRÉSIDENTE - RUE THYS - VANHAM 21 - 1020 B - TEL. : 02
425 22 30.

COMITÉ �VERREGAT� (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58 - 1020 B - 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 B - TEL.
: 02 268 12 24.

GEMEENSCHAPSCENTRUM �HEEMBEEK - MUTSAARD� (N) - M. JEAN - POL VAN STEENBERGHE - CENTRUM VERANTWOORDELIJKE -
 DE WANDSTRAAT 14 - 1120 B - TEL. : 02 268 20 82 - FAX.: 02 262 36 76.

GEMEENSCHAPSCENTRUM �NEKKERSDAL� (N) - DHR RIK FOBELETS - ANIMATEUR - E. BOCKSTAELLAAN 107 - 1020 B - TEL. :
02 421 80 60 - FAX.: 02 420 40 87.

LIGUE DES FAMILLES  -  COM. CONS.  FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES PAGODES 415 - 1020 B - TEL. : 02 268 75 66.

LIGUE DES FAMILLES  -  LAEKEN / COMITÉ �PL. WILLEMS� (F) - MME MYRIAM HENDRICK - PRÉSIDENT - RUE DE LAUBESPIN 32 -
 1020 B - TEL. : 02 479 57 70.

WIJKCOMITÉ �SQUARE PRINS LEOPOLD I� (N) -  - KROONVELDSTRAAT 107 - 1020 B - TEL. : 02 478 41 76 - FAX.: 02 478 53 80.

WIJKCOMITÉ �ST LAMBERTUS/SOBIESKY� (N) - DHR J. - B. DE CREE - E. WAUTERSSTRAAT 13 - 1020 B - TEL. : 02 478 78 01. 


