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2 Stad Brussel - Participatie en burgerschap

AanwezigenAanwezigenAanwezigenAanwezigenAanwezigen
College: De heren Thielemans, Simons en Decloux, Dhr
Andres, cabinetschef van Mevr Mathias (geëxcuseerd).
Administratie : Mevr. Demanet (Afvaardiging voor de
Ontwikkeling van de Stad).
Bewoners: 80 personen.

TTTTToerismeoerismeoerismeoerismeoerisme,,,,, handel en handel en handel en handel en handel en
animatieanimatieanimatieanimatieanimatie
Toerisme : gunstige toename
voor de Stad
Schepen Decloux toont, aan de hand van cijfers, de
inspanningen die werden geleverd ten voordele van het
toerisme. Men merkt een toename op van het aantal
toeristen in Brussel. Eén op tien toeristen komt uit het
buitenland. De gemeenten van ons Gewest trekken de
meeste toeristen aan in België. Het recreatief toerisme
zit in de lift. Enkel het zakentoerisme kende een daling in
2003. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de werken in
het Congrespaleis die een daling in het aantal gehouden
congressen meebrengen. De Stad heeft enkele
belangrijke activiteiten zoals “Winterpret” en “Brussel-Bad”
opgezet die een groot succes werden. Mijnheer de
Burgemeester onderlijnt dat de tentoonstellingen aan
de Heizel ook een verhoogde toeloop kennen. Dit komt
ten goede aan de horeca in de Vijfhoek.

Coherente handelsacties
Wat de handel betreft heeft de Stad een belangrijk
werktuig, namelijk het « Town Center Management ».
Deze heeft de heropleving van handelskernen tot doel.
De heer Decloux onderlijnt dat de Stad het werk van de
TCM in de Vijfhoek wil consolideren, door de vijf huidige
structuren om te vormen tot één structuur. Wat een
samenhangender beleid met zich zal meebrengen. De
eigenheid van elke wijk moet echter gewaarborgd blijven.
In deze optiek is de controle van terrassen essentiëel
evenals het beleid i.v.m. de druk van het autoverkeer.

De aanwezigen merken op dat kerstverlichting die ophoudt
aan de Beurs zinloos is. De verlichting wordt door een
handelsvereniging en niet door de Stad beheerd. De Stad
zou kunnen kerstdecoratie aankopen om deze dan aan de
handelsverenigingen uit te lenen, aldus de heer
Thielemans. De heer Decloux stelt de handelsverenigingen
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voor nu reeds hun aanvragen voor 2005 in te dienen daar de
Stad deze acties financieel ondersteunt.

Het behouden ofHet behouden ofHet behouden ofHet behouden ofHet behouden of
aantraantraantraantraantrekkekkekkekkekken en en en en vvvvvan inwan inwan inwan inwan inwoneroneroneroneronersssss
naar de stadnaar de stadnaar de stadnaar de stadnaar de stad
Na 9 jaar van hard optreden is het aantal leegstaande
panden in de Vijfhoek van 654 (aan het begin van de
actie) tot 119 gedaald. Dit laatste cijfer komt overeen met
3.378 nieuwe ingeschreven bewoners en dit aantal zou
kunnen oplopen tot 4.500. Volgens de heer Simons werd
er een aanwas- en terugkeerdynamiek in gang gezet. Hij
onderlijnt eveneens dat men op deze manier kan verder
werken door o.a. acties in verband met netheid,
verlichting, veiligheid, geluidsoverlast en groene ruimten
in te zetten. Door de wil van de Stad om bewoners aan te
trekken werd een nieuwe werkoriëntatie gevolgd,
namelijk het oplossen van de leegstand boven
handelszaken. De eerste moeilijkheid ligt in de
huurcontracten. Vele handelaars moeten een heel pand
huren zonder de mogelijkheid van onderverhuring. De
Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad heeft reeds
eigenaars gecontacteerd om aan dit probleem te
verhelpen. Deze actie omvat ongeveer 1.200 panden
waarvan er reeds 168 werden vernieuwd of zullen
vernieuwd worden. De Stad van haar kant onderhandelt
over nog eens 30 gebouwen.

HerHerHerHerHeraanleaanleaanleaanleaanleggggg
Averechtse busrichting aan De Brouckere : Een
speciale inspanning werd geleverd voor de verspreiding
van informatie i.v.m. de evolutie van de werf. De einddatum
van de werken zou 3 december zijn.

Stalingrad en omgeving : De heraanleg gebeurt in 4
fases en zou moeten voltooid zijn in juli 2005. De
bewoners worden op de hoogte gehouden via de
internetsite van de Stad. Informatie kan ook worden
ingewonnen bij Dhr. Van Obberghen op 02 279 29 93.

Huidevetterswijk : De heraanleg staat in verband met
het Wijkcontract “Huidevetters”. Een huis-aan-huis
verdeling van informatie over deze werken zal tussen
november 2004 en maart 2005 verspreid worden.

Minimen- en Allardstraat : In het kader van de
« Stadswegen » worden deze 2 straten heraangelegd.
Aanvang van de werken in 2005.
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Tunnel onder de Keizerslaan : Deze akelige tunnel zal
worden omgebouwd dankzij de heraanlegwerken aan
de bovenliggende plaats, waar een kunstwerk van Da-
niel Buren zal geplaatst worden. Het overleg met de
bewoners heeft reeds plaatsgevonden.

Verlaten terreinen en andere vergunningen : Voor alle
informatie of actie(s) in verband met braakland kunnen
de bewoners de Stad of het Kabinet van de Schepen
contacteren. Door de toename van de waarde van de
woningen in het Gewest, wordt er meer geinvesteerd
in de vastgoedsector. Hierdoor vermindert het aantal
niet-bebouwde gronden. Het terrein aan de
Oppemstraat schept juridische problemen, maar de
stadsdiensten zoeken een uitweg. Wat het Hotel
Wittouck betreft werd de vergunning afgeleverd en de
Stad volgt het verloop van de werken op. Voor het
Rosselgebouw werd een gunstig advies afgeleverd
door het Gewest. De Stad had echter een
tegenovergestelde aanbeveling. De Stad gaat nu met
het Gewest onderhandelen om het dossier opnieuw te
bekijken om dit erfgoed te bewaren. Op de terreinen
van de oude kazernes komen de kantoren (reeds in
aanbouw) van de Federale dienst voor Samenwerking
en Ontwikkeling, aldus Dhr. Simons. Maar er is sprake
om deze diensten naar de Gemeenschappen over te
hevelen. We weten dus niet wat de Federale Staat wil
aanvangen met deze terreinen. In elk geval komt er een
openbare doorgang. De eigenaar, die er huisvesting
wenste op te trekken, zit heden echter in financiële nood.

Financietoren : Een vergadering met de huidige
eigenaar i.v.m. de asbestverwijdering zal worden
georganiseerd. De werken houden geen enkel gevaar
in. Het project voorziet ook huisvesting.

Internetsite van de Stad Brussel : www.brucity.be.
Kabinet van Schepen Simons : tel. 02 279 45 10.
Kabinet.Henri.Simons@brucity.be . Administratief
Centrum, Anspachlaan  6, 1000 Brussel,  Fax: 02 279
45 21. Departement Stedenbouw : tel. 02 279 29 10,
Administratief Centrum, Anspachlaan  6, 1000 Brussel,
Fax: 02 279 31 26, Stedenbouw @brucity.be .

Naamsestraat
Eén van de problemen in deze straat is de toekomst
van het oude Ministerie van Buitenlandse Zaken. De
Stad wacht op een antwoord op haar brieven betreffende
de toekomst van het gebouw. Het andere probleem is
dat het Gewest geen geld meer heeft om nog verder in
de straat te investeren. De Franse Gemeenschap heeft
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besloten het INSAS-gebouw niet meer te gebruiken en
de Stad wacht op hun nieuw project. Het publiek vraagt
om een gedetailleerde uitleg over de heraanleg van de
aanpalende Kern- en Pippelingstraat. Speciale aandacht
gaat naar het fietspad en het gebouw van de Koninklijke
Schenking. De Burgemeester zegt dat er voor de fietsers
geen tegenrichtingverkeer komt in de Naamsestraat daar
de helling in het voordeel van de fietsers, tot ongevallen
zou kunnen leiden. De heer Simons voegt eraan toe dat
de Stad de aanleg van de hele perimeter opnieuw wenst
te bekijken. Aangaande de Koninklijke Schenking gaat
de Stad de Gewestelijke ministers ontmoeten om haar
standpunt aanhorig te maken.

Het Kanaal
Heeft de Stad een project om de kanaaloevers
aangenamer te maken ? Het zomerevenement “Brussel-
Bad” is een aanzet, die de wil van de Stad om de
kanaaloevers heraan te leggen bewijst, zegt Dhr.
Thielemans. Een studie werd aangevraagd, maar de
omliggende gemeenten zijn echter beducht. Dhr. Simons
voegt eraan toe dat, in samenwerking met de Federale
Overheid, er een heraanleg van de kanaaloevers zal
komen: wandelingen, verlichting, tram in eigen bedding,
herleiden van het verkeer tot twee rijstroken en
voetgangersloopbruggen boven het Kanaal. Binnenkort
zal er overleg plaatsvinden met de bewoners vóór het
project wordt uitgevoerd.

Alhambrawijk
Verschillende bewoners zijn ontmoedigd door de problemen
die de prostitutie met zich meebrengt. De Burgemeester
begrijpt de zorgen van de bewoners. Een nieuwe aanpak
werd opgestart; o.a. politieinvallen. Twee andere pistes zullen
worden uitgewerkt : ten eerste de verplichte inschrijving van
bezoekers op de hotelfiches. Dit zal een impact hebben op
de hoteluitbaters, de tippelaarsters en hun klanten. Ten
tweede meer verkeersboetes opstellen. Daarenboven
ontmoet de Burgemeester op 8 december zijn collega’s van
de aanpalende gemeenten. Daar dit probleem onuitroeibaar
lijkt, wordt er gedacht aan een klare afgebakende zone.
Tenslotte stelt hij voor een vergadering te beleggen met de
afgevaardigden van de wijk om de situatie in detail te
bespreken.

In de Koopliedenstraat had men de verkeersrichting
gewijzigd om aan de problemen van omrijdende wagens,
veroorzaakt door de prostitutie, te verhelpen. Maar onlangs
is men naar de oude situatie terug gekeerd. De
Burgemeester verzekert dat dit een tijdelijke maatregel
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is, die verband houdt met de werken in de wijk. Wat de
vraag voor meer groen op het plaatsje bij de Antwerpse
Poort betreft, legt de Burgemeester uit dat de ondergrond
daar vol met kabels ligt wat het planten van bomen
onmogelijk maakt. Dhr. Simons stelt voor om met de
Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad een
vergadering te organiseren in verband met een project
voor de Antwerpse Poort. Om zodoende een ingangspoort
tot de Vijfhoek te creëren die deze naam waardig is.

De Zavel
De omwonenden vragen zich af of het niet mogelijk zou
zijn de Zavel van auto’s te vrijwaren. De Stad verbindt zich
ertoe de onderhandelingen te beginnen met de nieuwe
meerderheid in de gewestraad, om op het hele
grondgebied projecten op te zetten zoals deze aan de
grote lanen in het centrum. Wat de verbinding tussen de
Koninklijke Bibliotheek en de Kunstberg betreft,
ondervind de Stad tegenwind van de musea. Deze
rechtvaardigen dit omwille van veiligheidsredenen. Maar
oplossingen worden gezocht met de betreffende partijen.

Spaarstraat
Op het plaatsje aan de Spaarstraat bestaat de
mogelijkheid een speelpleintje in te richten. De
moeilijkheid bestaat er echter in de Europese normen
na te leven. De EU-normen verplichten de aanleg van
een brede neutrale strook rond speelpleinen.

MobiliteitMobiliteitMobiliteitMobiliteitMobiliteit
Dhr.Thielemans erkent dat de Stad regelmatig
problemen ondervindt bij de herbestrating met
kasseien. De keuze om kasseien te gebruiken staat in
verband met snelheidsbeperkingen. Maar het echte
probleem is dat het vakmanschap van kasseienlegger
verloren gaat. De Stad moet ook hogere eisen beginnen
te stellen. Een ander probleem is dat van omgeduwde
wegwijzers. Het zou nuttig zijn de wijkagenten er attent
op te maken zodat ze dit probleem systematisch
doorseinen. Tenslotte, in reactie op de «autoluwe
zondag », betreurt de burgemeester het dat mensen
vergeten dat de verkeersregels nog altijd gelden.

Zone 30
Verschillende wijken in de Vijfhoek zullen worden
omgevormd tot een “zone 30”. De Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Sneeuwwijk is de eerste. De heraanleg van het
Vrijheidsplein vormt nog een probleem. Bewoners
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vrezen echter dat het verkeer zich naar de kleinere straten
zal verplaatsen. Elke “zone 30” zal worden voorafgegaan
door een raadpleging van de bewoners, handelaars en
andere instellingen. Zijn ook nog gepland: de
Begijnhofwijk, de Marollen en het westen van de Vijfhoek.

BeBeBeBeBewwwwwoneroneroneroneronerskaarskaarskaarskaarskaartententententen
Een nieuw systeem van bewonerskaarten werd
ingevoerd. Het betreft niet alleen maar enkele straten
maar grotere sectoren, met meer straten, waar de
kaarthouders hun wagen kwijt kunnen. Deze kaart is
gebonden aan de nummerplaat (één kaart per gezin).
De Vijfhoek werd opgedeeld in 5 zones. De inwoners
van zone “1” zullen overal kunnen parkeren.

Bus- en vrachtwagenoverlast
De Burgemeester onderstreept dat er een reglement
bestaat voor toeristenbussen evenals voor taxi’s. Zij
mogen, als ze geparkeerd zijn, hun motor niet laten
draaien. De Stad wacht om, via administratieve boetes,
beter te kunnen optreden. Maar de boeteperikelen
moeten eerst op het Federaal niveau opgelost worden.

Indien, zoals de genodigden het beamen, al te zware
vrachtwagens het centrum doorkruisen is er misschien
sprake van misbruik. Dhr. Thielemans zal zich over dit
probleem buigen en indien nodig het toegelaten gewicht
van vrachtwagens, die de centrumlanen gebruiken, herzien.

Openbare netheidOpenbare netheidOpenbare netheidOpenbare netheidOpenbare netheid
Het publiek kaart het probleem van vuil en het ontbreken
van burgerzin i.v.m. netheid aan en vraagt meer
bemoeienis van de Stad. Zoals in Sint-Jans-Molenbeek
wil de Stad Brussel het aantal parkwachters, die in parken
en óók in de straten patrouilleren, verhogen. Dit is een
positieve actie om het gebrek aan burgerzin te
voorkomen of te inventariseren.

Over de vraag naar het onderhoud van de Madou-
voetgangerstunnel en de Pacheco-doorgang, antwoordt
Dhr. Simons dat dit afhangt van de MIVB en dat de eerste
zich op het grondgebied van Sint-Joost bevindt. De Stad
zal het nodige doen om dit probleem aan te kaarten. Wat
het onderhoud van de bushokjes betreft, waarvan
sommigen de ontoereikendheid van licht voor de
gebruikers betreuren, vraagt Dhr. Simons dat men zijn
diensten inlicht zodat de Stad zich tegen de privé uitbater
kan keren. De wet voorziet voor hen echter geen verplichte
stedenbouwkundige vergunning besluit hij.



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
toekomst dit rapport en andere informatie gemak-
kelijker opsturen. Zendt ons uw e-mail aan
Org.particip@brucity.be
Als U niet wens dat we uw gegevens ter beschik-
king van andere diensten van de Stad Brussel stel-
len, verwittig ons dan.

HUIS VAN DE PARTICIPATIE, ANSPACHLAAN 13, 1000 BRUSSEL
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