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2 Stad Brussel - Participatie en burgerschap

Aanwezigen
College: Dhr. Thielemans, Dhr. Decloux. Verontschuldigd:
Dhr. Andres, Kabinetschef van Mevr. Mathias

Administratie : Mevr. Sarah Moutury.

Commissaris Christophe Brück.

Christophe Madam, afgevaardigde van Staatssecretaris
voor openbare netheid, Dhr. Emir Kir.

Bewoners: 90 personen.

Stewards voor de Catteau-
Aurore-school
Rond de lagere school in de Dageraadstraat laat de Stad
sinds enkele dagen het verkeer en de
opstoppingproblemen, die vorig jaar ook al aan de orde
waren, regelen door stewards. De Burgemeester
onderstreept dat de schooldirectie een verbetering ziet.
Hij uit zijn teleurstelling over ouders die hun kinderen zo
dicht bij de school willen afzetten. De Burgemeester stelt
zich vragen bij de gegrondheid om hiervoor
politieambtenaren in te schakelen. Het is mogelijk dat het
zicht van het uniform of de mogelijkheid een proces-verbaal
te krijgen de situatie nog kan verbeteren.

De mening van de zaal blijkt hierover verdeeld. Eén
persoon zegt dat deze problemen slechts 20 minuten
duren, de tijd die de 600 scholieren nodig hebben om aan
te komen of om de school te verlaten. Volgens haar moet
men aanvaarden dat het verkeersreglement tijdens dit
tijdsverloop niet wordt toegepast. Andere bewoners merken
op dat het probleem zich beperkt tot sommige ouders die
hun wagens laten staan en dat het gedrang van de
scholieren de doorgang van interventiediensten
belemmert.

De Burgemeester besluit dat het nodig is om hulpagenten
in te schakelen.

Prostitutie, een complex
maatschappelijk probleem
De Stad moet twee probleemgebieden beheren, namelijk
de Louizawijk en de Alhambrawijk (Vijfhoek). Het probleem
is zo ingewikkeld omdat het zich over de stadsgrenzen
heen spreidt en omdat de mogelijkheden tot aanpak
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beperkt blijven. De wet verbiedt prostitutie niet en bewijzen
dat iemand tippelt, is zeermoeilijk. De zekerste weg is
getuigenissen of aanklachten tegen de pooiers inwinnen.
De Politie moet dan eerst het vertrouwen van de prostituees
winnen. Dit is een delicate en soms misvatte werkwijze
omdat dit contacten tussen de Politie en de prostituees
veronderstelt. Dit brengt echter geen toegeeflijkheid van
de ordediensten met zich mee !!

De Burgemeester is het eens met de opmerkingen van de
bewoners dat er ook tegen de klanten moet opgetreden
worden. Ook hier schiet de wet tekort om de klant aan te
manen tot meer verantwoordelijkheid. Het vragen naar
identiteitspapieren heeft niet het gehoopte resultaat want
voor de klanten zal het een worst wezen om herkend te
worden! Misschien wordt meer bereikt door een financiële
aderlating. Daarenboven zijn in de Louizawijk dergelijke
onderzoeken onmogelijk omdat prostitutie er niet in
verband staat met peeskamers waar de klanten komen
en gaan. Men moet zich richten tot de hoteluitbaters en
hen vragen om hogere eisen te stellen aan hun
onthaalpersoneel.

De wet moet, zoals vele aanwezigen het vragen, veranderd
worden maar de Burgemeester onderstreept dat het hier
niet gaat over een gemeentelijke bevoegdheid. Men mag
niet vergeten dat het opstellen van een wet zeer gevoelig
ligt en dat alle misinterpretaties moeten worden gemeden.

Waarom de prostituees niet verbannen uit de woonzones?
Pooiers hebben geen geweten en zoeken naar het meest
lucratieve. Daarom ligt deze oplossing hen niet zo ! « Men
moet zich niet inbeelden dat we te doen hebben met
netwerken. De pooiers hebben contact met hun thuisland
via Internet en treden snel op ! » Zij kunnen zware druk
uitoefenen op de tippelaarsters door middel van hun thuis
gebleven familie. Zij kunnen ook snel meisjes inruilen door
ze naar andere steden te sturen. Zij hebben geen eerbied
noch respect of zorg voor de lichtekooien. Ze hebben ten
slotte geen angst voor de Polit ie, op sommige
politiehoofden staat zelf een prijs. Men kan aanhoudingen
verrichten, maar de vrouwen worden binnen het halfuur
vervangen. De pooiers zijn veelal illegalen en worden,
indien mogelijk, uitgewezen. De prostituees zijn niet altijd
uitwijsbaar (regularisatie voor Europese onderdanen). Een
bijkomende moeilijkheid is dat rechters moeten warm
gemaakt worden om strenger op te treden. De pooiers
vinden ook flink wat steun bij advocaten die hen moeten
verdedigen.

Commissaris Brück legt uit dat de Politie eens per maand
een grootscheepse actie onderneemt. Zij voert ook
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meerdere interventies in burger uit wat niet zichtbaar is
voor de bewoners.

Waarom geen bordelen openen zodat het probleem kan
begeleid worden, vragen de aanwezigen. De
Burgemeester antwoordt dat dit geen garantie is voor
aanvaardbare toestanden voor de vrouwen. De
souteneurs wensen deze oplossing niet. Indien men
regelmatig bovengenoemde razzia’s houdt, kan men de
Stad nog Politiepesterijen aanwrijven ook !  Hij herinnert
de bewoners er aan dat we in een rechtsstaat leven en dat
alle bewoners recht hebben op dezelfde bescherming.

De aanwezigen hebben verschillende voorstellen :
prostitutie heeft niet alleen plaats in hotels maar ook in
auto’s en ingangspoorten. Als vrouwelijke prostituees zich
in een onhoudbare situatie bevinden, mag men niet alleen
toekijken. Enkele bewoners willen dat de Stad sommige
van haar prioriteiten verlegt, namelijk minder geld voor
evenementen en meer geld voor de Politie. (zie punt
hierboven).

De Burgemeester antwoordt dat hij het samenleven
weigert op te offeren om meer middelen te geven aan de
Politie. Het zou inderdaad mogelijk zijn om in elke straat
een politieagent te plaatsen maar dit is geen oplossing.
Hij verbindt er zich echter toe de politie-interventies te
blijven uitsturen, volksvertegenwoordigers te steunen voor
de aanpassing van de wet en indien mogelijk het probleem
te beperken tot bepaalde zones. Hij hoopt dat men op
Federaal niveau (eindelijk) echte maatschappelijke
problemen zal kunnen aansnijden i.p.v. het wederkerende
communautaire gekibbel. Ten slotte wenst hij het probleem
op het Europese niveau uit te diepen.

Wegen en voetpaden, de
Stad handelt
De kabinetschef van Mevr. Mathias legt uit dat haar
bevoegdheden enkel voetpaden, het gemeentelijke
wegennet, openbare verlichting en sommige
groenvoorzieningen inhouden. De Stad geeft informatie
door en oefent druk uit op het Gewest voor de problemen
op haar grondgebied, die onder gewestelijke bevoegdheid
vallen. Zo stemt Dhr. Andres  in met de opmerking over de
slechte heraanleg van de Louizalaan uitgevoerd door het
Gewest! Hij legt de lijst van de nieuwe asfalteringen voor
het jaar 2005 voor. In de Verlaatstraat en de Zoomlaan en
na verificatie dat geen nutsbedrijf werken moet uitvoeren,
kunnen de werken – inbegrepen de voetpaden - al voor de
zomer aanvangen. In 2006 komen de Johanna-, Brazilië
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laan aan de beurt. In 2005 vinden ook nog werken plaats
aan de Villain XIV- en Meerstraat en aan de Uruguay- en
Perulaan, waar snelheidsdrempels worden heraangelegd
(het huidige testsysteem is ondoeltreffend). De twee
bovengenoemde lanen en de aanpalende straten worden
omgevormd tot een « Zone 30 ».

Een bewoner merkt op dat de staat van de voetpaden in de
Welgelegenstraat erbarmelijk is, er op hamerend dat hij
een belastingbetaler is. Een andere bewoner schreeuwt
zijn verontwaardiging uit over de ongecoördineerde aanpak
van de heraanleg van zijn straat die zich op drie
verschillende gemeenten bevindt.

Dhr. Andres legt uit dat de Stad het gebrek aan
investeringen in het verleden wil inhalen en dat het aan de
eigenaars is om de voetpaden te onderhouden. Een
bewoner zegt dat men niet alles op de eigenaars kan
afschuiven waaronder bijvoorbeeld een grondverschuiving!
Dhr. Andres antwoordt dat de Stad een volledige heraanleg
van de voetpaden op stapel heeft staan. Dhr. Decloux haakt
hierop in en zegt dat wanneer men klaagt over het gebrek
aan middelen van de Stad, deze klacht niet van het College
komt. Deze tracht juist de inertie van de laatste vijftig jaar in
te halen. Hij roept de burgers op zich niet thuis op te sluiten
maar actief deel te nemen aan het openbare leven!

Wanneer lichten niet goed werken of een straatnaambord
is verdwenen, moeten de bewoners zich naar de
Stadsdiensten wenden aldus Dhr. Andres.

« Groene Jager » : behoud
van de wijk
De Stad ontwikkelt een plan die het kader van de heraanleg
van de « Groen Jagerwijk »1 zal bepalen. Dit plan zal de
concrete mogelijkheden van een heraanleg omschrijven.
De voorgeschreven normen en vestigingen zullen
gedefinieerd worden en er zal voorrang verleend worden
aan de woon functie. Zodoende zal dit plan elke uitbreiding
van handel en de omschakeling van voorzieningen naar
handelszaken beperken : het doel is het huidige karakter
van de wijk te bewaren en nieuwbouw te beperken. Om de
huidige stand van zaken te bewaren, krijgt de wijk de
stempel van “een in zeer grote mate residentiële wijk”, wat
de meest restrictieve bepalingen inhoud voor eventuele
nieuwbouw. Maatregelen zullen worden genomen om lage
bevolkingsdichtheid, groenvoorziening en het erfgoed te
bewaren evenals het gevaar van opsplitsingen van
woningen. Deze methode past in het kader van het
“Bijzonder Bestemmingsplan” (BPS). De procedure werd
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veranderd. Het plan wordt uitgewerkt door de Stad in
samenspraak met het Gewest dat een effectenrapport zal
opstellen. Het project werd al voor advies aan het Gewest
voorgelegd. Het zal in juni aan het College ter goedkeuring
voorgelegd worden waarna het ter goedkeuring naar de
Gewestregering gaat om daarna aan een openbaar
onderzoek te worden onderworpen. De comités en
bewoners kunnen de plannen op de stadsdiensten
raadplegen. Een bewoonster vraagt naar het nut van een
dergelijk project.

Gelijktijdig wordt er in de wijk een studie uitgevoerd over
de heraanleg van het wegennet en de riolen.

Meer politieaanwezigheid?
De bewoners interpelleren de Burgemeester over de
schijnbare vermindering van het aantal politiemensen in
de wijk in de voorbije vier jaar. Dhr. Thielemans antwoordt
dat dit de periode van de politiehervormingen was. Het is
een federale hervorming die de gemeenten moeten
toepassen. Zij geeft bepaalde voordelen aan de Politie
i.v.m. lonen, het opnemen van overuren en weekendwerk,
maar de federale jaartoelage aan de gemeenten, is niet
genoeg om de Politie te betalen. Deze hervorming verplicht
hen bepaalde (interventie)keuzes te maken wat een tekort
aan politieaanwezigheid bewerkstelligt.

21 netheidsdiensten
coordineren in het
Brussels Gewest
Indien de bewering van een bewoner aangaande het
stoppen van de ophaling van groenafval in de
Dageraadstraat klopt, dan is dat abnormaal aldus Dhr.
Madam, afgevaardigde van de Gewestminister voor
netheid. Hij zal dit laten nakijken evenals het probleem in
verband met de esdoorns in de Braziliëlaan. Maar hij
waarschuwt dat Net Brussel er niet is om wagens, die al
dan niet door bomen vervuild zijn, te reinigen.

Hij herinnert eraan dat de gewestelijke stortplaats voor
groot vuil in Vorst al één jaar open is en erkent ook dat er
coördinatieproblemen zijn i.v.m. de netheid in het Gewest.
Er bestaan 21 belanghebbende parti jen en de
Gewestsecretaris heeft besloten de coördinatie tussen
deze 21 te intensifiëren.

Twee bewoners vergelijken de wijk met andere gemeenten
of Europese steden om het gebrek aan netheid aan de
kaak te stellen. Dhr. Madam ontkent deze problemen niet.
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De afwezigheid van doeltreffendheid heeft te maken met
het beheer van alle vorige politieke verantwoordelijken.
De Gewestsecretaris zal een nieuw plan opstellen om
het Gewest netter te maken. In dit plan zal de
bewustmaking van de burger prioritair zijn want dat is de
spil waar alles om draait. Ook repressieve maatregelen
worden uitgedokterd.

Varia
Louiza-flessenhals: er bestaat geen
Gewestelijk project
Er bestaat geen officiële aanvraag voor een
voetgangerszone aan de “Louiza-flesselhals”. De
Gewestminister van verkeer Dhr. Smet heeft hiervoor geen
vergunning ingediend bij de Stad. Hij heeft enkel zijn idee
openbaar gemaakt via de pers en beweert dat er enkel
een vergunning zal worden aangevraagd na een grondige
studie. De Stad blijft kritisch de kat uit de boom kijken.

Geen sluiting van de wegen in het Ter
kamerenbos …
Tot op heden bestaat er geen eenduidig besluit over het
verkeersplan in het Ter kamerenbos. Het blijft ter studie
liggen. Geen weg is of zal worden afgesloten. Indien men
al gesproken heeft over de afsluiting van de Dianalaan,
dan is dit slechts tijdens één weekend in de zomer.
Daarvoor moet echter ook de gemeente Ukkel nog
geraadpleegd worden.

Fietspaden en fietsen
Tijdens de opstell ing van de dagorde kwamen
verschillende vragen i.v.m.  fietsers aan bod (fietspaden,
veiligheid). Dhr. Decloux zal, per wijk, overleg plegen met
de inwoners over dit onderwerp.

Stadsprojecten. Welke participatie ?
Een spreekster verwijt de Stad heraanlegprojecten uit te
voeren zonder de bewoners te raadplegen. Dhr. Andres
ziet vandaag slechts één groot (tuinbouwkundig) project,
namelijk het Ter kamerenbos. Hij onderstreept dat tijdens
de verschillende procedures, de bewoners de
mogelijkheden hebben gehad om hun aanmerkingen te
berde te brengen en dat de Stad deze op- en
aanmerkingen in een nieuw plan heeft verwerkt. Dit is



HUIS VAN PARTICIPATIE - ANSPACHLAAN 13, 1000 BRUXELLES.

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.

een Federaal project dat de sluiting van de Gespanhoek inhoudt.

Bewonerskaarten… indien parkeerautomaten…
De Stad verbindt het systeem van bewonerskaarten met de plaatsing van
betaalautomaten. De wegcode laat dit toe, maar de investering houdt in dat de
totstandbrenging van dit systeem meer tijd vergt.

Bus 41 aan de Bosvoordelaan
Om de verbindingen te verbeteren en opstoppingen op de Ter Hulpensesteenweg te
vermijden, wil de MIVB bus 41 langs de Bosvoordelaan laten rijden. De
vervoermaatschappij voorziet ook een verhoging van de frequentie van de bussen op
lijn 41.

Een comité reageert op een MIVB-project
De MIVB wil opnieuw een terminus inrichten op het einde van de Louizalaan. Het comité
vraagt de overheid haar te ondersteunen. Zij die zich geroepen voelen om te reageren,
kunnen dit op de internetsite: www.louiseavenue.com.

Bijlage
Lijst van wijkcomités van Louizawijk ingeschreven bij het Huis van de Participatie.

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

COMITÉ «ILÔT SOLBOSCH» (F) - MME NICOLE ROSEL - PRÉSIDENTE - AV. ANTOINE DEPAGE 11 - 1000
BRUXELLES - TÉL. : 02 648 34 30 
COMITÉ «VERT CHASSEUR» (F) - M. CRUYSMANS - AVENUE CHAMP DU VERT CHASSEUR 71 A - 1000
BRUXELLES - TÉL. : 374 61 54/59 - FAX. : 02 375 78 27
COMITÉ «VICTORIA - ROOSEVELT» (F) - M. PIERRE SNOY - AV. VICTORIA 21 - 1000 BRUXELLES.
COMITÉ DE QUARTIER «RUE DE LA VANNE» (F) - M. PASCAL STELLER - PRÉSIDENT - RUE DE LA VANNE 13 -
1000 BRUXELLES.
LES AMIS DU BOIS DE LA CAMBRE (F) - M. CHRISTIAN CAUCHIE - AV. DU VIVIER D’OIE 15 - 1000 BRUXELLES-
FAX. : 02 660 94 13
QUARTIER LOUISE - ASBL (F) - M. JACQUES DESOIE - GALERIE DE LA PORTE LOUISE 255 - 1050
BRUXELLES - TÉL. : 02 513 22 36.
SAUVEGARDE DU QUARTIER LOUISE (F) - M. XAVIER DUQUENNE - PRÉSIDENT - AV. LOUISE 214 / 8 -
1050 BRUXELLES - TÉL. : 02 647 92 47.
SITE DE LA CAMBRE, DES ETANGS D’IXELLES & DU JARDIN DU ROI - ASBL (F) - M. FRÉDÉRIC VELDEKENS -
PRÉSIDENT - RUE DE L’AURORE 18 - 1000 BRUXELLES.


