
Ed
. R

es
p.:

 Ph
. D

ec
lou

x, 
Vil

le 
de

 B
ru

xll
es

, H
ôte

l d
e V

ille
, G

ran
d-P

lac
e, 

10
00

 B
xl

AfgiftekAntoor  Brussel i

Vergadering van 31/01/2006  
Wijk «Noord»

Wijk

V.U
.  :

 P.
 D

ec
lo

ux
, S

ta
d 

Br
us

se
l, S

ta
dh

ui
s, 

Gr
ot

e M
ar

kt
, 1

00
0 B

ru
ss

el.

Advies
Commissie

Tijdschrift - Verslag - Februari 2006



� Stad Brussel - Participatie en burgerschap

Aanwezigen

· College: Dhr. thielemans, Mevr. Hariche, Dhr. De-
cloux, Dhr. Mampaka.

· Administratie : Huis van de Participatie.

· Bewoners: 50 personen

Mobiliteit 
Dhr thielemans legt uit dat de stad Brussel inspan-
ningen doet op het gebied van de mobiliteit op heel 
haar grondgebied. De huidige trend is een aanleg 
zoals de Jacqmainlaan : anderhalve rijstrook in elke 
richting i.p.v. twee. in de noordwijk wordt de snelheid 
gematigd door drie reglementaire verkeersdrempels. 
Deze bevinden zich aan de Helihavenlaan, de simons- 
en de Harmoniestraat. De aanleg van drempels stuit 
soms op de terughoudendheid van de brandweer door 
de ongemakken die ze veroorzaken voor interventie-
voertuigen. om deze reden worden lange plateaus 
verkozen boven verkeersdrempels. Deze laatste 
worden soms als springplank gebruikt door sommige 
bestuurders.

De Stad duidt meer en meer fietspaden aan, bij voor-
keur in beperkte éénrichtingsstraten. Dhr. Decloux 
onderlijnt dat, door het departement Wegeniswerken, 
fietsmarkeringen gepland worden aan de Antwerpses-
teenweg, maar nog niet aan de Helihavenlaan.

Dhr. Decloux laat weten dat de voetpaden aan de Heli-
havenlaan gelegen tussen de schipperij- en iJzerkaai, 
verbreedt kunnen worden. na samenspraak met de 
bewoners zullen de parkeerplaatsen aan de andere 
kant van de laan eventueel verdwijnen als wordt aange-
toond dat ze niet hoofdzakelijk de bewoners dienen Zo 
kunnen de voetpaden worden verbreed. een aanwe-
zige merkt op dat de parkeerplaatsen aan het begin 
van de Helihavenlaan overdag worden gebruikt door 
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langparkeerders en ’s avonds door de bewoners.

een bewoner signaleert dat de voetpaden aan de 
schipperijkaai smal en vuil zijn. een verbreding is zeker 
welkom maar er moet ook een oplossing gevonden 
worden voor veiligheidsproblemen. 

De stad wil de verkeersrichtingen langs de WtC-torens  
herzien. op het ogenblik controleert de stad de zigza-
gdoorgangen op het grondgebied van sint-Joost. 

enkele bezorgde bewoners wensen niet dat buslijn 47 
wordt onderbroken. Dit probleem zou de veiligheid van 
de plaatselijke scholieren in het gedrang brengen, die 
dan geen rechtstreekse verbinding meer zullen hebben 
met hun school. Dhr. thielemans verklaart dat de MiVB 
lijn 47 wil onderbreken om haar te vervangen door een 
tram in eigen bedding en eventueel een lichte metro. 
Hij stelt voor de opmerkingen van de bewoners, om de 
bus bovengronds te houden, bij de MiVB aanhangig 
te maken. Wat ontbreekt, is een lokale buslijn, die een 
bovengrondse verbinding van de wijk met Brussel-Zuid 
mogelijk maakt.

Polyvalente zaal
Dhr. thielemans beschouwt de polyvalente zaal als 
een mooie realisatie en een pluspunt voor de wijk. er 
worden verschillende sportieve, culturele activiteiten 
uitgeoefend evenals jeugdanimatie. 

Mevr. Hariche herinnert eraan dat de werking van de 
zaal gebaseerd is op een participatief systeem. een 
comité van afgevaardigden van de bewoners en van 
de lokale verenigingen geven hun mening over de plan-
ning. Aan de verenigingen wordt gevraagd voorstellen 
te doen. een charter met de leefregels werd opgesteld 
en wordt om de zes maand geëvalueerd. Het feest op 
18 februari zal de nieuwe infrastructuur betere bekend-
heid geven bij de bewoners.

Het financieel aandeel van het Gewest in het kader 
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van de Wijkcontracten bedraagt 19%. De uitrusting 
werd voor 5 % ondersteund door europa in het kader 
van « Doelstelling 2 ». Het deel van de stad Brussel 
bedraagt 75% van het totale bedrag.

Huizenblok 9
Dhr. thielemans verklaart dat men ertoe zal gebracht 
worden hier kantoren te concentreren, aangezien deze 
ook bijdragen aan de inkomsten van de stad. Boven-
dien is het wenselijk kantoren op één bepaalde plek 
te concentreren. Maar momenteel zijn daar nog geen 
uitgewerkte plannen voor. De bewoners zullen wor-
den geïnformeerd en er komt overleg als de plannen 
klaar zijn. De aanwending van de stedenbouwkundige 
verplichtingen (compensaties in ruil v/h bouwen van 
kantoren) zullen ter sprake worden gebracht.

Veiligheid
statistisch gezien blijken er zich in het bewoonde van 
de wijk, deel geen noemenswaardige problemen voor 
te doen. Volgens de contacten die de Politie onderhoudt 
met de huisbewaard(st)ers is er een zekere terugloop 
van veiligheidsproblemen.

Dhr. thielemans informeert dat de stad zal trachten 
meer blauw op straat te sturen, ook ’s nachts. Deze 
vraag wordt aangekaart bij de Politievakbond en de 
Politieraad. De beslissing valt op 7 maart.

er bestaat echter een breuk tussen de politieke wil 
om het veiligheidsprobleem op te lossen en het niet 
opvolgen door de gerechtelijke instanties. De Politie 
arresteert jongeren die zich te buiten gaan aan crimi-
neel geweld en door de overbevolking van de gevan-
genissen laat het gerecht hen weer op vrije voeten. 
Deze jongeren komen dan de Politie uitdagen wat 
demotiverend werkt. Verschillende bewoners klagen 
over het onveiligheidsgevoel door hangjongeren op 
straat en aan de ingangen van de gebouwen. Alle 
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mede-eigenaars vragen de sluiting van de telefoonwin-
kel, die volgens hen de bron is van alle problemen. 
Dhr. thielemans antwoordt dat als de winkel aan de 
wettelijke voorschriften voldoet, hij niet kan gesloten 
worden. De beheerders van het gebouw kunnen wel de 
bestemming van de winkel aanpassen en er woningen 
van maken.

Wat de veiligheidsproblemen betreft, raadt Dhr. 
thielemans de bewoners aan, een petitie aan hem 
te overhandigen. Hij zal deze dan doorgeven aan de 
procureur, om hem van de situatie bewust te maken 
en om een andere aanpak te pleiten. 

Het recreatieve Maximiliaanpark heeft, spijtig genoeg, 
tot het onveiligheidsgevoel bijgedragen. Men moet 
nadenken over de beveiliging van het park én de es-
planade aan de achterkant van de woonblokken. 

een bewoner stelt bredere voetpaden en een betere 
verlichting voor om de veiligheid te bewerkstelligen. 

Netheid
tot op heden worden de controles op sluikstorten ui-
tgeoefend door niet beëdigde personen. Hierdoor kan 
dit personeel geen boetes opleggen en hebben dus niet 
veel invloed op de netheid. De stad heeft dus beslist 
dit werk over te dragen aan hulpagenten. in dit kader 
worden 50 nieuwe hulpagenten aangeworven.

er komen drie proefzones: De Marollen, De noord-
oostwijk en laken. Men moet een systeem uitwerken 
om mensen op heterdaad te betrappen, in het bijzonder 
daar waar het een terugkerend probleem is.

een bewoonster klaagt, dat bij mooi weer, het Maximi-
liaanpark een smerige boel wordt. 

een ander persoon uit zijn ongenoegen omdat de 
vuilnisophaling niet altijd op de vastgestelde dagen 
plaatsvindt, zodat de bewoners hun zakken weer 
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moeten binnen halen. Dhr. Mampaka  is van mening 
dat er vooruitgang werd geboekt, maar dat een betere 
coördinatie tussen stads- en gewestdiensten wenselijk 
is. De stad zal het gewest interpelleren over de onre-
gelmatige ophalingen. 

Ontwikkeling rond 
de kanaalzone
De ontwikkeling van de kanaalzone moet gebeuren in 
samenspraak met het Brussels gewest, ook al door 
de problematiek rond de ontwikkeling van de turn en 
taxis site. Dit onderwerp wordt later behandeld. Zelfs 
indien men de bouw van kantoren niet helemaal kan 
ontlopen, dan nog moet men zorgen voor een aanwas 
van bewoners aan de overzijde van het kanaal, om de 
wijk leefbaar te houden, aldus Dhr. thielemans.  De 
Burgemeester is van oordeel dat men terug zal moeten 
grijpen naar woningen van kleinere en menselijkere 
afmetingen d.w.z. maximaal drie of vier verdiepingen. 
De toename van het aantal passages over het kanaal 
is echter nietwenselijk.
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Bijlage

lijst van de wijkcomités van Haren 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. 

Bewonerscomité «Harmonie» (nf)  - Dhr David Van 
Vooren (opbouwwerker) - Antwerpsesteenweg 60, 
1000 Brussel - tel. 02 201 62 72 - fax. 02 203 29 15.

Bewonerscomité «oude noordwijk» / comité «Vieux 
quartier nord» (nf)  - Mev. Caroline Van Malderen - 
Antwerpsesteenweg 344, 1000 Brussel - tel. 02 203 
17 16 - fax. 02 203 56 27.

BraVVo-Bruxelles/Brussel aVance Vooruit nord (f)  - 
M. tom rijdaems - Av. de l’Héliport 56, 1000 Bruxelles - 
tel. 02 204 00 02 - fax. 02 204 00 08.

comité «quartier nord» (nf) - Allée Verte 60, 1000 
Bruxelles. 

de wakkere Burger (n)  - Dhr eddy Van Pottelberghe 
- liedtsstraat 27, 1030 Brussel - tel. 02 240 95 25 - 
fax. 02 242 26 10.

dynamique du nord - espace de rencontres (f)  - 
M. Hammadi Bellaali - Chée d’Anvers 397, 1000 
Bruxelles. 

riso Brussel - opBouwwerk noordwijk (n)  - Dhr David 
Van Vooren (opbouwwerker) - Antwerpsesteenweg 60, 
1000 Brussel - tel. 02 201 62 72 - fax. 02 203 29 15.

stADs² - steunpunt sociale stadsontwikkeling Brussel 
(n)  - Mev. stephanie Vincke - Vooruitgangstraat 333 
/10, 1030 Brussel.



Huis Van de participatie- anspacHlaan 13, 1000 Brussel.

Als uw gegevens (zie label) verkeerd 
zijn kunt u ons op 02 279 21 30 telefone-
ren om een verbetering uit te voeren.

Heeft u een e-mailadres? Dan kunnen 
wij in de toekomst dit rapport en an-
dere informatie gemakkelijker opsturen. 
Zendt ons uw  e-mail aan :

org.particip@brucity.be


