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In dit boekje kan u het verslag lezen van het wijkforum in uw buurt. Elke maand 
gaan de Burgemeester en zijn Schepenen op bezoek in een andere Brusselse 
wijk. Alle buurtbewoners worden op deze vergadering uitgenodigd. Ze kunnen er 
vragen stellen over de plannen van de Stad voor hun wijk, opmerkingen geven, pro-
blemen aankaarten. Als bewoner weet u immers heel goed wat uw straat en wijk 
nodig hebben! Met uw tips gaan wij aan de slag. 

Deze ontmoetingen tussen bewoners en College zijn erg belangrijk om een goed 
inzicht te krijgen in de noden van onze wijken, en hier blijft het niet bij. Zo bieden 
we onze bewoners ook de nodige ondersteuning aan om zelf de handen uit de 
mouwen te steken. Deze zomer zag de eerste Leefstraat in Brussel het licht: bewo-
ners bouwden samen hun straat om tot aangename speel- en ontmoetingsruimte. 
Elk jaar krijgt één wijk het ‘participatief budget’ van de Stad: daarmee kunnen ze zelf 
aan de slag om een project te realiseren dat hun wijk echt nodig heeft. In wijken met 
een wijkcontract zien we ook dat onze DIY-oproepen goed werken: daar schieten 
de bewonersinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Ze zorgen voor aansteke-
lijke, positieve dynamiek in de wijk en versterken het wij(k)-gevoel. 

Brussel heeft bewoners met een mening. Ze willen gehoord worden over de toe-
komst van hun Stad. En ze hebben gelijk! Daarom is het belangrijk om bij grote 
stadsprojecten een omvangrijk participatietraject op te zetten, en hier zo veel 
mogelijk bewoners bij te betrekken. Dat is geen gemakkelijk proces, en vraagt 
veel tijd en energie. Toch is het essentieel, want overleg leidt tot betere plannen. 
Daar willen we volgende jaren volop op inzetten. 

Naast de klassieke wijkvergaderingen organiseert de Stad nog verschillende the-
matische vergaderingen: over een welbepaald project dat in de stijgers staat, of bijv. 
over de netheid in uw wijk. Aarzel niet ons te mailen of te bellen met opmerkingen 
en suggesties. Samen maken we van deze Stad een nog fijnere plek om te wonen.

Veel leesplezier bij deze Inforum.

VOORWOORD
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De wijkfora worden eenmaal 

per jaar georganiseerd in de 9 zones 

van de Stad Brussel (Vijfhoek West, 

Vijfhoek Oost, Laken Noord, Laken 

Zuid, de Noordwijk, Haren, NOH, 

Nord-Est, Louiza). Ze geven bewo-

ners de kans om in dialoog te gaan 

met de overheid over ontwikkelingen 

en plannen in hun wijk.

Voor elke wijkvergadering wordt een 

voorbereidende vergadering geor-

ganiseerd, waarbij aan commissies, 

organisaties, diensten en buurtver-

enigingen gevraagd wordt om nuttige 

informatie en opmerkingen te verza-

melen. Tijdens het wijkforum geeft de 

Stad antwoorden op deze vragen en 

geeft zij het woord aan bewoners voor 

nieuwe vragen of verduidelijkingen.

Brussel Participatie is de dienst die 

deze vergaderingen organiseert. BP 

is een dienstverlenende organisatie, 

helpt bewoners om informatie te 

vinden over de Stad, om toegang te 

krijgen tot alle administratieve dien-

sten, motiveert burgers om ideeën 

voor hun wijk te delen en biedt tools 

aan voor de ontwikkeling van pro-

jecten voor de gemeenschap.
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SYNTHESE WIJKFORUM

Vergadering van 24 september 2016

Aanwezigen + /- 30 bewoners

HAREN
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POLITIE

CONSTANTE 
DALING VAN 
STRAFBARE 
FEITEN
OP BASIS VAN OFFICIËLE STATISTIEKEN

Het is interessant om aan te stippen dat 

het aantal oproepen omtrent strafbare 

feiten al jaren voortdurend afneemt 

(diefstallen, vandalisme en andere straf-

bare feiten). De Wijkcommissie heeft 

aangegeven dat het samenscholen van 

jongeren rond het Buurthuis een gevoel 

van onveiligheid oproept bij bepaalde 

bewoners. De Politie heeft er specifieke 

acties gevoerd en zal dit blijven doen. 

Bovendien zal de inrichting van een 

nieuw politiekantoor in Neder-over-

Heembeek toelaten om sneller te 

reageren op oproepen die uit Haren 

komen, aangezien de patrouilles niet 

langer vanuit het stadscentrum moeten 

vertrekken.

BUURTHUIS

REGENWATER 
GEBRUIKEN, 
INDIEN MOGELIJK
VRAAG VOOR DE MOESTUINEN

De vereniging die de moestuinen 

beheert wordt uitgenodigd om con-

tact op te nemen met het buurthuis om 

de mogelijkheid tot het opvangen van 

regenwater te onderzoeken.  Het idee 

is volkomen juist en de Stad zal deze 

vraag ondersteunen als ze technisch 

realiseerbaar is.

CULTUUR

DE STAD STAAT 
OPEN VOOR 
CULTURELE 
PROJECTEN
LUISTEREND NAAR DE VRAGEN

Een theatergezelschap in Haren 

ontvngt een financiële en materiële 

steun van de Stad.  De Stad staat open 

voor elk verzoek en heeft de intentie 

om het sportieve, culturele en schoolse 

aanbod in Haren te versterken. 
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IDENTIFICATIE VAN HAREN

EVERE, WIJK VAN DE STAD BRUSSEL?
HAREN BEKEND MAKEN ALS WIJK VAN DE STAD

woord Brussel (Stad) geschrapt. 

De Stad heeft weet en erkent dit pro-

bleem. In bepaalde opzichten ziet zij 

hierin pogingen om  Stadgebied naar 

andere entiteiten over te hevelen. Dit 

vloeit ook voort uit het feit dat de Stad 

zich bijna over de hele lengte van het 

hele Gewest uitstrekt, wat sommige 

andere beleidsniveaus stoort.  Daaren-

tegen is het zo dat tijdens internationale 

ontmoetingen bepaalde mensen denken 

dat Evere een wijk van de Stad Brussel is. 

De inwoners van Haren moeten echter 

niet alleen de negatieve kanten zien, 

want de overheid vertegenwoordigt 

Haren ten volle en investeert er werke-

lijk en dit in tegenstelling tot de vorige 

eeuw.  Een inwoner duidt een andere 

paradox aan namelijk dat op het Gewes-

telijk niveau het interpellatierecht zich 

op een eis van het verkrijgen van 5.000 

handtekeningen beroept, terwijl Haren 

maar 3.500 inwoners telt. 

Sabca, Eurocontrol, NATO, het vor-

mingsstation, Decathlon: al deze 

structuren bevinden zich op Haren, 

maar dat is niet algemeen bekend. 

In die mate, dat de Stad niet officieel 

werd uitgenodigd bij de feeste-

lijke opening van de Decathlon. De 

bewoners vragen de Stad om het 

idee blijven te ontkrachten dat deze 

bedrijven en instellingen zich op het 

grondgebied van Evere bevinden. 

De industrieterreinen bevinden zich 

hoofdzakelijk op Evere-Haren. Maar 

de verwarring blijft bestaan door de 

borden die Evere-Brussel aangeven 

in plaats van juist Evere.  Er wordt 

ook aan herinnert dat Haren is geen 

gemeente (meer) is. In de overtui-

ging een dubbele bewegwijzering 

te vereenvoudigen waarin een ver-

keersbord “Brussel” het Gewest 

zou aanduiden (waar de gemeente 

Evere deel van uitmaakt), is het 

VEILIGHEID

NIEUWE WIJK “WATERTOREN”
VRAAG OM TOEZICHT

De bewoners van de nieuwbouw in de Watertorengaarde hebben het gevoel afge-

zonderd te zijn wat een inbraakrisico’s met zich zou brengen. Ze wensen dat er 

camerabewaking wordt geïnstalleerd.  De politie gaat het probleem van  deze 

straat verder onderzoeken. 
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JEUGD

RUIMTES OM 
TE STUDEREN
TE ONDERZOEKEN PROJECT

De Stad steunt de Brusselse jongeren 

en spoort hen zelfs aan om te studeren 

en zich verder te scholen. Voor jongeren 

die in kleine appartementjes wonen, zijn 

rustige plekken om te kunnen studeren 

noodzakelijk voor een goed verloop van 

hun opleiding. De vraag naar een der-

gelijke infrastructuur leeft ook in Haren. 

De Stad onderzoekt of ze hiervoor een 

gelijkvloers, die binnen haar bouwpro-

jecten als winkelruimte was bestemd, 

kan vrijmaken

JEUGD

TWEE 
OPVOEDERS 
SINDS 
SEPTEMBER
OPSTART VAN EEN PILOOTPROJECT
Sedert september 2016 heeft de stad, 

op verzoek van haar inwoners en zoals 

aangekondigd tijdens het jongste Wijk-

forum, een pilootproject uitgewerkt om 

jongeren van 12 tot 18 jaar te omka-

deren en hen culturele, ludieke, spor-

tieve en educatieve activiteiten aan 

te bieden. Daartoe werden twee des-

kundigen aangeworven die werden 

tewerkgesteld in het buurthuis.

Het project werd uitgewerkt samen 

met burgerparticipatie. Daarom 

nodigen we alle inwoners uit om hun 

ideeën met ons te delen. De werkings-

uren zijn uiteraard aangepast aan de 

noden van de jongeren (en vallen 

buiten de schooluren). Op basis van de 

evaluatie eind juni 2017 (aantal bezoe-

kers, vragen, pertinentie, vastgestelde 

behoeftes, partnership,...) wordt het 

project stopgezet of verder uitgewerkt.

Contactpersonen: Mélanie Méjido 

0490/668.321 en Cédric Vandenbrul 

0491/614.893, in het Buurthuis, Kor-

tenbachstraat 11, of via e-mail: melanie.

mejido@bravvo.org en cédric.vanden-

brul@bravvo.org.
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OVERVLIEGEN VAN VLIEGTUIGEN

DAG- EN NACHTVLUCHTEN
WELKE ONDERSTEUNINGSSTRATEGIEËN?

overlast. Er werd ook herinnert aan de 

steun van de Stad in het dossier van de 

vliegtuigen teneinde de bewoners een 

degelijke dagelijkse rust te verzekeren, 

zowel overdag als ‘s nachts. De inwo-

ners stellen vast dat er vliegtuigen over-

vliegen van 6 uur ‘s morgens tot 3 uur de 

volgende morgen.

De Stad sluit zich niet aan bij de bur-

gemeesters in het zuiden van het 

De oorzaken van geluidsoverlast in Haren 

zijn veelsoortig: het overvliegen van vlieg-

tuigen, de ring die een permanent achter-

grondgeluid genereert en binnenkort de 

luidsprekers op het gevangenisterrein.  

De verveelvoudiging van woningbouw-

projecten verhoogt het aantal inwoners 

en roept de vraag op naar de coherentie 

van de beleidskeuzes, die de bevolking 

blootstellen aan heel wat vormen van 
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Gewest want hun oplossing bestaat 

uit het verschuiven van de voor hen 

problematische vliegroutes naar de 

luchtcorridor die het kanaal volgt. In 

werkelijkheid brengt deze oplossing 

meer vluchten boven de noordelijke 

randgemeenten evenals delen van 

het grondgebied van de Stad zoals 

Haren, Laken en  de Vijfhoek.

De leden van het College behandelen 

deze vragen in het geheim en nemen 

daarna  hun beslissingen.  Maar de 

doelstelling van de Stad is gehoor te 

geven aan het rationele en logische 

argument van de bevolkingsdichtheid: 

de keuze van de vliegroutes moet reke-

ning houden met het aantal getroffen 

inwoners. Een aantal soorten vluchten 

zijn bovendien erg gevaarlijk, bepaalde 

haarspeldbochten dienen vermeden te 

worden. Er mag niet vergeten worden 

dat enkele landingsbanen momen-

teel gerenoveerd worden en dit brengt 

een overbelasting van vluchten boven 

Haren met zich.  Het is duidelijk dat 

deze kwestie niet goed wordt beheerd 

op Federaal niveau en de Stad kan zich 

hier niet zomaar bij neerleggen. 
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OPENBARE WERKEN

COÖRDINEREN 
VAN DE WERVEN
ARTHUR MAESSTRAAT 

De werken in de Arthur Maesstraat 

zullen worden beëindigd in 2016. Maar 

de inwoners zien reeds de toekom-

stige problemen opdoemen en willen 

niet geblokkeerd geraken in hun straat.  

De schepenen die betrokken zijn bij 

de wegwerkzaamheden en de bouw-

werken, namelijk de Schepen van 

Mobiliteit en de Schepen van Steden-

bouw zullen ter plaatse komen om de 

situatie te analyseren en nagaan hoe 

wat op heden lopende is gecombi-

neerd kan worden. 

Het vooruitzicht van een grote werf 

van Fluxis (vervoersinfrastructuur van 

aardgas) roept des te meer vragen op 

aangezien de informatie tegenstrijdig 

is. Er is sprake van een project van het 

Vlaams Gewest om de weg van Sint-St-

evens-Woluwe in te richten als fietspad 

terwijl de werf van Fluxis deze weg juist 

moet openbreken. Hieraan dienen de 

problemen voor de vrachtwagens om 

door te straat te rijden door de slecht 

gesnoeide bomen worden toegevoegd. 

Evenals de snelheid van auto’s in een 

straat die na een lange rechte lijn ein-

digend op een bushalte. 

Er schijnt onjuiste informatie te circu-

leren over de veiligheidsaspecten op 

de werf van Fluxis.  De Stad signaleert 

dat de gasleiding geen groot gevaar 

oplevert meer bepaald omdat het 

gaat om een systeem van middelhoge 

druk.  Bovendien is er een veiligheids-

coördinator aangesteld om de nodige 

controles op deze werf te verzekeren. 

Tenslotte beschikken de bedrijven die 

zijn aangesteld voor deze werken over 

een gedegen reputatie. 

VOETPADEN EN STRATEN

BEHOEFTEN VAN GEBRUIKERS, 
VOETGANGERS EN AUTOMOBILISTEN
MOESTUINSTRAAT EN PAROCHIESTRAAT

Bepaalde straten beschikken niet over voetpaden waardoor de voetgangers ver-

plicht zijn om in de berm en soms door de modder te waden. Dit is het geval in de 

Moestuinstraat, de Parochiestraat en in de buurt van het station Haren-Zuid.

De weg vanaf de Haachtsesteenweg tot aan de Heerlijkheidsstraat blijkt voetganger 

onvriendelijk te zijn.  Planten woekeren over het voetpad, dat na de recente werken  

versmalt blijkt te zijn.  De Stad gaat dit checken want er werden wel werken uitgevoerd 
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door Vivaqua maar er was geen wijziging van de breedte van de voetpaden voorzien. 

Op de kruising van de Vanholsbeekstraat en de Moestuinstraat zouden automobilisten 

behoefte hebben aan een verkeersspiegel. 

De Stad neemt nota van alle vragen om ze vervolgens te onderzoeken vooraleer 

te pogen hierop te antwoorden.  

OPENBAAR VERVOER

EEN BRUSSELS 
EXPRESNET?
BETERE VERBINDING VIA DE TREIN

De Stad heeft samen met het Gewest  aan de 

Federale staat gevraagd om de invoering van 

een treinnetwerk dat de Brusselse stations 

beter met elkaar verbindt.  Ze wenst zo het 

aanbod van openbaar vervoer te verhogen. Ze 

is zich inderdaad bewust van de noodzaak om 

de verplaatsingsmogelijkheden te verbeteren 

en de verkeersproblemen te verminderen van 

zowel de inwoners van Haren als die van het 

hele Gewest.  De inwoners die aanwezig zijn 

op de vergadering benadrukken ook de nood-

zaak van een totaalbeeld i.v.m. deze problemen. 

Ze hebben de indruk dat er teveel institutio-

nele actoren hun keuzes maken, enkel in het 

kader van hun bevoegdheid zonder onderlinge 

afstemming. Meerdere malen hebben de inwo-

ners de aandacht van de Stad op deze pro-

blemen gevestigd, maar hun vragen blijven zich 

elk  jaar herhalen. Ze zouden een beter trans-

portaanbod naar het centrum van Haren willen, 

maar de betrokken maatschappijen richten zich 

op het ogenblik enkel op het beter bedienen van 

de halte “Bordet”  - de toegangspoort tot Haren. 

VOETPADEN EN STRATEN

WEGMAR-
KERINGEN 
OP HET 
KRUISPUNT 
“BORDET”
CONTACT BIJ HET GEWEST

Het gebrek aan wegmarke-

ringen op het kruispunt “Bordet”  

vormt inderdaad een probleem.  

De Stad heeft deze klacht over-

gemaakt aan de bevoegde 

Gewestminister en is ervan 

overtuigd dat er gevolg aan 

gegeven zal worden. 
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MOBILITEIT

TELLINGEN
BEHEER VAN DE VERKEERSOVERLAST

Teneinde de noodzaak tot interventie aan te tonen 

inzake het beheer van het autoverkeer, zijn tellingen 

onontbeerlijk. Enkele leden van de Wijkcommissie 

hebben een meting verwezenlijkt maar herkennen 

zich niet in de cijfers die door de Stad worden voor-

gelegd.  Ze vragen of de Stad hen helpt tellingen 

uit te voeren zodat ze de situatie beter kan geob-

jectiveerd worden. 

STATION “BUDA”

STATION BEHOUDEN
BEHOEFTE IN DE ONTWIKKELING

Een door het Vlaams Gewest gedragen openbare 

enquête “Uplace” is lopende.  Dit dossier voorziet 

in de verplaatsing van het station “Buda” of van het 

station Haren-Noord.  Deze stations zijn  belang-

rijk om dat het de bedrijven in de buurt bedient.  

Het is belangrijk dat de inwoners zich mobiliseren 

en reageren op een dergelijke enquête. De Stad 

blijft waakzaam om de afschaffing van deze veel-

gebruikte stations te voorkomen. 
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VOETPADEN EN STRATEN

EEN GLOBAAL 
PLAN
KORTENBACHSTRAAT

De Stad heeft een algemeen plan 

uitgewerkt voor haar gehele grond-

gebied teneinde de snelheid te 

beperken in haar straten. De burge-

meester en de Schepen van Mobili-

teit zullen dit plan komen voorstellen 

tijdens een openbare vergadering. 

Inwoners willen dat de Stad in een 

inrichting voorziet om auto’s minder 

hard te laten rijden in de Korten-

bachstraat. De Stad gaat deze 

vraag nader beschouwen.  Momen-

teel wordt in dit soort situaties de 

voorkeur gegeven aan de plaat-

sing van “snelheidskussens” omdat 

de MIVB- bussen deze straten ook 

gebruiken  en omdat deze kussens  

voor accordeonbussen geen pro-

bleem vormt.  Een andere vraag 

over dezelfde straat gaat over de 

verbreding van de stoep.  De straat 

is echter zodanig smal dat de Stad 

geen enkele oplossing ziet om 

extra  ruimte te creëren. 
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STEDENBOUW

GEEN STEDEN-
BOUW KUNDIGE 
LASTEN
TEGENPRESTATIES VOOR DE 
BOUW VAN DECATHLON

Het is niet mogelijk om dat de bouw 

van de Decathlon-winkel van steden-

bouwkundige lasten kan genieten. De 

regel die aan de overheid de bevoegd-

heid geeft om bij nieuwbouw com-

pensaties te vragen ten gunste van de 

herinrichting van de openbare ruimte, 

is hier niet van toepassing.  Alleen de 

gebouwen die werden opgetrokken na 

26 september 2013 en met een opper-

vlakte van meer dan 2.000 m² worden 

beoogd. In het geval van Decathlon was 

het administratief dossier al volledig 

afgerond op 1 maart 2012.

NETHEID

CONTAINERPARK
TOEGANG TOT HET PARK VAN EVERE

Het containerpark van Evere is erg 

gemakkelijk bereikbaar voor de inwo-

ners van Haren.  De Stad gaat contact 

opnemen met de gemeente Evere om 

een manier te zoeken waarbij de inwo-

ners van Haren er hun afval kunnen 

deponeren zodat ze niet naar het 

gewestelijk containerpark moeten. 

ONTWIKKELING VAN HAREN

TEGENSTRIJDIGE 
GEVOELENS
HET SEMI-LANDELIJKE 
KARAKTER BEWAREN

De Stad stelt een Bijzonder Bestem-

mingsPlan (BBP) op met de bedoeling 

de verdere ontwikkeling van Haren te 

omkaderen. Maar de inwoners hebben 

een gevoel van demotivatie over het-

geen wat volgens hen een gebrek 

aan coherentie bij de tussenkomsten 

van de Stad is. Een gebrek aan opvol-

ging van hun vragen of opmerkingen, 

het gebrek aan aanwezigheid van het 

College in Haren en meer bepaald bij 

de Fora. Ze vinden dat de Stad meer 

moet inzetten op sport en cultuur en 

bijgevolg meer openbare ruimte zou 

moeten voorzien. Ervoor zorgen dat 

de inwoners trots kunnen zijn op hun 

woonplaats en er zich van bewust zijn 

dat de Stad er voor iedereen is. 
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SPORT

MOGELIJKE 
TRAININGEN
HET TERREIN GRENZEND AAN 
HET HOOFDTERREIN

Er is geen investering voorzien voor het 

sportterrein dat zich naast het hoofdter-

rein bevindt.  Sinds vorig jaar wordt het gras 

gemaaid en zijn er twee goals geïnstal-

leerd zodat de trainingen kunnen blijven 

doorgaan. Andere aanpassingen lijken om 

technische redenen moeilijk te verwezen-

lijken. De Stad blijft echter openstaan voor 

suggesties van de burgers.  Een inwoner 

meldt dat er in het sportcentrum heel wat 

lampen stuk zijn. 

OPENING VAN DE 
NATO OP DE WIJK
WELKE TOEGANG TOT DE 
INFRASTRUCTUUR?

Er werden al onsuccesvolle pogingen 

gedaan voor een partnerschap met de 

NATO om toegang te krijgen tot de sport-

infrastructuur op haar voormalige locatie. 

Moeilijkheden, meer bepaald betref-

fende veiligheid, hebben belemmeren 

deze aanvraag. De Stad neemt nota van 

de vraag van de inwoners om de onder-

handelingen betreffende de toegang van 

de inwoners en sportverenigingen tot de 

infrastructuur van de nieuwe NATO-zetel 

terug op te nemen.
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INFO

PARTICIPEREN 
ALS BURGER?
DE DIENST PARTICIPATIE

Brussel Participatie is een organisatie 

van de stad Brussel die ten dienste 

staat van de burgers. Twee centrale 

concepten bepalen de missie van deze 

dienst: informatie en transparantie.

De participatie heeft betrekking op de 

openbare ruimte, de ruimte die in de 

stad door de burgers wordt gedeeld 

en gebruikt en die door de overheid 

wordt beheerd.

De dienst Participatie heeft als taak 

de participatie van stadsbewoners 

en -gebruikers aan het stadsleven 

te bevorderen met acties (steun) en 

dialoog omtrent de projecten van de 

stad Brussel.

INFORMEREN IS COMMUNICEREN

Het overbrengen van bezwaren, opmer-

kingen, ideeën en originele oplossingen 

van bewoners maakt deel uit van het 

informatiewerk van Brussel Participatie. 

De dienst communiceert met affiches 

en folders, via zijn Facebookpagina, in 

openbare vergaderingen, op de web-
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site, evenals via het “inforum” en de ver-

slagen van de wijkvergaderingen. Brussel 

Participatie beschikt over een adressen-

lijst van meer dan 5.000 burgers die zich 

in de databank hebben ingeschreven.

PROJECTEN VAN BRUSSEL PARTICIPATIE

Sommige projecten lopen al jaren. Zo 

bestaan de Wijkfora al meer dan 20 

jaar. Het participatiebudget, gelan-

ceerd in 2014, biedt een subsidie die 

het collectief nemen van een beslis-

sing en het collectief beheren van een 

budget aanmoedigt.

Andere projecten, nieuwe, 

in uitwerking of toekom-

stige, kunnen worden vast-

gelegd. Het onthaalproject 

wil de toegang tot de open-

bare dienst herzien. Het 

wil de bezoekersruimte 

van Brussel Participatie, 

(zie foto bij dit artikel) aan-

passen. Het is de bedoe-

ling om er een ruimte te 

creëren die drie ondersteu-

ningsvormen voor burger-

participatie samenbrengt: 

een ontmoetingsplaats, een 

informatiepunt en een leer-

middelencentrum. Het idee 

is om de ruimte te laten uitgroeien tot 

een bindmiddel tussen de bijdragen 

van de burgers en de overheid. 

In de “Leefstraten” wordt het tijdelijk en 

ander gebruik van een plaats gepromoot 

zodat inwoners en verenigingen oplos-

singen kunnen vinden om hun straat 

leefbaarder en duurzamer te maken.

De dienst lanceert in 2017 een digitaal uit-

wisselings- en samenwerkingsplatform. 

Tot slot dient er ook te worden nage-

dacht over de jongerenparticipatie, om 

jongeren ertoe aan te zetten in dialoog 

treden met de overheid en zelf hun situ-

atie in handen nemen.

INFO
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forum

BRUSSEL PARTICIPATIE
  
EMILE JACQMAINLAAN, 19
1000 BRUSSEL
02 279 21 30
ORG.PARTICIP@BRUCITY.BE

Brussel Participatie zendt al uw opmerkingen, vragen 
en ideeën door naar de bevoegde diensten van de 
Stad Brussel

V.U.: DAVIS WEYTSMAN, STAD BRUSSEL, STADHUIS / GROTE MARKT, 1000 BRUSSEL


