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Beste Brusselaars,

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, problemen 
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 stads-
projecten 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.

Ik wens u veel leesplezier bij deze Inforum.

Ans Persoons,   
Schepen van Participatie voor de Stad Brussel

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 bewoners 

de kans om in dialoog te gaan met 

de overheid over ontwikkelingen en 

plannen in hun wijk.

Voor elke wijkvergadering wordt een 

voorbereidende vergadering georga-

niseerd, waarbij aan commissies, orga-

nisaties, diensten en buurtverenigingen 

gevraagd wordt om nuttige informatie 

en opmerkingen te verzamelen. Tij-

dens het wijkforum geeft de Stad ant-

woorden 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 diensten, motiveert bur-

gers om ideeën voor hun wijk te delen 

en biedt tools aan voor de ontwikkeling 

van projecten voor de gemeenschap.
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SYNTHESE VAN HET WIJKFORUM
Laken-Noord
Vergadering van 12 maart 2016 

Aanwezigen  + /- 110 bewoners
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HET NEO-PROJECT: VORDERINGSSTAAT       VAN HET DOSSIER
HEIZELVLAKTE

HET DOEL VAN HET 
NEO-PROJECT IS OM DE 
HEIZELVLAKTE HER IN TE 
RICHTEN EN OPNIEUW 
EEN ZEKERE HARMONIE TE 
CREËREN OP EEN VLAKTE 
DIE OP EEN TAMELIJK 
ONGEORGANISEERDE 
MANIER WERD GEBOUWD.

Er werd een bekend stedenbouw-

kundige aangesteld om het pro-

ject te herzien. Er werd ook een 

wedstrijd uitgeschreven voor de 

herinrichting. Tot slot werd er een 

concurrentiedialoog aangevat 

met de specifieke partners. Ook 

al werd er een beroep ingediend 

tegen dit project, toch zou dit geen 

ONTWIKKELING 
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HET NEO-PROJECT: VORDERINGSSTAAT       VAN HET DOSSIER
HEIZELVLAKTE

aanleiding mogen geven tot grote 

belemmeringen. 

Dit project voorziet in de bouw van een 

rusthuis, 2 kinderdagverblijven en 575 

woningen, om op termijn te komen tot 

750 woningen, waarvan 15% bestemd 

zal zijn voor de openbare huisvesting. 

De Stad verzekert dat er ook binnen- en 

buitenruimten voor vrijetijdsbesteding 

ONTWIKKELING 

zullen zijn (“Robbedoesland”). Kine-

polis zal worden verplaatst en worden 

ondergebracht in het winkelcentrum.

Paleis 12, een grote multifunctionele 

ruimte voor allerhande evenementen 

(15.000 plaatsen), werd op 13 sep-

tember 2013 plechtig geopend. Het is 

één van de eerste grote infrastructuren 

van het NEO-project.
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de Verregatwijk te creëren. Er dient 

echter een gesprek met de buurtbe-

woners te worden georganiseerd om 

na te denken over de manier waarop 

deze ruimte zal worden ingericht.

CONGRESCENTRUM

Op de Heizel zal tegenover Paleis 2, een 

internationaal congrescentrum worden 

ondergebracht, waar diverse evene-

menten kunnen worden georganiseerd 

zoals vergaderingen, congressen, inter-

nationale bijeenkomsten, optredens en 

EEN GROENE TOETS
Bij de ontwikkeling van het NEO-pro-

ject werd rekening gehouden met 

de belangrijke milieuvereisten. Het 

zal 7 bijkomende hectare aan groene 

ruimten omvatten. In deze groene 

ruimten zullen de parkeerplaatsen 

worden opgenomen waar bomen 

zullen worden aangeplant en zo het 

Ossegempark te vergroten.

De erfpachtovereenkomst van het 

Vib Hotel werd overgenomen om 

een groene ruimte aan de ingang van 

DÉVELOPPEMENT 
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EEN NIEUW WINKELCENTRUM 
VOOR DE TOEKOMSTIGE NODEN

Er was een “oorlog” gaande tussen 

Uplace (het winkelcentrum van 

Machelen) en het NEO-project. 

De laatste trok uiteindelijk aan het 

langste einde. Het ontbrak de site van 

Machelen namelijk aan twee essen-

tiële troeven: de aanwezigheid van de 

Ring en de bediening door het open-

baar vervoer. De Stad is erg tevreden, 

aangezien 3.500 jobs afhangen van het 

welslagen van het NEO-project.

animaties. De Stad is ook blij met het feit 

dat dit centrum werkgelegenheid zal 

scheppen. Daarnaast wordt een groot 

hotel met 250 kamers voor de congres-

deelnemers ontworpen door 3 interna-

tionaal bekende architecten.

Wat de Europese topbijeenkomsten 

betreft, verzekert de Stad dat ze ook 

in de toekomst niet van plan is om ze 

in dit congrescentrum te organiseren. 

De topvergaderingen moeten blijven 

doorgaan op de plekken waar ze 

momenteel plaatsvinden en waar de 

specifieke infrastructuur aanwezig is.

DÉVELOPPEMENT 
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Ze verzekert dat er voor de bouw van 

een winkelcentrum privéoperatoren 

nodig zijn die willen investeren. Voor 

de realisatie van het winkelcentrum 

NEO zal er geen overheidsgeld worden 

gebruikt. De Stad recupereert het geld 

van haar terreinen om infrastructuren 

te bouwen, zoals het congrescentrum 

en haar verschillende projecten.

Het winkelcentrum zal geen aanleiding 

geven tot overlappingen met Dockx en 

het stadscentrum, aangezien de inwo-

ners van Vlaanderen en het noorden 

van Brussel als doelpubliek worden 

beoogd. Volgens de studies die door het 

Brussels Gewest werden uitgevoerd, 

ontbrak het aan een winkelcentrum 

rondom de Heizelvlakte. Binnen enkele 

jaren zal het aantal inwoners in Brussel 

met 150.000 stijgen. De experten die 

deze studie hebben uitgevoerd, waren 

bovendien van mening dat het aanbod 

in het noorden van Brussel ontoerei-

kend is . Het door NEO beoogde doel-

publiek is niet hetzelfde als dat van de 

Louiza- of Guldenvlieslaan.

In het winkelcentrum zullen ook hore-

cazaken en cinemazalen worden 

ondergebracht. Het zal dus geen plaats 

zijn waar alle activiteiten om 19.30 uur 

stilvallen, zoals gevreesd door som-

mige bewoners.

ONTWIKKELING 
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SPORTINFRASTRUCTUREN

NIEUW STADION, VROEGERE 
ACTIVITEITEN EN NEO
HEIZELVLAKTE

De Stad zal alle sportinfrastructuren 

onder handen nemen. In totaal zal 

22.000.00 euro worden geïnvesteerd 

in het nieuwe sportpark en om alle ter-

reinen te renoveren.

Voor de atletiekpiste werken enkele 

ingenieurs aan een project. Tijdens het 

forum werd er nog gedebatteerd over 

twee hypotheses: hetzij de aanleg van 

een atletiekpiste van 200 m met tri-

bunes voor bijvoorbeeld rugby, hetzij 

een piste van 400 m zonder tribunes. 

Het staat echter vast dat het nieuwe 

stadion niet over een atletiekpiste zal 

beschikken. De Stad wil echter oplos-

singen vinden voor de atletiekclub 

“Excelsior”. De atletiekdisciplines die 

buiten de piste plaatsvinden, zullen 

bovendien kunnen gebruik maken van 

de specifieke ruimten in het Sportpark.

“DONUTS” SAMSUNG, EEN 
ONDERZOEKSCENTRUM 

Net als het stadion en NEO zal het cen-

trum van Samsung geen enkel functie 

ontwikkelen dat in concurrentie treedt 

met anderen. De activiteiten, voorna-

melijk een onderzoekscentrum dat 
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zich toespitst op sport, zijn nog niet 

nader bepaald. Op de terreinen van het 

onderzoekscentrum mogen in geen 

geval woningen of een winkelcentrum 

worden ondergebracht, aangezien de 

huurovereenkomst dat verbiedt.

OUD EN NIEUW STADION

In het huidige stadion vinden momenteel 

nog 5 grote sportevenementen plaats, 

waaronder de wedstrijden van het nati-

onale voetbalteam en de Memorial Van 

Damme. Het stadion bevindt zich noch-

tans in een verouderde staat. Tijdens de 

renovatie van dit stadion in 1996 heeft 

de federale overheid de werken niet 

mee gefinancierd. Destijds waren er vier 

overheidsinstanties betrokken die finan-

cieel hebben bijgedragen om de reno-

vatie te bekostigen. Vandaag betaalt 

enkel de Stad nog voor dit stadion. Wat 

de Memorial Van Damme betreft, is het 

nooit de bedoeling van de Stad geweest 

om dit evenement naar elders te laten 

uitwijken. Het is echter onmogelijk om 

de situatie te laten zo als ze nu is. Wat 

het nieuwe stadion betreft, werd een 

speciale werkgroep rond atletiek opge-

richt die vóór 2016 maar weinig vergade-

ringen op zijn actief had. De Stad heeft 

een nieuwe impuls aan deze werk-

groep gegeven en het onderwerp van 

de Memorial werd aangekaart. Zoals 

hiervoor reeds werd aangehaald, heeft 

de Stad ervoor gekozen om een stadion 

zonder piste aan te leggen.

Het nieuwe nationale stadion zal 

60.000 plaatsen tellen en zal plaats 

kunnen bieden aan talrijke evene-

menten, evenals de voetbalclub RSC  

Anderlecht. De vergunningsaanvragen 

werden in 2016 ingediend. Enkel de 

Vlaamse instanties kunnen de nodige 

vergunningen afleveren omdat par-

king C op het grondgebied van Grim-

bergen is gelegen. Het stadion zou in 

2020 klaar moeten zijn.

De plaats van het nationaal stadion 

werd opgelegd door het Gewest. De 

Stad gaf als locatie eerder de voor-

keur aan de site van Brussel-Vorming 

(ook ten onrechte “Schaarbeek-Vor-

ming”  genoemd), maar ze kon zich 

niet verzetten tegen het Gewest. Er zal 

door Vlaanderen een openbaar onder-

zoek worden georganiseerd (het ter-

rein bevindt zich op Vlaamse grond, 

maar is eigendom  van de Stad), dat 

het voor de burgers en de Stad moge-

lijk zou moeten maken om zich uit te 

spreken over het project. De Stad wil 

geen dubbel werk leveren door er 

ook één te organiseren. Ze verbindt 

zich er echter toe om de aanvang van 

INFRASTRUCTURES SP♦ORTIVES
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het onderzoek mee te 

delen aan haar bewo-

ners zodra ze ervan op 

de hoogte is gebracht.

Voor het deel van het 

project dat zich op het 

grondgebied van de 

Stad Brussel bevindt 

(de loopbrug bijvoor-

beeld), zal het College 

navraag doen bij het 

Gewest om na te gaan 

of het aan een open-

baar onderzoek moet 

worden onderworpen.

De veiligheid, onder 

meer van het stadion, 

moet uiteraard gega-

randeerd zijn, vooral 

wat eventuele eva-

cuaties betreft. Rond 

het stadion heeft de 

veiligheid betrekking 

op twee aspecten: 

ten eerste de veilig-

heid op het vlak van 

de mobiliteit en ten 

tweede de veiligheid 

van het evenement 

dat er plaatsvindt. De 

Ring wordt dan weer 

beheerd door Vlaan-

deren en niet door de 

Politie van Brussel.
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MOBILITEIT

DE TOEGANG TOT NEO EN HET STADION
WELKE OPLOSSINGEN?

De Stad wil de burgers geruststellen 

die zich zorgen maken over de bijko-

mende mobiliteitsproblemen die de 

projecten op de Heizelvlakte met zich 

mee zouden kunnen brengen.

De hele mobiliteit op de Heizelvlakte zal 

worden geherstructureerd, onder meer 

in verband met de geplande handel-

sprojecten. Voor het stadion is het erg 

belangrijk dat de toegankelijkheid en 

de bereikbaarheid ervan optimaal zijn. 

Daarom is er in het ontwerp van een 

ondergrondse parking  mee opgenomen. 

Het is de bedoeling dat de Romeinse-

steenweg niet meer wordt overspoeld en 

er dat zich geen problemen meer voor-

doen tijdens risicowedstrijden.

Toen het Brussels Gewest besliste om 

het nieuwe stadion op parking C onder 

te brengen, heeft de Stad gevraagd 

om de toekomstige installatie uit te 

rusten met meerdere toegangen tot 

de parking. Ze heeft geëist om de 

aankomsten van de mensenstromen 

vanuit Gent-Charleroi te scheiden van 

die uit Antwerpen. Ze verduidelijkt dat 

85% van de mensen die evenementen 

bijwonen, afkomstig zijn van buiten de 

Stad en voornamelijk met het open-

baar vervoer en de bus en niet met 

pendelbussen of de auto toekomen.

De Stad is er ook van overtuigd dat 

de meeste bezoekers van het winkel-

centrum het openbaar vervoer zullen 

gebruiken. Het Gewest zal 3 nieuwe 

tramlijnen aanleggen om de Hei-

zelvlakte te bedienen. De mensen die 

van de Ring komen, zullen rechtstreeks 

worden afgeleid naar de voorziene par-

kings en niet meer door de wijk rijden. 

Dezelfde vaststellingen en hypotheses 

gelden voor het congrescentrum. Het 

congrescentrum van Parijs is er een 

bewijs van; de 20.000 bezoekers, van 

wie 98% buitenlanders zijn, komen er 

naartoe met het openbaar vervoer.

De Stad onderzoekt eveneens de piste 

van een kabelbaan die om de drie 

minuten tussen de ontradingsparking 

en het metrostation zou pendelen. Al 

twee jaar zijn er tussen het Brussel 

Gewest en Vlaanderen gesprekken 

aan de gang over de optimalisering van 

de Ring. Het basisidee bestaat niet uit 

een uitbreiding van de Ring, maar wel 

uit het aanpakken van de rijstroken: 

enerzijds door ze kleiner te maken, en 

anderzijds door de voertuigen beter 

te kanaliseren. Door de mensen beter 

wegwijs te maken tijdens hun traject, 

zou er kunnen worden vermeden dat 
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MOBILITEIT

EEN MEER ALGEMENE REFLECTIE
VOORUITZICHTEN

het verkeer in de war wordt gestuurd door autobestuurders die een welbepaalde 

uitrit beogen. De Stad is het er helemaal mee eens dat als er niet snel een oplos-

sing wordt gevonden om de Ring te optimaliseren, dit tot grote problemen zal 

leiden voor de projecten aan de Heizel. In de stedenbouwkundige vergunnings-

aanvragen legt de Stad hier een bijzonderdere nadruk op.

De Stad is het ermee eens dat wat de 

bewoners op het vlak van mobiliteit 

ondergaan moeilijk is. Deze situatie 

komt voort uit het feit dat het ontwerp 

van de Stad in de jaren 1950-1960 werd 

uitgetekend. De Stad is vandaag echter 

niet meer opgewassen tegen de was-

sende verkeersstroom op haar wegen. 

Er zijn geen spitsuren meer en er zijn 

voortdurend verkeersopstoppingen. 

De uitdaging voor de Stad bestaat 

erin om oplossingen te vinden die niet 

enkel de Brusselaars beschermen, 

maar er ook voor zorgen dat culturele, 

economische en sportactiviteiten  nor-

maal kunnen plaatsvinden. In dat ver-

band kunnen er echter slechts twee 

pistes worden gevolgd: ofwel wordt 

er nog verder uitgebreid, zoals sinds 

de jaren 1950 wordt gedaan en worden 

er tunnels gegraven, waardoor de boel 

op een bepaald toch compleet tot stil-

stand zal komen ofwel denken wij op 

een andere manier na.  Deze laatste 

optie wordt steeds complexer, aan-

gezien ze aanzienlijke investeringen 

vereist en de beslissingen niet enkel 

door de Stad worden genomen. Eén 

ding staat echter vast: de Stad kampt 

met een probleem van slecht uitge-

tekende knooppunten en kruispunten 

die de realiteit waarmee de bewoners 

vandaag worden geconfronteerd niet 

vereenvoudigen.

Daarom heeft de Stad gevraagd 

om hiervoor oplossingen te vinden 

zoals nieuwe kruispunten om de 

(woon)wijken zo veel mogelijk te 

beschermen, maar die tegelijk reke-

ning houden met het feit dat er een 

almaar toenemend autoverkeer moet 

kunnen worden verwerkt. Op de 

Kleine Ring bijvoorbeeld bestaat de 

moeilijkheid erin een manier te vinden 

om de pendelaars - die de files (ten 

dele) veroorzaken - tegen filtreren en 

er ook voor te zorgen dat de Brusse-

laars kunnen circuleren zonder dat ze 
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terechtkomen te midden van 

deze stroom pendelaars. Het 

College geeft toe dat deze uit-

daging niet eenvoudig is, maar 

dat de oplossingen noodzake-

lijkerwijs gemengdheid, inves-

teringen en het gebruik van het 

openbaar vervoer inhouden.

Voor de pendelaars die alleen 

met de wagen komen, heeft de 

Stad een akkoord bereikt met 

het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest om van Parking C een 

ontradingsparking te maken, 

aangezien die niet heel het 

jaar wordt gebruikt. Met 3.000 

permanente plaatsen kan men 

de pendelaars die toch hun 

auto willen gebruiken toch 

aanmoedigen om de (woon)

wijken niet binnen te 

rijden, maar er hun 

auto achter te laten 

op Parking C en van-

daar het openbaar 

vervoer te nemen.

OVERSTROMINGEN

EEN STORMBEKKEN 
IN EEN LOGISCHER 
PERSPECTIEF
ANTWOORD OP EEN GEWESTELIJK PROJECT

Wat de overstromingen rond de Sint-Lamber-

tuskerk betreft, die zouden te wijten zijn aan 

een probleem met de leidingen. Zodoende 

overweegt de Stad de aanleg van een storm-

bekken. Het voorstel van de Brusselse Maat-

schappij voor Waterbeheer dat momenteel 

wordt besproken, beoogt de bouw van een 

stormbekken van 50.000 m³ onder de Leo-

poldsquare. De werken hiervoor zouden echter 

tot 8 jaar in beslag kunnen nemen, wat het pro-

ject onbetaalbaar maakt. De Stad zal aan de 

watermaatschappij vragen om meer realisti-

sche voorstellen te komen, zoals het benutten 

van de werken van het NEO-project om een 

kleiner stormbekken te bouwen. Dit veronder-

stelt dus een tweede stormbekken in Jette, 

evenals het akkoord van de gemeente Jette.



22 WIJKFORUM   |  LAKEN-NOORD

INFO

PARTICIPEREN 
ALS BURGER?
DE DIENST PARTICIPATIE

Brussel Participatie is een dienst binnen 

de Stad Brussel ten dienste van de bur-

gers. Twee sleutelconcepten bepalen 

haar missie : informatie en transparantie.

Participatie heeft betrekking op de 

openbare ruimte, namelijk 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 de 

stadsgebruikers aan het stadsleven te 

bevorderen met acties (ondersteuning) 

en dialoog omtrent de projecten van 

de Stad Brussel.

INFORMEREN IS COMMUNICEREN
Het overbrengen van bezwaren, 

opmerkingen, ideeën en originele 

oplossingen van bewoners maakt 

deel uit van het informatiewerk van 

Brussel Participatie. De dienst com-

municeert met affiches en folders, via 

zijn Facebookpagina, in openbare ver-
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INFO

gaderingen, op de website en via het 

Inforum (de verslagen van de wijk-

vergaderingen). In de database van 

Brussel Participatie hebben meer dan 

5000 burgers hun adres opgegeven.

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 in uitwerking zijnde 

of toekomstige projecten 

kunnen verder worden inge-

vuld. Het onthaalproject wil 

de toegang tot de open-

bare diensten verbeteren. 

Het project wil de bezoe-

kersruimte van Brussel Par-

ticipatie, zie foto, aanpassen. 

Het is de bedoeling om hier 

een ruimte te creëren die drie 

ondersteuningsvormen voor 

burgerparticipatie samen-

brengt: een ontmoetings-

plek, een informatiepunt en 

een leermiddelencentrum. 

Het idee is om de ruimte 

tot bindmiddel te maken tussen de bij-

dragen van de burgers en de stede-

lijke overheid. In de “leefstraten” wordt 

een tijdelijke situatie gepromoot waar 

inwoners en verenigingen oplossingen 

zoeken om hun straat leefbaarder en 

duurzamer te maken.

De dienst lanceert in 2017 een digitaal 

platform voor uitwisseling en samen-

werking. Tot slot verdient ook de jon-

gerenparticipatie aandacht om ervoor 

te zorgen dat jongeren in gesprek gaan 

met de overheid en zelf hun situatie in 

handen nemen.
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