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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-

VOORWOORD
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ners bouwden samen hun straat om tot aangename speel- en ontmoetings-
ruimte. 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-op-
roepen goed werken: daar schieten de bewonersinitiatieven als padden-
stoelen uit de grond. Ze zorgen voor aanstekelijke, positieve dynamiek in de 
wijk en versterken het wij(k)-gevoel. 

Brussel heeft bewoners met een mening. Ze willen gehoord worden over 
de toekomst 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 gemakke-

lijk 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 orga-
niseert de Stad nog verschillende themati-
sche 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 fij-
nere plek om te wonen.

Ik wens u veel leesplezier bij deze Inforum.

Ans Persoons,   
Schepen van Participatie voor de Stad Brussel
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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 VAN HET WIJKFORUM

Vergadering van 22 oktober 2016

Aanwezigen + /- 30 bewoners

LAKEN-ZUID
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WIJKCONTRACT

RENOVATIE VAN DE 
WIJK “BOCKSTAEL”
SINDS 2013, BEGIN VAN DE WERKEN VOORZIEN VANAF 2018

Het Wijkcontract “Bockstael” heeft 

betrekking op 3 plekken namelijk 

het Binnenterrein L28A, het voor-

malig station van Laken en het E. 

Bockstaelplein.

De eerste vier jaar, tussen 2013 

en 2017 werden besteed aan het 

verwezenlijken van de studies, 

de vergunningsaanvragen, de 

impactstudies enz.  De Stad is er 

zich van bewust dat dit lang kan 

lijken voor de bewoners.  Tijdens 

deze periode ondersteunde de 

Stad partners uit het sociale, cul-

turele en sportieve milieu. Deze 

verenigingen zijn o.a. actief bij ini-

tiatieven die te maken hebben 

met cultuur, huisvesting, werk-

gelegenheid en opleiding.  De 

werven kunnen vanaf begin 2018 

aanvangen.
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OPENBARE WERKEN / MOBILITEIT / PARKEERTERREINEN
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ONLINE CONSULTATIE 
VAN DE WERKEN 
IN HET GEWEST
COÖRDINATIE VAN DE WERKEN

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de IT-appli-

catie “Osiris” ontwikkeld.  Deze databank groepeert alle 

informatie over wegenwerken.  De coördinatie van de 

werven wordt zo verbeterd ten gunste van de mobiliteit.  

Alle aanvragen voor werven binnen de openbare ruimte 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geregi-

streerd en georganiseerd via Osiris. In een eerste stadium 

is het platform enkel toegankelijk voor de betrokken par-

tijen bij wegenwerken (gemeenten, ondernemers, privé- 

aannemers, Sibelga, Vivaqua, telecombedrijven…). Vanaf 

2017 zullen de omwonenden eveneens alle informatie 

betreffende de werken en evenementen in hun wijk 

kunnen raadplegen via internet. 

WELKE WERKEN 
IN DE WIJK?
LIJST VAN WERKEN

De Sint-Annadreef is net gerenoveerd en beschikt 

over nieuwe stoepen en een fietspad.  In de komende 

maanden zal een reeks werken de staat van enkele 

straten van Laken-Zuid verbeteren.  

De Maria-Christinastraat, de Kerkveldstraat en de Kun-

stenaarsstraat worden opnieuw geasfalteerd en de weg-

markeringen zullen heraan gebracht worden tegen eind 

juli - begin augustus 2017.
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De MIVB heeft een stedenbouwkundige vergunning 

ingediend om wijzigingen aan te brengen in de ruimte-

lijke organisatie van het station ten noorden van het Bock-

staelplein.  In de Fransmanstraat en de Stefaniastraat 

gaat de MIVB over tot de vervanging van de tramrails.  

Deze werken zullen het verlies van een aantal parkeer-

plaatsen met zich brengen in de Fransmanstraat, maar 

deze zullen gecompenseerd worden bij de heraanleg van 

de Leopold I-straat.

De belangrijkste heraanleg namelijk die van de ruimte 

voor het oud  gemeentehuis zal daarna en in het kader 

van het wijkcontract “Bockstael” worden uitgevoerd.

Wat betreft de Terplaststraat verzet de Stad zich niet 

tegen de vraag van de bewoners om van deze straat een 

éénrichtingsstraat  te maken. De Stad heeft ook beslist 

om een vergadering te organiseren met omwonenden. 
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PARKEREN

BIJKOMEND 
CONTROLE-
PERSONEEL 
MEER AUTO’S DAN BESCHIK-
BARE PLAATSEN

De Stad heeft klachten ontvangen 

van bewoners van de Kunstenaars-

straat i.v.m.  overdreven snelheid, het 

gebrek aan parkeerplaats en een te 

groot aantal geparkeerde vrachtwa-

gens.  De Stad stelt voor om er schuine 

parkeerplaatsen aan te leggen  (zodat 

vrachtwagens uit de buurt blijven), de 

straat te versmallen en er een fietspad 

aan te leggen. 

De Stad benadrukt echter dat er in alle 

Brusselse  wijken te veel auto’s rond-

rijden  in verhouding tot het aantal par-

keerplaatsen.  De doelstelling is om 

per wijk, een balans op te maken per 

wijk van de particuliere en openbare 

gebouwen die over een parkeerplaats 

beschikken . In bepaalde woningen 

weigeren de huurders om 50 euro per 

maand te betalen voor een parkeer-

plaats en geven er de voorkeur aan 

om een bewonerskaart te kopen voor 

10 euro.  De Stad zou een oplossing 

willen vinden om deze burgers te ver-

plichten te parkeren op de hen toe-

gewezen parkeerplaats en hen geen 

bewonerskaart meer te verkopen.  

Bovendien wordt erop gewezen, dat 

de aankoop van een bewonerskaart 

niet met zekerheid een parkeerplaats 

in de buurt van de woning verzekert.  

Op vraag van de inwoners belooft de 

Stad om de controles van de lang-

parkeerders aan te scherpen.  Er zal 

hiervoor bijkomend personeel moeten 

aangeworven worden, maar dat zal 

het voorwerp zijn van discussie binnen 

het College. 
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NETHEID

BETROKKENHEID VAN DE 
BURGERS BIJ DE NETHEID
SLUIKSTORTEN

Er wordt jaarlijks vierduizend vijfhon-

derd ton sluikstortafval opgehaald! 

Het grote probleem is het bestraffen 

door de betrokkenen op heterdaad 

te betrappen.  Als er foto’s worden 

gemaakt kan de politie de personen 

in overtreding alleen terugvinden 

als ze officieel geregistreerd zijn. 

Als Stadspersoneelsleden daaren-

tegen een bestelwagen opmerken 

die matrassen en ander afval aflaad, 

kunnen zij de nummerplaat noteren 

en op deze basis met 250 euro per 

m³ beboeten. De bestraffing gebeurt 

door beëdigde ambtenaren en de 

Politie. Maar sinds de aanslagen ligt 

de prioriteit van de Politie niet meer bij 

het deelnemen aan deze gezamen-

lijke acties. 

Desondanks zijn er half november 

rondes voorzien om te strijde te 

trekken tegen dit fenomeen, maar de 

samenwerking met de Politie blijft op 

heden nog onzeker. 

De Stad benadruk dat haar inwo-

ners het goede voorbeeld geven 

en zich massaal mobiliseren voor 

netheidacties.
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MOBILITEIT

TERUGKEER V/E BUS IN 
DE STEFANIASTRAAT
MIVB

Door de noodzakelijke renovatie van de tramrails in de Stefaniastraat worden de 

bussen omgeleid via de Maria-Christinastraat. Behalve de parkeerproblemen 

die hierdoor worden verergerd, is het verkeer er ook nog ingewikkelder op 

geworden.  De Maria-Christinastraat kan deze overbelasting niet aan.  Eens 

de situatie wordt weer normaal wordt,  betekent  dit dat de bussen , vanaf 

december dus wanneer de renovatie van de rails is beëindigd de Stefaniastraat 

weer zullen inrijden. 
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HUISVESTING

ILLEGALEN 
ILLEGALE WONINGEN

Een uitzettingsbevel werd getekend 

voor 45 personen - waarvan 20 kin-

deren - die een gebouw aan de 

Pannen huis straat kraakten.  Het gaat 

hier uiteraard over een dramatische 

situatie en er dienen oplossingen 

gevonden te worden voor deze groep 

mensen die niet opgesplitst willen 

worden.  Bovendien bevinden er 

zich in deze groep, mensen die geen 

recht hebben op sociale zekerheid 

en geen verblijfsvergunning hebben.  

De Stad Brussel gaat dus aan de Bel-

gische Staat vragen om zijn verant-

woordelijkheden op te nemen.  De 

samenwerking met de Dienst Vreem-

delingenzaken verloopt echter stroef.

VEILIGHEID

2017 : HET JAAR VAN DE 
VERKEERSVEILIGHEID
KEUZE OM TRENT DEZE PROBLEMATIEK

Er zijn verkeersveiligheidsproblemen in alle wijken van Brussel.  Er werd over-

eengekomen met de Politie dat het jaar 2017 gewijd zou worden aan specifieke 

acties rond dit thema.  De inwoners zullen gevraagd worden om hun mening te 

geven, straat per straat, over mogelijke oplossingen om de veiligheid te verbe-

teren (snelheidscontroles, zebrapaden, verkeerskussens enz.).
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GROENE RUIMTEN

PLANNING VOOR 
20 000 BOMEN
SNOEI

De Stad Brussel onderhoudt 20 000 bomen en 

kan ze dus niet allemaal jaarlijks snoeien.  Ter 

herinnering: behalve om veiligheidsredenen 

is het rooien of snoeien verboden tussen 1 

april en 15 augustus (broedtijd vogels).

GROENE RUIMTEN

BUDGET VOOR MEER 
PLANTENBAKKEN
BLOEMBAKKEN

De Stad Brussel telt 600 straatbloembakken 

en slaagt er niet in om aan de stijgende vraag 

van inwoners te beantwoorden.  De Stads-

diensten onderzoeken relevante locaties 

voor de plaatsing van nieuwe bloembakken. 

Voor 2017 zou er een budget moeten voor-

zien worden.
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MILIEU

EEN BEMOEDIGENDE 
KOOLSTOFBALANS
KLIMAATPLAN

Na een koolstofbalansstudie te 

hebben besteld bij een onder-

zoeksbureau, heeft de Stad 

Brussel midden september 

haar klimaatplan bekendge-

maakt.  Bij het opstellen van 

het plan is de Stad van start 

gegaan met het opmaken van 

de koolstofbalans van haar 

administratie evenals op de 

invloed die gegenereerd wordt 

door alle activiteiten die plaats-

vinden op haar grondgebied.  

De eerste resultaten van deze 

koolstofbalans zijn bemoedi-

gend. Tussen 2008 en 2014 is 

de CO²-uitstoot van de admini-

stratieve gebouwen en installa-

ties verminderd met 18%.

Maar de personeelsleden 

van de Stad zijn niet de 

enigen die een inspanning 

leveren.  De CO²-uitstoot op 

het grondgebied van de Stad 

(tertiaire sector, huisvesting, 

industrie en transport) is 

namelijk met 16 %  gedaald 

tussen 2008 en 2014 en dat 

ondanks een stijging van de 

bevolking met 13 %.

Om haar CO²-uitstoot terug 

te dringen zal de Stad 

Brussel na de diagnosefase 

en dankzij haar Klimaatplan, 

op een aantal vlakken een 

reeks engagementen aan-

gaan. Er werden participatieve 

workshops georganiseerd om 

de plaatselijke problemen en 

uitdagingen te lokaliseren en 

oplossingen aanreiken. Op 

een website werden tot eind 

2016 de ideeën van de Brus-

selaars verzameld (www.

climat.bruxelles.be). 

Met de hulp van studiebu-
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reaus CO2logic en EcoRes zal 

de Stad de ideeën die tijdens 

de verschillende workshops 

werden geformuleerd samen-

vatten. Deze ideeën dienen 

dan als basis voor een lokaal 

beleidsrapport “Energie-Kli-

maat”: het Klimaatplan van de 

Stad Brussel.

GROENE RUIMTEN

VEILIGHEID 
VOOR DE 
KINDEREN
SPEELPLEINEN

De Stad installeert en ren-

oveert stap per stap speel-

pleinen en kijkt erop toe dat 

deze altijd van goede kwaliteit 

zijn en de noodzakelijke veilig-

heid bieden voor kinderen. 
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INFO

PARTICIPEREN 
ALS BURGER?
DE DIENST PARTICIPATIE

Brussel Participatie (BP) is een dienst-

verlenende organisatie, actief voor de 

burgers van de Stad Brussel. Kernbe-

grippen zijn informatie en transparantie.

Voor BP heeft participatie, in relatie tot 

de burger en de Stad, betrekking op de 

publieke ruimte, de ruimte die de burger 

samen deelt en gebruikt in de stad.

BP moedigt de betrokkenheid van 

bewoners en stadsgebruikers aan bij 

het stadsgebeuren via (ondersteu-

nende) acties en door in dialoog te gaan 

over de projecten van de Stad Brussel.

INFORMATIE IS COMMUNICATIE

Het doorgeven van opmerkingen, 

observaties en creatieve oplos-

singen/ideeën van bewoners maakt 

deel uit van de informatieopdracht 

van Brussel Participatie. 

De dienst communiceert via informa-

tieve folders, via mailbox en de website, 

via de Facebookpagina en de versprei-
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INFO

ding van “Inforum”, het verslag van de 

wijkvergaderingen. Brussel Participatie 

heeft ook een adressenbestand van 

meer dan 5000 geïnteresseerde bur-

gers die bij haar zijn ingeschreven. 

PROJECTEN VAN BRUSSEL 
PARTICIPATIE 

Sommige activiteiten worden sedert 

jaren uitgevoerd; de Wijkfora bijvoor-

beeld bestaan reeds 20 jaar.

Het Participatiebudget (vanaf 2014) is 

een middel dat burgers toelaat om zelf 

te beslissen over een deel van de begro-

ting van de Stad en wil de 

collectieve besluitvorming 

aanmoedigen.

Andere nieuwe, in een ont-

wikkelingsfase verkerende 

of toekomstige projecten 

kunnen worden aange-

haald. Het project ‘onthaal’ 

wil een nieuwe soort dienst-

verlening aan de burgers 

aanbieden. Men wil in de 

bezoekersruimte van Brussel 

Participatie drie vormen van 

ondersteuning aan geënga-

geerde burgers geven:  het 

zal namelijk fungeren als een 

ontmoetingsplaats, als aan-

spreekpunt en als kenniscentrum, een 

schakel dat ideeën tussen de overheid 

en de burgers samenbrengt. 

Leefstraten: een tijdelijke plek waarin 

bewoners en organisaties creatieve 

oplossingen zoeken om tot een duur-

zame en leefbare straat te komen.

In 2017, zal de dienst zal een uitwisse-

lingsplatform en een digitale samen-

werking ontwikkelen. Tenslotte staat de 

jeugdparticipatie in de steigers. Het idee 

is om jongeren te stimuleren in dialoog 

te gaan met de overheid en hun stad in 

eigen handen te nemen.
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Brussel Participatie zendt al uw opmerkingen, vragen 
en ideeën door naar de bevoegde diensten van de 
Stad Brussel


