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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: bewoners 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 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 belang-
rijk 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 essen-
tieel, want overleg leidt tot betere plannen. Daar willen we volgende 
jaren volop op inzetten. 

Naast de klassieke wijkvergaderingen organiseert de Stad nog verschil-
lende thematische 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 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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Aanwezigen + /- 30 bewoners
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RIJDEN OF PARKEREN OP 
DE ROOSEVELTLAAN

VEILIGHEID 

VOOR DE FIETSERS
Fietsers die op de Rooseveltlaan rijden 

worden in gevaar gebracht door de 

auto’s die er niettegenstaande de weg-

markeringen op het fietspad rijden. Het 

schepencollege heeft dit probleem 

besproken. De verstandigste aanpak 

zou zijn om, naar het voorbeeld van de 

Vorstlaan, het fietspad te verplaatsen 

naar de middenberm. Aangezien die 

middenberm geklasseerd is, is een 

fietspad, zelfs indien esthetisch ver-

antwoord daar niet mogelijk. Daarom 

stelt de Stad aan het Gewest voor om 

een fietspad aan te leggen tussen het 

voetpad en de parkeerstrook, zonder de 

breedte van de rijbaan aan te passen.

PARKEREN OP DE VOETPADEN EN 
OP HET CENTRALE GRASPERK

Het is uiteraard verboden om te par-

keren op de voetpaden en dit op straf 

van boete. Fietsers die op het voetpad 

rijden worden niet systematisch beboet 

omwille van de slechte inrichting van 

het fietspad. Het gebeurt dus dat de 

politie fietsers terug naar de rijbaan 

verwijst.  

Omwonenden klagen dat bij evene-

menten die in de “Fondation Bogos-

shian” plaatsvinden vele wagens op 

het centrale grasperk parkeren. Het 

wijkcomité stapte naar de “Fonda-

tion Bogosshian” en vroeg hen om op 

hun uitnodigingen te vermelden dat 

het verboden is te parkeren op het 

grasperk. Dit wordt overigens ook ver-

meld op de internetsite van de stichting. 

De Stad gaat bij evenementen in deze 

stichting patrouilles voorzien, maar de 

omwonenden wensen meer concrete 

oplossingen. 
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VEILIGHEID 
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IN DE KONINGSTUIN

Een buurtbewoonster maakt zich zorgen over de toename van de 

prostitutie in de omgeving van de Koningstuin. Klanten parkeren 

rondom het park om lusten bot te vieren. Door het veiligheidsbeleid 

ten gevolge van de aanslagen heeft de politie onvoldoende tijd om 

zich met dit probleem bezig te houden. Zodra de situatie dit toelaat, 

zal de politie haar acties hervatten om ervoor te zorgen dat prostitutie 

zich enkel nog in de hotels afspeelt. Iemand oppert als oplossing de 

oprichting van een Villa Tinto. 

In de Koningstuin merken wandelaars ook de vreemde gedragingen 

op van mensen die in de struiken voorwerpen verstoppen,  die anderen 

komen oppikken. Dit wekt ongerustheid omtrent een eventueel net-

werk van drughandel. Volgens de politie gaat het niet om drughandel 

maar eerder om druggebruik.

SNELHEIDSCONTROLE

Het comité Roosevelt-Victoria pleit voor een snelheidsbeperking tot 

50 km/u en betreurt de buitensporige snelheid van vele wagens.  Alle 

stadswijken ondervinden hetzelfde probleem inzake verkeersveilig-

heid. In 2017 gaat de stad met de bewoners overleggen welke maat-

regelen hieromtrent kunnen worden genomen. In samenspraak met de 

mobiliteitsverantwoordelijken zullen op de meest kritieke punten maat-

regelen worden genomen om aan verkeersinbreuken te verhelpen. Er 

zal eveneens aan preventie worden gedaan. 

VEILIGHEID 
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De Stad moedigt de ontwikkeling aan 

van allerhande activiteiten. Dat geldt 

ook voor het Drohme-project. Bij de uit-

werking ervan is de stad evenwel niet 

rechtstreeks betrokken. Het project wil 

een vrijetijdspark creëren en zowel het 

gebouwenerfgoed als het bos her-

waarderen.  Niettemin moeten er met 

het Gewest oplossingen worden uit-

gewerkt om de toevloed op te vangen 

van het vele autoverkeer dat door 

zo’n project wordt gegenereerd. Tij-

dens contacten met buurgemeenten 

heeft Ukkel als voorwaarde gesteld 

dat tijdens het weekend het Ter Kame-

renbos opnieuw zou worden openge-

steld. De stad weigert deze optie want 

ze vreest dat het bos daardoor een 

autostrade zou worden om deze site 

te bedienen. De vzw De Vrienden van 

het Ter Kamerenbos verzet zich tegen 

het Drohme-project en wijst erop dat 

de Terhulpensesteenweg onmogelijk 

de 200.000 verwachte bezoekers kan 

opvangen. Deze verkeersweg is op 

weekdagen reeds filegevoelig, een situ-

atie die nog verslecht wanneer het bos 

tijdens barre weersomstandigheden en 

weekends is afgesloten. Het ontbreken 

van een parking en het zwakke aanbod 

aan openbaar vervoer laat niet toe om 

aan die situatie te verhelpen.

Een bewoner haalt de nabijheid van 

twee treinstations (Boondaal, Bos-

voorde) aan en suggereert om deze 

opportuniteit te benutten door de 

NMBS te verzoeken er een halte te 

voorzien. Hij benadrukt ook het feit 

dat een betere inrichting van de  fiet-

sersstrook meer personen ertoe zou 

kunnen aanzetten om zich met de 

fiets te verplaatsen. 

Een andere aanwezige betreurt de 

afwezigheid van de Stad Brussel in de 

overlegcommissie omtrent het Dro-

hme-project.  De Stad Brussel was 

niet uitgenodigd, maar de autoriteiten 

volgen het project van nabij op. 

STEDENBOUW 

THE WOOD VERLAAT HET BOS
Het comité Roosevelt – Victoria ver-

kreeg bij de Raad van State op 

20/04/2016 de schrapping van de 

exploitatievergunning voor The Wood. 

Het comité zette deze stap omwille van 

diverse problemen, met name de afval-

berg dat door de evenementen van The 

Wood wordt veroorzaakt, de prostitutie 

en het druggebruik.  Hoewel The Wood 

momenteel deze plek niet meer benut 

DROHME-PROJECT
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en verhuisd is naar de omgeving van het 

station Kapellekerk, heeft het comité 

geruchten opgevangen van de voor-

bereiding van een nieuw dossier om 

de exploitatie van The Wood opnieuw 

in het Ter Kamerenbos te kunnen laten 

plaatsvinden. De Stad Brussel heeft 

echter geen weet van een nieuwe ver-

gunningsaanvraag door The Wood.

BELICHTING EN 
REINIGING VAN 
STANDBEELDEN
De belichting die is voorzien voor het 

monument voor de vliegeniers, bij het 

oprijden van de Rooseveltlaan, ver-

blindt de automobilisten die komen 

aangereden uit de richting van de Lloyd 

George- en de Kongolaan. De Stad zal 

het nodige doen om de verblindings-

hoeken aan te passen.

Het standbeeld van baron Lemon-

nier (tussen de Ceres-, Roosevelt- en 

Lloyd Georgelaan) en het Sol-

vay-standbeeld (op de kruising van 

de Victoria-, Roosevelt- en Johan-

nalaan) zijn vuil. De stad gaat con-

tact opnemen met het Gewest om te 

vragen dat ze zouden gekuist worden.

GROOTTE VAN 
DE GEBOUWEN
Een aanwezige oppert dat bouwpro-

motoren een grote invloed lijken te 

hebben op de stad. Zo hebben ze op 

de Uruguaylaan een aanvraag inge-

diend voor 130 appartementen en 

hebben ze toelating bekomen voor 90 

appartementen, wat als overdreven 

wordt beschouwd. De Stad verduide-

lijkt dat de grootte van de gebouwen 

werd vastgelegd en gerespecteerd. 

Ze geeft wel toe dat het architecturale 

aspect van het gebouw subjectief is en 

dus voor discussie vatbaar is.

MOBILITEIT EN WEGENWERKEN

INRICHTING VAN 
DE VOETPADEN 
EN DE RIJBAAN
De vereniging Louiza-Zuid looft de ver-

betering van de relaties tussen de Stad 

Brussel en de naburige gemeenten 

Elsene en Ukkel. Dit leidt tot een har-

monisering van de verkeerswegen en 

van de straatverlichting en tot een ver-

betering van de reiniging. Zo verrichtte 

de MIVB werken op de Legrandlaan 

STEDENBOUW STEDENBOUW 
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met de medewerking van Ukkel. Dit 

is echter niet het geval met het deel 

van de laan dat op het grondgebied 

van de stad Brussel ligt. De voetpaden 

bevinden er zich in een slechte staat, 

waardoor voorbijgangers het risico 

lopen om te vallen en de losliggende 

stenen van het wegdek zorgen voor 

veel lawaai. De Stad onderhoudt goede 

relaties met de buurgemeenten en er 

bestaan met hen bindende afspraken. 

De Legrandlaan is een ingewikkelder 

verhaal omdat er vele betrokken par-

tijen zijn. Daarom was er afgesproken 

dat de MIVB dit dossier ter harte zou 

nemen, maar die heeft nog niet alle 

werken kunnen uitvoeren. De herin-

richting van de voetpaden van de Livor-

nostraat daarentegen stelt geen enkel 

probleem. De werken starten er na de 

vervanging van de tramsporen. 

Net zoals de inwoners is ook de Stad 

vragende partij voor de herinrichting 

van de voetpaden op de Rooseveltlaan 

en Louizalaan. Hun slechte staat houdt 

valrisico’s in en bezorgt deze nochtans 

prestigieuze lanen een slecht imago.

AANPASSING VAN 
DE RIJWEGEN
IN HET TER KAMERENBOS
De wegen in het bos werden aange-

past in overeenkomst met de opmer-

kingen van de bewoners, namelijk 

het aanbrengen van wegmarkeringen 

en het versmallen van rijstroken om 

overdreven snelheid tegen te gaan. 

Niettemin is er een opmerking met 

betrekking tot de recent aange-

brachte wegmarkering voor de Mel-

kerijlaan. Zowel de fietsstroken zowel 

links als rechts van de laan leiden tot 

verwarring. Het behoud van stukken 

autoweg in de bocht bij de ingang van 

het bos, alsook het betonneren van 

het uiteinde van de Churchilllaan met 

inbegrip van de voetpaden, worden 

aangekaart om de aandacht van de 

Stad te vestigen op het weinig esthe-

tische karakter van deze ingrepen.

Een bewoner merkt op dat in het bestek 

voor de renovatie van het bos door 

Beliris aan de voetgangersdoorgangen 

een verlaging is voorzien van de voet-

paden en ook drukschakelaars. Deze 

twee opties zouden nog moeten gere-

aliseerd worden.

MOBILITEIT EN WEGENWERKEN
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ECONOMISCHE ACTIVITEIT

HANDELSZAKEN 
OPEN OP ZONDAG
Dat handelszaken de eerste zondag 

van de maand geopend zijn in toeris-

tische zones, is een beslissing van de 

federale overheid. De Stad is van plan 

een aanvraag in te dienen om de vol-

ledige Louizalaan in een dergelijke 

zone om te vormen en dit tot aan de 

Naamsepoort.

GROENE RUIMTEN

TER KAMERENBOS
Bij de renovatie van het Ter Kame-

renbos door Beliris werd de grot aan 

het meer gerestaureerd, maar van-

daag stroomt de waterval er niet 

meer. De stadsdienst die instaat voor 

de werking van de waterval gaat het 

probleem onderzoeken en er zo snel 

mogelijk voor zorgen dat de waterval 

opnieuw functioneert.
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GROENE RUIMTEN

WEGENIS
Het Ter Kamerenbos heeft vele troeven 

maar het beheer blijkt moeilijk omwille 

van de vele elementen waar rekening 

mee gehouden moet worden, zoals het 

onderhoud, de bewaking en de bescher-

ming van fauna en flora. Er werken der-

tien personen voltijds. De werken van 

Beliris zijn voor 95% uitgevoerd, het 

enige probleem dat nog bestaat heeft 

te maken met de wegbedekking in dolo-

miet. Het wegdek slijt weg en wordt uit-

gehold omdat de dolomietsteen er 

mechanisch werd aangebracht. Bij 

regenweer wordt de bodem modderig 

en zakken kinderwagentjes weg en bij 

warm weer komt er wit stof vrij. 

De heraanleg van de paden rondom de vijver is in uitvoering en wordt de komende 

jaar strook voor strook verdergezet. Deze techniek houdt in dat de paden versterkt 

worden door een stevige laag grind, bijeengehouden door honinggraatstructuren 

waarop vervolgens de dolomiet wordt aangebracht. Daarbij wordt bijzondere aan-

dacht besteed aan de afwatering van het regenwater.
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TER KAMERENBOS

In het kader van het reglement voor 

het gebruik en de aanwending van 

de groene ruimten goedgekeurd in 

2015, heeft de Stad het aantal eve-

nementen dat problemen stelt in 

het Ter Kamerenbos verminderd. 

De Stad waakt erover om de orga-

nisatoren te begeleiden en te res-

ponsabiliseren zodat het lawaai 

beperkt wordt, zeker na 22 uur. In 

de zomer worden aan  buurtbewo-

ners en gebruikers rustige perioden 

gegarandeerd, dankzij de activitei-

tenkalender die door het stadsbe-

stuur wordt uitgegeven. Het doel is 

om tot een evenwicht te komen dat 

met iedereen rekening houdt,  met 

alle mogelijke aanwendingen van 

het park en ook met de diverse ver-

zuchtingen van de Brusselaars. De 

politie merkt op dat de organisatie 

van sportieve of culturele manifes-

taties voor weinig geluidsoverlast 

zorgt. Ze vindt dat het Fiesta Latina 

zou moeten plaatsvinden op een 

EVENEMENTEN

OMKADERING VAN EVENEMENTEN 
EN HET LEVEN IN HET PARK

kleinere site waar de oriëntatie van 

de luidsprekers en het geluidsni-

veau beter onder controle kunnen 

worden gehouden.

De capaciteit van de vuilnis-

bakken in het bos is onvoldoende 

en het idee om er vuilnisbakken te 

plaatsen met afvalscheiding (geel, 

blauw, zwart) is interessant.

Groenafval wordt op een aantal 

plaatsen opgestapeld om zo 

de biodiversiteit te bevorderen 

(insecten…). Maar vele omwo-

nenden gooien er ook hun keuken-

afval op. Dat is verboden en des te 

schadelijker omdat dit soort afval 

niet uitsluitend groenafval is.

Voor het comfort van de gebrui-

kers van de kleine bar in het bos, 

stelt iemand voor om er een toilet 

te installeren.
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GROENE RUIMTEN

LINDEBOMEN OP DE 
ROOSEVELTLAAN
Na het bezoek van een landschapsspecialist (J-N Capart), ziet het bewonerscomité 

zijn mening bevestigd omtrent de zeer slechte snoei van de lindebomen, vooral wat 

hun kruin betreft. Het comité wil vermijden dat als de bomen zouden verdwijnen, 

ze zouden worden vervangen op dezelfde manier waarop dit in de Victorialaan 

gebeurde. Het snoeien van de bomen op de Rooseveltlaan behoort tot de ver-

antwoordelijkheid van het Gewest. Het is een moeilijke en risicovolle taak die ook 

geschikt materiaal vergt en het is niet gemakkelijk om goede specialisten te vinden. 

Er staan meer dan 20.000 bomen langs de wegen van het Brusselse grondgebied. 

Alle informatie die inwoners daaromtrent doorgeven is dan ook nuttig en noodza-

kelijk om te helpen bij het goede onderhoud van deze bomen.
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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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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.

INFO
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en ideeën door naar de bevoegde diensten van de 
Stad Brussel
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