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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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SYNTHESE 
VAN DE WIJK
VERGADERING
Neder-over-
Heembeek
Vergadering van  21 mei 2016

Aanwezigen + /- 110 bewoners

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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SOCIAAL GEMENGD KARAKTER 
EN CONTROLES IN DE WIJKEN.
RADICALISME BESTRIJDEN

VEILIGHEID 

De Stad ontkent niet dat bepaalde jon-

geren uit Brussel betrokken waren bij de 

aanslagen in Parijs en Brussel. De Bur-

gemeester bevestigd ook dat één van 

de betrokken jongeren uit Neder-Over-

Heembeek kwam. Maar hij zegt daarbij 

ook dat terrorisme niet een louter plaat-

selijk probleem is maar (inter)nationaal 

moet worden bestreden. De Stad verde-

digt een sociale mix maar kan niet toe-

laten dat er wetteloze zones ontstaan. 

Het College wil een gerichte aanpak 

om de zones die aan politiecontrole 

zouden kunnen ontsnappen in het oog 

te houden. Men wil geen enkele straat 

aan politiezicht doen ontglippen.  De 

Stad weet ook dat bepaalde mensen, 

zwakke jongeren ronselen en hen een 

avontuurlijk bestaan voorhouden.

Sinds mei 2015, voert de 11de divisie 

een serie drugcontroles uit in de Ver-

sailleswijk.  Deze acties hebben hun 

vruchten afgeworpen en hebben de 

Politie de mogelijkheid gegeven de dia-

loog weer op te nemen met sommige 

bewoners die zich gestigmatiseerd 

voelen. De politie onderstreept dat het 

niet altijd personen uit de wijk zijn die 

voor overlast zorgen. Sommige bendes 

van buitenaf, komen naar Neder-Over-

Heembeek om amok te maken. Gezien 

de plaatselijke Politie de leden van deze 

bendes niet zo goed kent, is het moei-

lijker voor hen om banden te smeden 

of controles uit te voeren.

CONTACTEN CREËREN 
EN ONDERHOUDEN.
CRIMINALITEIT IN DE VERSAILLESWIJK.
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PARKEN ’S NACHTS SLUITEN ?
MEUDON PARK

De Politie voert er gerichte controles uit, ook omdat de bewoners protesteren tegen 

de aanwezigheid van illegale bewoners in het park.  Maar de Politie heeft geen 

enkele dreiging voor de omwonenden kunnen vaststellen. Men opent wel het debat 

of men ’s nachts al dan niet de parken moet sluiten, zelf indien onbetamelijke  en 

incivieke gedragingen zich zullen blijven voordoen in bepaalde parken.

VEILIGHEID
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OPENBARE RUIMTE

AFWERKEN VAN DE AANLEG
BRUYNSTRAAT

nert eraan dat in december 2009 

een overlegcommissie heeft plaats-

gevonden aangaande de nieuwe 

aanleg van de Bruynstraat. Tot op 

heden ontbreken aan de vergun-

ning nog de veiligheidsaspecten : 

een knop voor de verkeerslichten 

ter hoogte van het rondpunt met 

de Trassersweg, de plaatsing van 

Andreaskruisen om het rondpunt 

te beveiligen en aanduidingen om 

de zwakke weggebruiker naar de 

oversteekplaats voor voetgangers 

te leiden én het verplaatsen van 

het verkeerslicht. De bushalte en 

de oversteekplaats voor voetgan-

gers werden reeds verplaatst, maar 

de bewoners zien er het nut niet van 

in daar de afstand van de verplaat-

sing minimaal is. 

De oorzaak van deze wijziging is 

terug te voeren naar de vraag van 

de bewoners zelf om een halte 

dichter bij de woningen te hebben. 

Wat de drukknop en de plaatsing 

van verkeerslichten aan de Tras-

sersweg betreft, weigert de Politie 

dit wegens de nabijheid van het 

rondpunt. De plaatsing van een ver-

keerslicht word alras uitgevoerd.

In 2015 hebben verschillende uit-

wisselingen plaatsgevonden met 

de hoeve “Nos Pilifs”, die interesse 

toonde voor de heraanleg van de 

rondpunten in de Bruynstraat.  Dit 

was een uitgelezen kans voor de 

Stad om samen te werken met 

de vzw “Nos Pilifs”, die zeer goed 

werk levert bij sociaaleconomi-

sche (her)integratie. 

Gezien er door de dienst Groene 

Ruimten reeds een heraanleg-

plan was uitgedacht en dat op het 

punt stond gerealiseerd te worden, 

heeft de Stad geprobeerd  “Nos 

Pilifs” te integreren in haar pro-

ject en om samen naar een com-

promis te zoeken die de wettelijke 

naleving van de openbare aanbe-

stedingen naleeft, de reeds uitge-

voerde werken respecteert en de 

drang van de buurtbewoners om 

deze werken eindelijk beëindigd te 

zien eerbiedigt. Een akkoord, met 

wederzijds respect van het gele-

verde werk, werd spijtig genoeg 

niet gevonden. Op heden zijn de 

werken afgelopen en zijn de eerste 

bloemen geplant door de dienst 

Groene Ruimten.  Nos Pilifs herin-
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VEILIGHEID

NIEUW 
COM MIS
SARIAAT
VERSAILLESLAAN

Op het ogenblik zijn er twee com-

missariaten 24 uur op 24 open, één 

in het Centrum en één aan de Bock-

staellaan.  Een wijkcommissariaat is 

nodig om patrouilles bij de hand te 

hebben in geval van snelle inter-

venties. Een vraag tot vergunning 

moest eerst worden ingediend om 

de 24 op 24 aanwezigheid aan de 

Versailleslaan wettelijk te maken.  

Na de aflevering van de vergun-

ning en de werken, zou in de lente 

2017 het commissariaat functioneel 

zijn. Het globaal investeringsplan 

voorziet de verkoop van sommige 

politiegebouwen om er verdere 

werken mee te financieren.
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VERKEERSVEILIGHEID

OP DE 
SCHOOL
DIREC
TEUREN 
STEUNEN
BEVEILIGING ROND DE 
SCHOLEN 

De Stad hoopt dat de nieuwe 

school een deel van de pro-

blemen rond het Pago-

den-scholencomplex aan de 

Versailleslaan zal oplossen. 

De Stad wenst een dialoog 

tussen de school en de auto-

bestuurders op te starten. 

De Politie zoekt samenwer-

kingsverbanden met de 

scholen om het gevaarlijke 

wildparkeren, dat ook door 

de buurtbewoners wordt 

aangekaart, onder controle 

te houden  en dan vooral 

het zogenaamde « kiss-

and-ride gedrag ». Een deel 

van de problemen in de wijk 

spruiten voort uit het groot 

aantal garages die bijna elke 

woning telt. Parkeren is er 

quasi onmogelijk en dit ver-

oorzaakt de verwarde toe-

stand en bijhorende risico’s.
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UITBREIDING BASISSCHOOL 
HEEMBEEK (144 PLAATSEN)

In mei 2015 werden 144 extra-plaatsen 

gecreëerd in deze school. Bovenop de 

zes klassen bevinden zich een eetzaal, 

een uitgeruste keuken, een polyvalente 

zaal en sanitaire installaties.

NIEUWE LAGERE SCHOOL MET 888 
PLAATSEN IN SEPTEMBER 2018

In december 2014 heeft de Stad de uit-

besteding toegekend en de vereniging 

van bouwheer- aannemer die deze 

school zal bouwen en die in de zomer 

van 2016 zal zijn afgeleverd worden. 

De opening wordt voorzien voor sep-

tember 2018. De kleuterschool zal 312 

kinderen herbergen verspreid over 13 

klassen waarvan één onthaalklas en 4 

klassen per studiejaar.

De lagere school is voorzien voor 576 

kinderen met 4 klassen  per school-

jaar. Deze school zal een grote sport-

zaal hebben, die (buiten de lesuren) zal 

openstaan voor buurtbewoners en wijk-

comités. Tijdens de school vakanties ze 

de zaal ook als vakantiecentrum dienen.

OPENBAAR ONDERWIJS

BOUW VAN SCHOLEN 
EN UITBREIDINGEN
GROOTSE PLANNEN

OMBOUWEN VAN DE 
NEDERLANDSTALIGE 
SCHOOL “MUTSAARD”

Na de bouw van de tijdelijke 

gebouwen voor de kleuterschool  

Koningin Astrid, zullen de werken 

op de Mutsaard-site aanvangen. 

Sinds september 2015 is de school 

verhuist naar een nieuw gebouw in 

de Donderbergstraat. De nieuwe 

lokalen herbergen 7 klassen met 

168 leerlingen. Dat wil zeggen 

dat er sinds de verhuis drie extra 

klassen zijn bijgekomen. De infra-

structuur zal ook als vakantiecen-

trum dienen.

De reconstructie van de Mutsaard-

site gebeurt in twee fases. De eerste 

fase is de bouw van de lagere school 

« Koningin Astrid » en de Neder-

landstalige fröbelschool, die beiden 

hun deuren zullen openen in sep-

tember 2020.  Dat zal kruisgewijs 

138 plaatsen creëren in de lagere 

school en 18 in de kindercrèche.  

Tijdens de tweede fase zullen voor 
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september 2022, de Koningin Astrid-

school met 76 extra-plaatsen en de 

middelbare school “Karel Buls” met 83 

extra-plaatsen worden afgewerkt.

Door de herstructurering van de Neder-

landstalige site kunnen op de Fransta-

lige site (Pagoden) de Donderbergstraat 

168 extra-plaatsen worden gecreëerd. 

Het gebouw wordt dus door het Frans-

talig onderwijs overgenomen. De capa-

citeit van het  « Athénée des Pagodes 

» zal worden verhoogd met een hon-

derdtal plaatsen.  Zodende worden er 

565 extra-plaatsen gecreëerd, waarvan 

297 in het Nederlandstalige en 268 in 

het Franstalige onderwijs.

MIDDELBARE SCHOOL 
“GROENWEG”

De Stad is op zoek naar extra financiële 

middelen om dit project (tegenover het 

sportcentrum) dat 600 extra-plaatsen 

zou aanbieden af te werken. De Stad 

wil er een gedeeltelijke middelbare 

sportschool in onder brengen. Een 

studie van de herschikking van dit deel 

Neder-Over-Heembeek is lopende 

met inbegrip  van de uitbreiding van 

het sportcentrum, de komst van een 

nieuwe middelbare school en de even-

tuele mogelijkheid van woningbouw.

34 % NIEUWE PLAATSEN 
IN DE SCHOLEN

Tegen 2018 zullen in totaal 1.108 nieuwe 

plaatsen worden gecreëerd in Neder-

Over-Heembeek, d.w.z. 34 % meer dan 

nu. Het scholenplan heeft de intentie 

om tegen 2023, 4.220 nieuwe plaatsen 

te creëren op het grondgebied van de 

Stad. Met 1.597 plaatsen (het Groen-

weg-project niet inbegrepen) in Neder-

Over-Heembeek komen er 38% nieuwe 

plaatsen bij. Met het Groenweg-project, 

komt men op 2.197 nieuwe plaatsen 

d.w.z.  46% van de plaatsen voorzien in 

het scholenplan.

PEUTERINFRASTRUCTUUR
In mei 2014 heeft de Stad, in de Bruyn-

straat een nieuwe crèche met 48 

plaatsen geopend. Een nieuw gebouw 

voor de Nederlandstalige kinder-

kribbe  zal openen in 2020 met 18 extra 

plaatsen.
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STEDENBOUW

EVENWICHT TUSSEN CONCENTRATIE 
EN LEVENSKWALITEIT
OMVORMING VAN WONINGEN TOT APPARTEMENTEN

Volgens De Stad komt het fenomeen van de aankoop van huizen, om er appar-

tementen van te maken van vastgoedmakelaars en het bestaat overal waar de 

vastgoedmarkt profijt meebrengt en dus niet alleen in Neder-Over-Heembeek, 

waarover het Comité “De Groene Wandeling” reeds aan de alarmbel had getrokken. 

De Stad kan hiertegen niets ondernemen. Maar ze kan wel elke vergunningsaan-

vraag grondig nakijken, aan een openbaar onderzoek onderwerpen en proberen 

het stedenbouwkundige karakter van de wijk te vrijwaren zoals werd bepaald in 

het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan).

Daarenboven kijken de Stad en het Gewest aan tegen een demografische explosie 

en is het noodzakelijk om aan de huisvestingsvraag te beantwoorden. Bij de nieuwe 

verkavelingen in Neder-Over-Heembeek, blijft de Stad wel op haar hoede om het 

evenwicht te behouden tussen bevolkingsdichtheid, groene ruimten en openbare 

voorzieningen. Het is fundamenteel om een goed levenskader te creëren en te 

behouden en de nodige voorzieningen aan te passen aan de eventuele bevolkings-

groei van de wijk. Deze nieuwe realiteit beïnvloedt het Richtschema dat werd uit-

gewerkt door de Stad zoals het GGB (Gebied van Gewestelijk Belang) nummer 4.

In de nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen voorzien in Neder-Over-Heem-

beek, is de Stad waakzaam dat de nieuwe gebouwen zich integreren qua voorge-

schreven vorm en stijl in het reeds bestaande stadsweefsel. Elk project dat zich 

onderscheidt van het reeds bestaande weefsel, zal aan een openbaar onderzoek 

worden onderworpen, waar de bewoners hun op- en aanmerkingen - schriftelijk 

of mondeling - kenbaar kunnen maken. Dit wordt gevolgd door een Overlegcom-

missie waar de verschillende Gewestelijke overheden hun oordeel vellen.
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STEDENBOUW

PROCEDURES 
VAN HET 
OPENBAAR 
ONDERZOEK
STEDENBOUWKUN-
DIGE VERGUNNING

Een voorafgaande discussie in ver-

band met een project is mogelijk 

vooraleer het dossier bij de Over-

legcommissie beland, die beslist 

dan over het al dan niet toekennen 

van de vergunning. Deze praktijk 

werd reeds toegepast bij huisves-

tingsaangelegenheden maar het 

is vandaag nodig om het gehele 

proces om te vormen tot een echt 

overleg. Op heden kan men eerder 

over een informatieve dan wel par-

ticipatieve werkwijze spreken.

WONING
PROJECTEN
HOEK VAN DE BEUKENOOTJES- 
EN GEMENEBEEMDENSTRAAT

Het betreft hier de bouw van sociale 

woningen voor de rekening van het 

Gewestelijke Woningfonds. Het 

project voorziet 101 woningen en 

1 ondergrondse parking. Er komen 

studio’s en appartementen van 1 tot 

4 slaapkamers, waarvan 20 % zijn 

voorzien voor mindervaliden.

MOBILITEIT

OPEENVOLGENDE 
AANPASSINGEN 
VOOR EEN 
LANGETERMIJN
STRATEGIE
BUS, PARKINGS, SNELHEID, DOOR-
STROMEND VERKEER

De weg tussen de uitrit van de auto-

snelweg en de Japanse Toren is gevaarlijk 

en de Stad is hier van op de hoogte. Deze 

weg werd 60 jaar geleden aangelegd en 

ondertussen zijn de mobiliteits-prioriteiten 

veranderd. De Stad wenst controles, flits-

palen en snelheidsdrempels om de snel-

heid te beperken. Men moet het verkeer 

van de autosnelweg beheersen zonder 

evenwel de bewoners te belemmeren.  

Men moet dus een evenwichtige oplos-

sing vinden voor de buurtbewoners en 

de mensen de Stad inrijden. De Burge-

meester staat in contact met het Gewest 

om het gebruik van het openbaar vervoer 

te verbeteren (RER). Het College weet 

dat de vervuiling in Brussel torenhoog is 

zodoende moet worden ingegrepen op de 

mobiliteit en dat is werk van lange adem.

De Ransbeekstraat lijkt een autostrade te 

worden. De beperking tot 50 km per uur word 

niet nageleefd. Vrachtwagens donderen 

door de straat en er is geen enkele Politie-

controle. In plaats van snelheidsdrempels is 

de Politie eerder voorstander van een zigzag 
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parcours. De Stad is van mening dat 

de Ransbeekstraat en de Donden-

berg  (die ook haar verkeersperi-

kelen kent) geen rol kunnen spelen 

als verkeersassen voor het transit-

verkeer zoals omschreven werd in 

het Gewestplan.

Bewoners klagen dat de bushalte 

in de Ransbeekstraat tijdelijk werd 

verschoven ter hoogte van de num-

mers 73-75, maar deze « tijdelijk-

heid » sleept al een jaar aan. Het 

probleem zijn de jongeren die deze 

halte “bezetten” en hun rommel 

nalaten voor de woningen. De Stad 

zal aan de MIVB vragen deze situ-

atie te ontwarren.

De Stad zal het voorstel van de 

bewoners om de Kleine Groenweg in 

een éénrichtingsstraat te veranderen 

bestuderen. Op het ogenblik kunnen 

twee wagens er elkaar niet kruisen.

Na de voorstelling van het scho-

lendossier zijn bepaalde aanwe-

zigen verontrust omdat er niet 

over het openbaar vervoer werd 

gesproken (dat onvoldoende in 

Neder-Over-Heembeek aanwezig 

is). Twee verbeteringen worden 

voorzien: de bussen van lijn 53 

worden vervangen door bussen 

van groter formaat en er komt een 

nieuwe lijn - 84 - die Mariëndaal  

zal verbinden via de Heizel.
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STEDENBOUW

ONDERZOEKEN 
VIA HET 
INTERNET ?
OPENBARE AANPLAKKING 

De Stad is er zich van bewust dat open-

bare onderzoeken gebruiksvriendelijker 

moeten worden, vooral voor projecten 

buiten het stadscentrum. Gezien dat 

alles op de webstek moet worden ver-

taalt, heeft de Stad het nodige perso-

neel niet dus kan ze op het ogenblik niet 

tegemoet komen aan de vraag van de 

bewoners voor meer gebruiksvriende-

lijke oplossingen.

De Stad stelt de bewoners gerust 

aangaande de aanplakkingsborden 

van het openbaar onderzoek van het 

SFAR-project voor 130 woningen aan 

de Groenweg. De Stad heeft gewacht 

zodat de twee openbare onderzoeken 

over hetzelfde gebied (gebouwen en 

rooilijn) op hetzelfde ogenblik op de 

overlegvergadering zal kunnen worden 

besproken. Het was om de coherentie 

en de verstaanbaarheid van het project, 

dat de aanplakborden werden wegge-

nomen. De aanplaktijd voor de rooilijn is 

dertig dagen en die van de gebouwen 

slechts vijftien. De aanplakborden voor 

de gebouwen werden te vroeg aan-

gebracht zodat de synchronisatie van 

beide onderzoeken mank liep.

STEDENBOUW

DEN BELSHOEVE, 
DE PROCEDURE 
IS LOPENDE
RESTAURATIE EN NIEUWE BESTEMMING

De Den Bels-hoeve werd in 2010 

geklasseerd. Terwijl gewacht wordt op 

de stedenbouwkundige vergunning, 

heeft de Stad onmiddellijk de nodige 

maatregelen genomen door stabili-

seringswerken uit te laten voeren en 

een tijdelijk dak te leggen. Deze pro-

cedure loop sinds maart 2013 en heeft 

als doel de hoeve om te bouwen tot 

een pedagogisch centrum. Gezien dat 

de gebouwen en de gronden geklas-

seerd zijn, moet het project ook het fiat 

krijgen van de Koninklijke Commissie 

van Monumenten en Landschappen. Er 

moet een evenwicht worden gevonden 

tussen de erfgoed eisen, de technische 

bekommernissen, het beheer van de 

ruimte en de voorziene bestemming.

Wanneer de stedenbouwkundige 

vergunning wordt afgeleverd, zal op 

basis van het lastenkohier, de gewes-

telijke subsidies voor 80 % van de uit-

gaven voor de oude en geklasseerde 

delen (de muren, het gebinte en het 

dak) dekken.  De kosten van de werken 

zouden volgens een eerste raming 

oplopen tot 3.500.000 €.
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STEDENBOUW

DE TOEKOMSTIGE 
IJZER KRUISEN
LAAN
GGB 4

In april werd het verslag van de parti-

cipatieve ateliers die in januari werden 

gehouden over de ontwikkeling van de 

zone « GGB 4 » naar de deelnemers 

gestuurd. De Overlegcommissie aan-

gaan de school die in de omtrek van het 

GGB valt wordt gehouden op 24 mei en 

de werken zouden in september kunnen 

aanvangen. Gezien de funderings-

werken van het schoolgebouw in hun 

uitvoer verwoven zijn met de nieuwe 

aanleg van de IJzerkruisenlaan, heeft 

men beslist om eerst de wegeniswerken 

aan te vatten en dat vanaf januari 2017.

De Stad voorziet, dank zij de steden-

bouwkundige lasten, weggetjes aan 

te leggen binnen het scholenblok 

(tussen de pool Heembeek en de krui-

sing Anker/ IJzerkruisen). Daarenboven 

blijft de Stad de wijk verder vernieuwen. 

Zij heeft daarvoor contact opgenomen 

met de gewestelijke betrokkenen : 

Leefmilieu Brussel, Brussel Mobili-

teit, MIVB, de Haven, de DSP (Directie 

Studie en Planning) enz.
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STEDENBOUW

GROENWEG
PROJECT 
IN TWEEDE LEZING, EEN 
NIEUW ONDERZOEK
De Overlegcommissie was voorzien 

voor de 1ste juni. De Stad wacht op het 

einde van het onderzoek om naar de 

verschillende meningen van de aange-

paste plannen te luisteren en zo beter 

te kunnen antwoorden op de op- en 

aanmerkingen die door de bewoners 

werden gemaakt in november 2015.

De bewoners vragen zich af waarom de 

nieuwe rode affiches plots opnieuw ver-

schijnen. Dit gebeurt zonder overleg of 

voorafgaande communicatie, terwijl de 

Burgemeester tijdens de interpellatie in 

de gemeenteraad  van 7 december 2015 

had gezegd dat het Gewest haar project 

aan de burgers zou moeten voorstellen, 

zodat de bewoners zich tijdens een 

echte dialoog over het project zouden 

kunnen uitspreken. De Stad onder-

lijnt dat de affiches er juist zijn om de 

mensen te informeren over de aanpas-

singen aan het project en dat de bewo-

ners de plannen kunnen raadplegen en 

er hun meningen zullen kunnen over 

uiten. Dit is een Gewestelijk project en 

de Stad is verplicht om het tijdsschema 

na te leven dat haar werden opgelegd. 

De Stad heeft geen informatie over een 

eventuele informatievergadering door 

het Brussels Gewest.
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HANDEL

WELKE 
HANDELSBELEID 
VOOR DE WIJK?
OPENING VAN DOCKX

Het handelsstrategie voor de wijk blijft 

deze die door het meerderheidsak-

koord werd uitgedokterd d.w.z. een 

gemengde handel waar buurtwinkels 

en grote merken elkaar aanvullen en 

een zo groot mogelijk publiek trachten 

te bereiken. De Stad ziet toe op de kwa-

liteit van de bedrijven en het ontbreken 

van concurrentie tussen hen, met name 

tijdens de aflevering van een vergun-

ning of de verandering van bestem-

ming. Haar wettelijke middelen blijven 

echter beperkt en de Stad kan niet 

beslissen welk handelszaak al dan niet 

mag openen in de wijk. Vrije handel en 

de geest van winstbejag zijn domeinen 

waar de politieke overheid niets kan 

opleggen.

Hetzelfde geldt voor Dockx Bruxsels 

en de marge van de Stad blijft ook hier 

beperkt. Zij heeft wel met de verant-

woordelijke van het project; Dhr. Oli-

vier Weets een discussie gehad, ook 

om zich te informeren over zijn com-

merciële visie. De Stad onderlijnt dat dit 

project niet enkel multinationals finan-

cieel ten goede zal komen maar ook de 

buurtwinkels.

Het nieuwe winkelcentrum, dat in prin-

cipe haar deuren zal openen in oktober 

stelt in haar aanbod een interessante 

mengeling voor.  Behalve de welbe-

kende grote internationale namen 

zullen er ook winkels zijn zoals de 

speelgoedwinkel “Fox & Compagnie”, 

“les Délices de mon Moulin”, de Apo-

theek Servais, Belga-Films, de bloe-

menwinkel “’t Groen”, “Be Original”, 

“Lingerie Fragile”, enz. (zie webstek 

docksbruxsel.be).

De grote merken beantwoorden aan 

een vraag en zijn de publiekstrekkers. 

Zij trekken massa’s cliënten aan, die ook 

ten goede komen aan de minder grote 

winkels.
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MOBILITEIT

MIDDELEN OM 
DE IMPACT VAN 
VERKEER EN 
PARKEREN TE 
BEHEERSEN
WINKELCENTRUM DOCKX 

De Stad werkt aan de toekomstige 

mobiliteitsproblematiek die de ope-

ning Docks Bruxsels met zich mee zal 

brengen. Laag  Neder-Over-Heembeek 

(nog niet gereglementeerd) wordt over-

rompelt door pendelaars die zich tot 

aan de Heizel toe parkeren.

De twee parkings rond Docks Bruxsels 

zullen (slechts) 1700 plaatsen tellen 

wat waarschijnlijk nog meer verkeer 

naar Laag-NOH zal lokken. De Stad 

zal om parkeerplaatsen te creëren, het 

parkeren in Laag Neder-Over-Heem-

beek reglementeren door de instel-

ling van een blauwe zone (parkeertijd: 

maximum 2 uur).

Het verkeer rond de Van Praet-brug 

zal gemakkelijker verlopen dank zij de 

aanleg van een nieuw ovaal rondpunt.
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HANDEL

PARKEREN VAN 
VOERTUIGEN 
ZONDER 
NUMMERPLAAT
ANKER-, MEUDON- EN 
VEKEMANSSTRAAT

Na de opmerkingen van het comité “De 

Groene Wandeling”, opent de stad een 

dossier aangaande een groot aantal 

niet geïmmatriculeerde voertuigen op 

bepaalde terreinen. Een stedenbouw-

kundige inspectie wordt voorzien in de 

Anker-, Meudon- en François Veke-

mansstraat. Het comité vreest dat het 

een teken is dat deze tweede hansac-

tiviteiten zich naar Neder-Over-Heem-

beek verplaatsen. Het gaat hier vooral 

over gesjacher, op Europese schaal, 

van voertuigen naar Afrika. Deze situatie 

wordt echter door het Gewest aanbe-

volen, daar ze dezelfde soort handel uit 

de gemeenten Anderlecht en Molen-

beek wenst te verdrijven.

NETHEID

NIETVERPLICHTE 
MAAR GRATIS 
INFORMATIE
SESSIES
ACTIES VOOR DE 
SCHOLEN  

Om het netheidsprobleem rond 

scholen op te lossen werden vuilnis-

bakken geplaatst in de omgeving van 

de scholen tot aan bus-, tram of metro-

haltes. De Stad schijft ook de (openbare 

of privaat) scholen aan om er in sep-

tember gratis animaties voor te stellen.  

Deze handelen over netheid, welle-

vendheid in de openbare ruimte, het 

sorteren en het milieu. Elk jaar worden 

er min of meer 50 animaties gegeven 

en het zijn altijd dezelfde scholen die 

hier positief op antwoorden. Men moet 

onderstrepen dat deze bewustma-

kingsacties niet in het officieel taken-

pakket van de scholen zijn opgenomen. 

Zij verrijken de pedagogische mogelijk-

heden, maar de vraag stelt zich ook hoe 

scholen dit pakket in hun programma 

kunnen invoeren en hun lessenrooster 

reorganiseren.
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PARTICIPATIE

INSPAN
NINGEN VAN 
DE STAD
BRUSSEL PARTICIPATIE

De comités hebben tijdens de 

voorbereiding van de Wijkfora 

de Stad aangesproken over de 

vaagheid van de burgerpar-

ticipatie die de Stad voert. Zij 

wensen samen met de Stad 

over de projecten na te denken 

en ze ook samen in detail uit-

werken. Volgens hen bestaat 

de relatie tussen de Stad en 

haar bewoners niet enkel door 

hen alleen in de hoogste nood 

te raadplegen, bijvoorbeeld 

wanneer reeds goedgekeurde 

projecten moeten worden 

aangepast. 

Het werk van Brussel Partici-

patie (BP) wordt beschouwd als 

een antwoord op deze vragen 

(zie bladzijde 30). Buiten haar 

gewone activiteiten, die in volle 

expansie zijn, komt de dienst 

ook op vraag van het College 

tussen in gerichte projecten.

GROENE RUIMTEN

TRAJECT EN 
BEBAKENING ZIJN 
NIET VERGETEN
GROENE WANDELING

De Stad en haar diensten hebben de pro-

blematiek van het traject en de bebakening 

van de Groene Wandeling, een parcours van 

groot belang in termen van zachte mobiliteit 

en groen erfgoed, niet vergeten.  Deze wan-

deling in Neder-Over-Heembeek doorkruist 

percelen met verschillende statuten (open-

baar en privé domein, bebouwd of niet…). 

Door deze juridische wirwar kan men enkel 

geval per geval ingrijpen en dat vergt tijd.

GROENE RUIMTEN

ONDERSTEUNING 
VAN GEZAMENLIJKE 
OF INDIVIDUELE 
VERZOEKEN
COMPOSTERING

De Stad is bereid om elke aanvraag voor 

een collectieve compostering te bestu-

deren. Zij ondersteunt deze individuele 

of collectieve initiatieven door de tussen-

komst van gemeentelijke milieupremies bij 

de aankoop van een compostvat (zonder 

wormen) of een vermicompostvat - ook 

wormenbak genaamd.

Lijst van de compostcollectieven in Neder-

Over-Heembeek :
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• Compost Kraatbos - Kraatbosgaarde,

• Compost Den Bels - Weilandstraat 24, 

• Compost Heembeek - Oorlogskruisenlaan 210, 

• Compost Kruisberg - Kruisberg,

• Compost Perzikbomen - Perzikbomenstraat 42, 

• Compost Mariëndaal - Mariëndaal,

GROENE RUIMTEN

HET PROJECT 
LOOPT VOORT OP 
KRUISSNELHEID
STADSBOS

De ambitie van het stadsbos in Neder-over-Heem-

beek is groter dan het Begijnenbosdal. Het College 

heeft nogmaals haar gehechtheid aan dit groot-

stedelijk project bevestigd. De Stad gaat stapsge-

wijs maar vastberaden voort door het geleidelijke 

deblokkeren van de grondeigendoms- en begro-

tingsproblemen. De Stad heeft nooit beweert dat, 

in een soort retorisch opbod, het volwassen bos er 

morgen in al zijn glorie zou staan. Maar de Stad doet 

er alles aan, door haar werkmethode en planning, 

dat het bos er overmorgen wel staat.
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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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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.

INFO
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