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In dit boekje kan u het verslag lezen van het wijk-
forum in uw buurt. Elke maand gaan de Burge-
meester 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 onder-
steuning 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 ontmoe-
tingsruimte. Elk jaar krijgt één wijk het ‘participa-
tief 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 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 partici-
patietraject op te zetten, en hier zo veel mogelijk 
bewoners bij te betrekken. Dat is geen gemakke-

VOORWOORD
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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 wijkver-
gaderingen organiseert de 
Stad nog verschillende the-
matische vergaderingen: 
over een welbepaald pro-
ject dat in de stijgers staat, 
of bijv. over de netheid in 
uw wijk. Aarzel niet ons te 
mailen of te bellen met 
opmerkingen en sugges-
ties. Samen maken we van 
deze Stad een nog fijnere 
plek om te wonen.

Veel leesplezier bij deze 
Inforum.
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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
NOORD-OOST

Vergadering van 10 décember 2016

Aanwezigen + /- 30 bewoners



6 WIJKFORUM   |  NOORD-OOST

STEDENBOUW

VERLATEN GEBOUWEN

WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT

Het GAQ, het comité van de Euro-

pese wijk, heeft melding gemaakt 

van een aantal verlaten huizen en  

gebouwen , waaronder nummer 

34 van de Willem de Zwijger-

straat. De werken in uitvoering in 

dit geklasseerde huis, zijn stop-

gezet. De bevoegde diensten 

zullen ter plaatse de stopzet-

ting van de werken vaststellen, de 

reden daarvan achterhalen en de 

door het comité verstrekte infor-

matie verifiëren. 

AARLENSTRAAT

Nummer 104 van de Aarlenstraat, 

eigendom van het Gewest, is een 

stadskanker die bekend is bij de 

dienst Stedenbouw van de Stad. De 

Stad en het Gewest voeren al drie 

jaar gesprekken rond een sloop- 

en wederopbouwproject dat niet 

is afgestemd op de bewoners. De 

Stad is het niet eens met het voor-

stel van het Gewest om het huidige 

gebouw van 7 of 9 verdiepingen af 

te breken om er een hoger in de 

plaats te zetten. Het gebouw is een 

casestudy geworden als onderdeel 

van het Europees uitwisselings-

programma voor duurzame stads-

ontwikkeling “URBACT”. Technici 

doorkruisen zowat heel Europa om 

na te gaan hoe kwesties zoals deze 

kunnen worden behandeld, wat de 

mogelijke reconversies zijn en hoe 

de eigenaars in dit soort situaties 

kunnen worden begeleid.

KEIZER KARELSTRAAT

Wat het gebouw aan de Keizer 

Karelstraat 57 betreft, hebben de 

Stadsdiensten vastgesteld dat de 

werken nog aan de gang waren 

in juni 2016. De deur was verze-

geld als gevolg van een poging tot 

inbraak.  Het einde van de werken 

is gepland voor eind 2016.
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STEDENBOUW

PALMERSTONLAAN

RENAISSANCELAAN
Het grote gebouw aan de Renaissan-

celaan telt officieel 51 appartementen. 

In werkelijkheid zijn het er bijna dubbel 

zoveel.  De promotor heeft alles onder-

verdeeld. De Stad is fel gekant tegen 

deze praktijk en begrijpt niet hoe nota-

rissen deze appartementen hebben 

kunnen verkopen, gelet op het feit dat 

ze onwettig zijn. Sommige eigenaars 

zullen hierdoor hun goed niet mogen 

verkopen. Om de kopers in orde te 

stellen, heeft de Stad ingestemd met 

een onderverdeling in 72 apparte-

menten, maar niet meer. De Stad heeft 

momenteel een rechtszaak lopen 

tegen de ontwikkelaar, want zij oor-

deelt dat deze situatie onaanvaardbaar 

is. De ontwikkelaar dient een oplossing 

te vinden om zijn fout recht te zetten.

De stad treedt steeds strenger 
op tegen de verdeling van een-
gezinswoning zonder steden-
bouwkundige vergunning, 
maar het is vaak niet een-
voudig om dit te bewijzen.  De 
aanwezigheid van meer dan 
één deurbel is geen afdoend 
bewijs; het zou immers kunnen 
dat de leden van eenzelfde 
familie de verschillende ver-
diepingen bewonen en in dat 
geval is er nog steeds sprake 
van een eengezinswoning. Het 
college blijft echter waakzaam 
zodat bepaalde wijken niet 
overspoeld worden door koten.

Nummer 18 van de Palmerstonlaan 

was lange tijd een leegstaand gebouw, 

maar kreeg zopas in september 2016 

een stedenbouwkundige vergunning 

voor de restauratie van een eengezins-

woning zonder verzoek tot wijziging of 

onderverdeling. De werken zullen dus 

binnenkort van start gaan. 

STEDENBOUW

VERDELING VAN EENGEZINS-
WONINGEN
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STEDENBOUW

ARCHITECTURALE RIJKDOM
De stad brussel beschikt over een 
grote architecturale rijkdom, met 
name in de europese wijk. Die wijk 
wordt gekenmerkt door een eclec-
tisch, overvloedig aanbod aan 
verschillende stijlen, waaronder 
art deco, art nouveau, klassiek, 
enz. In het licht van deze over-
vloed kan de stad moeilijk een uni-
forme gedragscode opleggen. 
Afhankelijk van de plaats van de 
traphal, bijvoorbeeld, kunnen 
sommige huizen verdeeld worden 
en andere niet. Als de traphal 
midden in het huis staat, dan kan 
het huis niet opgesplitst worden. 
De belangrijkste factor is dat 
de architectuur van het huis en 
de erfgoedwaarde van het goed 
niet mogen worden aangetast. 
In termen van oppervlakte tracht 
de stad enkel kwaliteitsapparte-
menten te aanvaarden en keurt 
het niet langer ‘minikoten’ met 
een oppervlakte van 28m² goed. 
In sommige gevallen ziet de stad 
zich evenwel genoodzaakt om de 
situatie van een gebouw te regu-
lariseren, namelijk wanneer kan 
worden aangetoond dat de woning 
reeds een aantal appartementen 
omvatte vóór de spildatum van 
1992. Onwettige verbouwingen die 
na 1992 werden uitgevoerd, zullen 
niet geregulariseerd worden. 

AFWEZIGHEID VAN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING

Het comité heeft een lijst opgesteld 

van huizen die vragen doen rijzen. De 

stadsdiensten zijn ter plaatse gegaan 

om de situatie vast te stellen aan de 

Keizer Karelstraat 55, de Lutherstraat 

30 en de Calvinstraat 7, ook al werden 

er geen dossiers geopend voor deze 

panden. Het College wenst het GAQ 

te bedanken voor het overmaken van 

deze informatie. Het is immers een 

onmogelijke opdracht voor de controle-

diensten om alles in het oog te houden. 

Telkens er een klacht wordt ingediend, 

wordt er ter plaatse een controle uit-

gevoerd. De termijnen kunnen evenwel 

lang zijn.  Er wordt telkens een schrijven 

naar de eigenaar gestuurd om hem te 

informeren en desgevallend te vragen 

om zich in orde te stellen.

BELLEVUETOREN

Tijdens de vorige regeerperiode werd 

er een vergunning afgeleverd voor de 

Bellevuetoren. De ontwikkelaar werd 

failliet verklaard en het Gewest stond 

aan de overnemende firma de bouw 

van 8 extra verdiepingen toe, zonder 

vergunning.  Het wijkcomité had inder-
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wekkend, project ingediend, dat door de 

Stad werd geweigerd. De Stad is echter 

voorstander van de herontwikkeling van 

dit huizenblok, waarvan de architectuur 

momenteel niet bepaald interessant is.

HUIS SAINT-CYR

De Stad had het huis Saint-Cyr graag 

willen overkopen, maar de ontwikke-

laar heeft zijn prijs onterecht verhoogd. 

Het betreft een geklasseerd gebouw 

op de Ambiorixsquare. Inmiddels heeft 

een ontwikkelaar dit huis gekocht met 

de bedoeling om er gastenverblijven in 

onder te brengen. De Stad keurde het 

ontwerp goed. De verbouwingswerken 

staan gepland en de plannen zullen uit-

gevoerd worden met respect voor de 

bestaande architectuur. 

tijd hiertegen beroep aangetekend voor 

de Raad van State. Inmiddels werd de 

aanvraag tot vergunning ingediend  en 

heeft het Gewest de Stad verplicht om 

een BBP (Bijzonder Bestemmingsplan) 

uit te voeren zodat deze 8 verdiepingen 

kunnen geregulariseerd worden. Vol-

gens de laatste berichten werd er een 

nieuw advies geleverd op 12 augustus 

2016. Het College heeft akte genomen 

van de intrekking van de vergunning 

en van het tweede advies op 20 sep-

tember 2016. Het heeft de aanvrager uit-

genodigd om gewijzigde plannen af te 

leveren. In december 2016 had de Stad 

nog steeds geen plannen ontvangen. 

NEWTONGEBOUW

De ontwikkelaar van het Newtonge-

bouw heeft reeds een eerste, vrij indruk-

STEDENBOUW

HANDELSZAKEN

ADVIES VOOR EEN HORECARUIMTE 
De omwonenden hebben een petitie getekend tegen de opening van een café aan 

de Eedgenotenstraat 100. De zaak wil een vergunning om tot 1 uur ‘s ochtends open 

te blijven. Op 29 november kwam een overlegcommissie op gewestniveau samen. 

De Stad kon niet aanwezig zijn, maar gaf niettemin haar instructies. De resultaten 

van de enquête zijn unaniem: er wordt een negatief advies uitgebracht voor de 

inrichting van deze horecaruimte. Zij stelt ook dat in de overlegcommissies altijd 4 

actoren van het Gewest en 3 actoren van de Stad zetelen. Dit verplicht de Stad om 

telkens ten minste één persoon van het Gewest te overtuigen om haar belangen 

en die van haar inwoners te verdedigen. 
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KINDERDAGVERBLIJVEN 

OPLOSSINGEN OM HET AANBOD 
IN DE WIJK TE VERGROTEN

De Stad is zich bewust van het tekort 

aan kinderopvang in de wijk.  Zij verdui-

delijkt dat de regelgeving betreffende 

de inschrijvingen de ouders verplicht 

om drie crèches aan te duiden in de 

buurt van hun woning. De Stad heeft 

echter geen beslissingsmacht over 

private kinderdagverblijven die de kin-

deren aanvaarden van ouders die niet 

in de wijk wonen, maar er wel werken.

Verder tracht de Stad om in de mate 

van het mogelijke ook mini-kinderdag-

verblijven toe te staan, hoewel dit ten 

koste gaat van de architectuur van de 

gebouwen, wegens de opdeling van de 

ruimten. Er is een schrijnend gebrek aan 
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opvangplaatsen in de wijk en de Stad 

kan in haar eentje het aanbod niet ver-

groten. De infrastructuren van de Stad 

zijn ontworpen om minstens 48 kin-

deren op te vangen.  Er kunnen ove-

rigens geen opvangmogelijkheden in 

de hall van een herenhuis worden inge-

richt, temeer omdat elk kind recht heeft 

op een oppervlakte van minstens 15 m². 

De Stad mikt bovendien niet op typi-

sche woongebieden maar tracht om 

leegstaande gebouwen in de admini-

stratieve zone van de Europese wijk te 

vinden en deze te verbouwen.

SPORT

ZWEMBAD
NAAR aanleiding de vraag van het wijk-

comité om toegang te krijgen tot het 

zwembad van de Koninklijke Militaire 

School, stelde de Stad de vraag aan de 

betrokken instanties en bracht zij een 

bezoek ter plaatse. Gelet op de hui-

dige omstandigheden (aanslagen, enz.) 

en de risico’s die het openstellen van 

kwetsbare locaties zoals de Konink-

lijke Militaire School inhouden, is het 

niet mogelijk om deze locatie publiek 

toegankelijk te maken.

De Stad heeft een erg formeel verzoek 

ingediend bij de Federale Overheid om 

het zwembad van het Residence Palace 

te mogen gebruiken, maar dit gaat pas 

binnen 4 jaar open, aangezien de omlig-

gende zones nog in aanbouw zijn.
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GROENE RUIMTEN

HET HERMANPARK

De Stad wil de inwoners graag informeren over het 

feit dat het Hermanpark publiek toegankelijk is. De 

meeste inwoners denken immers nog dat de toe-

gang beperkt is tot het oude comité P van de politie. 

HET ARBORETUM

De Stad is zich terdege bewust van het enthousi-

asme van de inwoners voor het arboretum, maar het 

is een langdurig werk en er moet een globale visie 

worden ontwikkeld voor het arboretum. Het zou in 

het eerste trimester van 2017 klaar moeten zijn. 

DE AMBIORIXSQUARE

De Stad stelt dat zij 80 speelterreinen op haar 

grondgebied heeft en dat de veiligheid van elk van 

deze speelpleinen wekelijks door beambten wordt 

gecontroleerd (bouten, gebroken planken, enz.). De 

speeltuigen van het speelplein op de Ambiorix-

square zijn volkomen veilig.  De beambten hebben 

evenwel opgemerkt dat de bodembekleding, die 

een dempende werking heeft, stilaan versleten 

geraakt en dat het misschien tijd wordt om deze 

te vervangen.

LEOPOLDPARK 

De aanlegwerken van het Leopoldpark moeten ook 

in 2017 voltooid zijn. 

MARIA-LOUIZASQUARE 

De dienst Stedenbouw en de dienst Groene Ruimte 

samengewerkt om de verspreiding van algen met 

ecologische middelen te bestrijden.  De Stad 

Brussel gebruikt sinds 2014 geen pesticiden meer.

META SEQUOIA

De Meta Sequoia verliezen 

hun naalden in november 

en dit vinden sommige 

omwonenden erg verve-

lend.  Deze unieke bomen 

werden in 1982 geplant. 

Men koos indertijd deze 

bomen omdat ze goed 

aarden in een stadsomge-

ving. De bomen groeien in 

de hoogte en zullen dus niet 

naar de weg toe groeien 

op zoek naar licht. Ze ver-

dragen verhardingen rond 

hun aanplantputten goed 

en zijn weinig gevoelig voor 

ziekten, in tegenstelling tot 

veel bomen in stedelijke 

gebieden. Er is dus geen 

reden om ze te verwijderen.

De zieke kastanjebomen 

zullen weldra geveld 

worden. In afwachting 

daarvan werden de poten-

tieel gevaarlijke takken 

afgezaagd. 
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OPENBAAR VERVOER

BESPREKINGEN 
MET DE MIVB
Het rapport van Leefmilieu Brussel vraagt om de Michel 

Angelolaan en de Franklinstraat opnieuw te asfalteren 

om het probleem van lawaai en trillingen bij het voor-

bijrijden van de bussen op te lossen.

De besprekingen gingen met name over het te grote 

aantal bussen dat door de Franklinstraat rijdt. Minister 

Pascal Smet vroeg de MIVB en Leefmilieu Brussel om 

na te denken over oplossingen, maar dit dossier ligt al 

enkele maanden op tafel. Er is een vergadering met de 

Stad en de MIVB gepland begin 2017, voor een stand 

van zaken over de probleemdossiers betreffende de 

MIVB.  Aanvankelijk reed bus 63 door de Veronese-

straat. Toen er een verkeersremmend plateau werd 

aangelegd voor de school, moest de MIVB noodge-

dwongen uitwijken naar de Michel Angelolaan. De MIVB 

stelt twee oplossingen voor. Een eerste mogelijkheid 

is om bus 63 mits enkele aanpassingswerken opnieuw 

door de Veronesestraat en de Margaretasquare te 

laten rijden, met als voordeel dat de Margaretasquare 

opnieuw wordt bediend. Een tweede mogelijkheid 

is om het oude traject opnieuw in gebruik te nemen, 

namelijk via de Veronesestraat en Patriottenstraat. Dit 

zou nog grotere werken vereisen, want de straat is niet 

breed genoeg om zowel auto’s als bussen door te laten 

en daarenboven is het Geuzenplein er niet op voorzien. 

Een ander luik dat wordt besproken met het Gewest, 

in verband met het herontwikkelingsproject van de 

Schumanrotonde, is de mogelijkheid dat één of andere 

buslijn die door Franklinstraat loopt, voortaan via de 

Kortenbergstraat rijdt.
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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



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
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