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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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SYNTHESE 
WIJKFORUM

Noord- 
Oostwijk

Vergadering van 4 februari 2016

Aanwezigen + /- 40 bewoners



6 WIJKFORUM |  NOORD-OOSTWIJK



7NR 3   |  OKTOBER 2016

AMBIORIXSQUARE
BEKKEN, WATERPARTIJ EN KASTANJEBOMEN

STEDENBOUW 

De stedenbouwkundige diensten 

hebben een technische oplossing 

gevonden voor het probleem van de 

wildgroei van algen in het bekken. Het 

leeg maken van het bekken zou te duur 

wegens het waterverbruik. Boven-

dien zou het probleem zich elk jaar 

opnieuw voordoen. Momenteel wordt 

dus onderzocht of het niet mogelijk is 

om een systeem op langere termijn te 

installeren, namelijk een installatie met 

meerdere filterbakken met pompen en 

filterplanten. Dit dossier dient ter goed-

keuring te worden voorgelegd aan het 

Gewest en de Commissie voor Monu-

menten en Landschappen.

Om de graffiti die 2 jaar geleden op 

de waterpartij werd aangebracht te 

kunnen verwijderen, is de toelating 

van de schepen van Stedenbouw 

nodig omdat de plaats is beschermd. 

Tot slot is de aanvraag tot steden-

bouwkundige vergunning ingediend 

voor het vellen van meerdere zieke 

tamme kastanjelaren.
RESTAURATIE VAN 
STANDBEELDEN

De restauratiewerken van de stand-

beelden van de Ambiorixsquare, de 

Palmerstonsquare en de Maria-Loui-

zasquare zijn gesubsidieerd en de 

procedure lopende.
LEOPOLDPARK

De renovatie van het Leopoldpark 

wordt momenteel onderzocht met de 

Commissie voor Monumenten en Land-

schappen. Men wil er struisvogels en 

pinguïns in blauwe steen installeren. 

Wat de groen planting van de oevers 

van de vijver betreft, zal het dossier dit 

jaar worden toegekend.

MAALBEEKDALHOF
TOEGANG VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT (PBM)

Tijdens de recente renovatiewerken 

in het park is men een toegang voor 

personen met beperkte mobiliteit ver-

geten aan te leggen. Daardoor zouden 

PBM hebben kunnen genieten van 

de banken en de omgeving rond de 

fontein. Door een gebrek aan budget 

kunnen de wegen niet worden hersteld. 

De toegang voor PBM tot het park, dat 5 

jaar geleden werd aangevraagd, stemt 

overeen met wat is gevraagd in de toe-

gekende vergunning. Om dit te rea-
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plexe en fragiele mechanisme van 

de fonteinen dient te worden onder-

houden en hersteld. De Stad beschikt 

echter slechts over 4 fonteiniers voor 

bijna 100 fonteinen, wat de achterstand 

van de werken verklaart.

BIJZONDER 
BESTEMMINGS-
PLAN (BBP)
Op het binnenterrein van het huizen-

blok in de Michel Angelostraat 8-10 en 

12, zijn er drie huizen gebouwd hoewel 

het BBP dit verbiedt. De Stad kan echter 

niet verplichten tot de afbraak, aange-

zien ze het voorwerp uitmaken van een 

liseren, moet de Stad de nodige 

financiële middelen vinden via de 

stedenbouwkundige lasten.

De exploitanten van de fijnproever-

smarkt “Jeudi Jardin” hebben ook 

een toegang voor PBM gevraagd. In 

afwachting van de komende inves-

teringsbudgetten, heeft de Stad 

Brussel de toestemming gegeven 

om tijdens elke markt een tijdelijke 

oprijplaat voor PBM te installeren.

DE FONTEIN

Het Maalbeekdalhof werd mooi 

gerenoveerd, maar de fontein, de 

waterpartij en de waterval zijn al 

enige tijd buiten werking. Het com-

STEDENBOUW 
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vergunning die in het verleden werd afgeleverd en nog steeds geldig is.

In het kader van de reorganisatie van de meest recente BBP’s van de Europese wijk 

zijn “Sint-Quentin” en “Veronese” conform het BBP “Archimedes”. Deze laatste, is 

de eerste in de wijk en is een beschermende BBP. Ze beogen alle drie de bescher-

ming van de typische bouwstijlen en het tegengaan van de overmatige indeling 

van ééngezinswoningen in meerdere kleine appartementen (of koten).

LEEGSTAANDE WONINGEN
Kan de Stad het huis in de Keizer Karelstraat 57 dat al jaren leegstaat niet ontei-

genen? Het comité GAQ vestigt ook de aandacht op de leegstaande huizen in de 

Willem de Zwijgerstraat 23 en 34, die behoren tot de gemeentelijke eigendommen. 

De Stad houdt een inventaris van deze woningen bij en legt boetes op aan de eige-

naars. Er wordt pas tot een onteigening overgegaan als alle mogelijkheden in ver-

band met een renovatie niets hebben uitgehaald. Deze procedure blijft moeilijk 

omdat de eigendom een onvervreemdbaar recht is in België. Jaarlijks worden er 

slechts 3 tot 4 huizen onteigend. In het lager gelegen deel van de De Pascalestraat 

is een onteigening aan de gang voor 4 huizen.

STEDENBOUW 
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BELASTING
De stedenbouwkundige overtre-

dingen van vóór 2014 moeten niet 

worden gereactiveerd, maar kunnen 

worden bijgesteld. Sinds 2014 maakt 

een nieuw hulpmiddel het mogelijk om 

de stedenbouwkundige overtredingen 

te belasten en die vervolgens aan het 

parket worden overgemaakt. Als het 

parket niet overgaat tot vervolging, 

kan de Stad administratieve boetes 

opleggen de  zogenaamde “gemeente-

lijke administratieve sanctie”. Voor som-

mige overtredingen werd een boete 

van € 20.000 per jaar opgelegd. 

JAMBLINNE 
DE MEUX: 
BOUWPROJECT
Het woningbouwproject op het de Jam-

blinne de Meuxplein hangt volledig af 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en niet van de Stad. Het dossier staat stil 

omdat het milieueffectenrapport moet 

worden vervolledigd. Zodra dit rapport 

is afgerond, kan het dossier opnieuw 

worden opgestart.  De Stad heeft ook 

vernomen dat de gewijzigde plannen bij 

het Gewest werden ingediend. Het GAQ 

heeft deze plannen ingekeken en deelt 

mee dat de enige aangebrachte wijzi-

ging betrekking heeft op het park aan de 

achterkant namelijk de installatie van een 

fontein en een petanquebaan. Het lijkt er 

echter op dat een deel van het park, aan 

de kant van de Kortenberglaan en de 

Patriottenstraat, zou worden ingenomen 

door de gebouwen. De Stad laat weten 

dat het in het kader van het GBP verboden 

is om op een park te bouwen (zelfs op 10 

cm), behalve indien het gaat om toebe-

horend terrein.  Als het Gewest de ver-

gunning aflevert en de woningen een 

deel van terrein van het park innemen, 

zal juridische actie worden ondernomen 

en zal de vergunning door de Raad van 

State nietig worden verklaard.

PACIFICATIESTRAAT
Een bewoonsters wijst erop dat er 

scheuren zijn in de huizen van de Pacifica-

tiestraat. Volgens haar is deze schade te 

wijten aan de bouwwerf op de hoek van 

de Pacificatiestraat en de De Bruynstraat 

in de gemeente Sint-Joost-ten-Node.

STEDENBOUW-
KUNDIGE 
INLICHTINGEN
Aangezien de stedenbouwkundige 

inlichtingen niet zijn bijgewerkt, zijn de 

erfgenamen verplicht om de succes-

sierechten te betalen in afwachting van 

de verkoop van hun goed. Een wetswij-

ziging door het Gewest heeft lang op 

zich laten wachten, maar de Stad is erin 

geslaagd om deze achterstand - die 

momenteel nog 4 maanden bedraagt 

- weg te werken.

STEDENBOUW 
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VEILIGHEID

BIJZONDERHEID 
VAN DE 
EUROPESE WIJK
Voor de internationale instellingen zijn 

steeds hogere beschermingsniveaus 

vereist. De Europese instellingen vragen 

de totstandbrenging van een neu-

trale zone, maar de politie van Brussel 

weigert dit. De zone zou erg groot en 

dus erg moeilijk te beheren qua poli-

tiecontrole en de toegang. Tegenover 

deze weigering zijn de Europese instel-

lingen rond de tafel gaan zitten met het 

Gewest, die bevoegd is voor sommige 

wegen rond de EU- gebouwen.  Gezien 

het volgens hen een gevaar inhoudt, 

eisen de Europese instellingen van het 

Gewest de verwijdering van de par-

keerplaatsen langs het Berlaymontge-

bouw. De Stad weigert om meer straten 

over te dragen aan het Gewest, aange-

zien het risico bestaat dat deze laatste 

voorzieningen zou toestaan die uit-

eindelijk zullen overeenstemmen met 

een “neutrale zone” (bijvoorbeeld door 

de plaatsing van betonblokken in de 

Kortenberglaan).

VERSTERKING 
VAN DE 
BUURTPOLITIE
De Stad wil de efficiëntie van de buurt-

politie verbeteren. Daarom zal het 

aantal politiekantoren dat 24 uur op 24 

en 7 dagen op 7 open is, worden ver-

dubbeld. Het is de bedoeling om de 

veiligheid van de wijken te garanderen 

in de wijken zonder politiekantoor. Men 

wil ook de eerste en de vijfde politie-

divisie samenbrengen door de wijkan-

tenne van het Warandepark te sluiten 

en het personeel van het politiebureau 

van de Clovislaan te hergroeperen. Het 

politiebureau onderhoudt nauwe con-

tacten met het GAQ en is vragende 

partij voor een goede samenwerking 

met de bewoners. Er kan gemakkelijk 

contact worden opgenomen met de 

politie via info@polbru.be.
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SPORT

TOEGANG TOT EEN ZWEMBAD
Er is geen zwembad in de wijk en 

evenmin in het zuiden van de Stad. 

Vorig jaar werd door de bewoners een 

aanvraag ingediend om toegang te 

krijgen tot het zwembad van het Resi-

dence Palace en dat van de Konink-

lijke Militaire School. Het zwembad 

van het Residence Palace bestaat niet 

meer. Het zal worden gerenoveerd. 

Als de toegang openbaar zou worden 

gemaakt, zou die worden beperkt 

tot een dertigtal personen gezien de 

beperkte ruimte. De Koninklijke Mili-

taire School beschikt over een olym-

pisch zwembad. De huidige aanvraag 

van de Stad heeft betrekking op een 

gratis gebruik voor de wijkbewoners dat 

echter wordt beperkt per dag. De Stad 

stelt ook voor om bewakingspersoneel 

ter beschikking te stellen. De Militaire 

School weigert de toegang van de wijk-

bewoners, aangezien voorrang wordt 

gegeven aan de overeenkomsten met 

de Europese Commissie en bepaalde 

duikclubs. 

Het idee om een zwem- of duikclub voor 

wijkbewoners op te richten werd al getest, 

maar men is ervan afgestapt door de te 

hoge jaarlijkse kostprijs. Een bewoner 

deelt mee dat 10-15 jaar geleden, tij-

dens de renovatiewerken in de Militaire 

School, Hobbemastraat en de Leonardo 

da Vincistraat, de bewoners van de wijk 

gedurende 4 tot 5 jaar toegang hebben 

gekregen tot het zwembad. Nadien werd 

deze toelating geschrapt, behalve voor de 

personen begeleid van een zwemleraar.

Tegenover deze moeilijkheden heeft de 

Stad nagedacht over de installatie van 

tijdelijke zwembaden. Het concept blijkt 

echter ingewikkeld te zijn vooral voor de 

waterkwaliteit. In plaats daarvan is er wel 

een FIT-O-METER aanwezig in het Jubel-

park. Een dergelijke installatie is echter 

niet toegestaan in de beschermde site 

van de Ambiorixsquare.

SENIOREN

RENOVATIE PAVILJOEN 
De Stad heeft interesse getoond in het project van de schrijfworkshop voor senioren 

dat door het GAQ werd ingediend. Daarnaast dienen in het paviljoen “Van Ouden-

hove” waar de activiteiten voor senioren in het Jubelpark worden georganiseerd, de 

lokalen te worden gerenoveerd en de verlichting te worden hersteld.  De Regie der 

Gebouwen en Leefmilieu Brussel zullen deze renovatie- en herstellingswerken ten 

laste nemen. Ook de defecte verlichting rond het paviljoen dient te worden hersteld 

om de omgeving te beveiligen en de gebruikers van de plaats gerust te stellen.
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GROENE RUIMTEN

ONDERHOUDS-
PERSONEEL
Drie teams zijn belast met het onderhoud 

van de groene ruimten in de Noordoost-

wijk. Het eerste team, dat bestaat uit 5 

personen, is gevestigd in de Ambiorix-

square. Het tweede team is gevestigd 

in het Warandepark en is onder meer 

belast met het onderhoud van het Leo-

poldpark en telt 5 tuiniers en hulpar-

beiders. Het derde team (enkel voor de 

Frère Orbansquare en de De Meeûs-

square) is gevestigd in het Warandepark 

en bestaat uit 13 personen.

BRABANÇON-
NE LAAN
In 1982 gaf de dienst Groene Ruimten 

de opdracht om 57 iepen om te hakken 

in de Brabançonnelaan. Deze bomen 

waren aangetast door de iepziekte 

en geen enkele behandeling kon 

deze schimmelziekte uitroeien. Ook 

in het Warandepark moesten bijna 

400 iepen worden omgehakt, omdat 

ze eveneens waren aangetast door 

deze ziekte. Nadien besliste de dienst 

Groene Ruimten om zo veel moge-

lijk variatie te brengen in de aange-

plante boomsoorten om het verlies 

van bomen door een ziekte tot een 

minimum te beperken.

Er werd gekozen voor de Metase-

quoia Glyptostroboides (watercipres) 

die over uitzonderlijke esthetische 

kwaliteiten beschikt. Deze boomsoort 

die wordt aangeplant in een bomenrij 

en biedt talrijke voordelen.  Hij groeit 

in de hoogte en weinig in de breedte 

en is dus ideaal voor een smalle straat 

met gevels in de buurt van de kruin. 

De boom heeft een volkomen verti-

cale groei. De boom zal op zoek naar 

licht, niet zoals andere soorten naar het 

midden van de rijbaan toe groeien. 

De Metasequoia is bijzonder goed 

geschikt om te worden aangeplant 

in een stedelijke omgeving. Hij ver-

draagt de nabijheid van harde wegbe-

dekkingen in de buurt van zijn plantkuil 

goed. Hij is weinig vatbaar voor ziekten 

en verliest zijn naalden in een grote hoe-

veelheid  maar één keer per jaar en niet 

beetje bij beetje het hele jaar door. De 

naalden vallen in de maand november 

echter wel op de voetpaden, wat door 

sommige bewoners als hinderlijk wordt 

ervaren. Er wordt echter op gewezen 

dat deze bomen de trots van de Stad 

vormen. De dienst Groene Ruimten 

heeft tijdens de werken aan de voet-

paden zelfs hun plantkuilen laten ver-

groten. Er bestaat dus geen objectieve 

reden om deze bomen te vellen. Boven-

dien zou elke aanvraag om te rooien 

door het Gewest worden geweigerd.



17NR 3   |  OKTOBER 2016

GROENE RUIMTEN 
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VORDERINGS-
STAAT V/H 
ARBORETUM-
PROJECT 
Er werden 47 bomen (16 op de 

Ambiorixsquare, 22 in het Leo-

poldpark en 9 op de Maria-Loui-

zasquare) geselecteerd om 

er identificatieplaatjes op aan 

te brengen. De exacte bepa-

lingen moeten nog worden uit-

gevoerd. Vervolgens zullen de 

plaatjes worden gedrukt en 

opgehangen.

SPEELTUIN 
AMBIORIX
De speeltuin telt talrijke speel-

tuigen die zich in een goede 

staat bevinden en regelmatig 

worden gecontroleerd. Er is in 

2016 geen enkel budget voor-

zien om dit speelterrein aan 

te passen. Het uitgetrokken 

budget van  50.000 € voor 

de verbetering van de speel-

tuinen zal worden gebruikt voor 

andere speelterreinen waar het 

tekort aan speeltuigen groter is.

GROENE RUIMTEN 
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NETHEID

DE TEAMS 
VERSTERKEN
IN DE ONTWERPFASE

De Gutenbergsquare en de omgeving 

ervan worden schoongemaakt door 

het Gewest. Het Gewest zal 150 per-

sonen aanwerven, waarvan er 30 zullen 

worden ingezet in de Stad Brussel en in 

de eerste plaats op de Gutenbergsquare 

om het huidige tekort weg te werken.

MOBILITEIT

KLEINE 
WETSTRAAT
TUSSEN SCHUMAN EN HET JUBELPARK

In het kader van de heraanleg van het 

rondpunt Schuman voorziet het pro-

ject van het Gewest in de totstand-

brenging van een aansluiting tussen 

het Jubelpark en het rondpunt, onder 

meer door de Wetstraat tussen 

Schuman en het park autovrij te 

maken. De Stad verzet zich tegen de 

opsplitsing van de wijk, wat de ontoe-

gankelijkheid van de woningen in de 

hand zal werken. De bewoners vragen 

om een mobiliteitsplan op te stellen 

voor de hele wijk en het aan een 

openbaar onderzoek te onderwerpen.
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MIVB

IN WERFFASE
EBURONEN, BRABANÇONNE

De voorafgaande signalisatie van 

de werken in de Eburonenstraat zou 

kunnen worden verbeterd vooral 

komende van het Sint-Joostplein. Er 

wordt immers op geen enkele manier 

aangegeven dat het verkeer in de 

werfzone in één enkele richting ver-

loopt. De verantwoordelijke van de 

MIVB zal een aanvraag indienen om 

dit op te lossen. De afgeronde werken 

in de Brabançonnelaan zijn goed ver-

lopen en hebben lang geduurd maar 

waren ingrijpend aangezien het ging 

om een volledige heraanleg met ver-

wijdering van de tramsporen.

BUS 63

Op vraag van de bewoners heeft Leef-

milieu Brussel een studie uitgevoerd 

betreffende de overlast van de door-

gang van bus 63 in de Michel Ange-

lolaan. Het doorrijden van de bus 

veroorzaakt geluidsoverlast. De tril-

lingen in de woningen staan in  ver-

band  met de slechte staat van de 

wegenis. De Stad zal de resultaten van 

deze studie bestuderen. Het traject van 

bus 63 werd aangepast na een wijziging 

van de inrichting in de omgeving van de 

school in de Veronesestraat. De door-

gang van bussen en de aanwezigheid 

van een school  zijn echter technisch en 

veiligheidshalve onverenigbaar.

Momenteel wordt het traject van bus 

63 aan een grondige studie onder-

worpen. Als de bus niet meer langs 

de Michel Angelolaan zou rijden, zou 

dat de Franklinstraat al ontlasten waar 

talrijke bussen doorrijden. De MIVB 

onderzoekt of het mogelijk is om een 

deel van de bussen op de Kortenber-

glaan te laten rijden, maar ook daar 

is er verkeersellende. Doordat de 

bussen vanuit de Kortenberglaan het 

de Jamblinne de Meuxplein aandoen 

heeft dit ook gevolgen voor de inrich-

ting van het plein.

Het busplan van de wijk voorziet in de 

doorgang van bus 63 via de Leuvense-

steenweg op een busstrook evenals  de 

verlenging van buslijn 28 tot het stads-

centrum ter vervanging van buslijn 63. 

Daarbij komt er nog een extra buslijn, 

namelijk lijn 56.
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PARKEREN

PARKEERMETERS
Door een gebrek aan parkeerwachters 

worden er te weinig parkeercontroles 

uitgevoerd. Er zal een camerasysteem 

worden ontwikkeld om dit probleem te 

verhelpen. Daarnaast vragen de bewo-

ners de plaatsing van parkeermeters 

in de Michel Angelolaan. Deze plaat-

sing maakt deel uit van een actieplan 

van de Stad dat momenteel lopende is. 

Met het oog op een optimalisering van 

de parkeermeters staat het toestel in 

de Archimedesstraat,  dat enkel 3 par-

keerplaatsen bedient, op de lijst van uit 

te voeren verplaatsingen.

BORDEN
Er kan wettelijk gezien niet 

worden tegemoetgekomen 

aan de vraag om bijkomende 

borden te plaatsen aan de 

ingang van de straten van 

de wijk om te herinneren aan 

de snelheidsbeperkingen in 

Stad. Bovendien belemmert 

de toename van het aantal 

borden het uitzicht.
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PARKING JUBELPARK

Het beheer van de parking in het Jubelpark is zorg-

wekkend. Deze betalende parking zou enkel toegan-

kelijk mogen zijn voor de bezoekers van de musea 

en de wandelaars. Momenteel wordt ze echter uit-

sluitend gebruikt door pendelaars. Het wildparkeren 

vormt een belemmering voor de goede interventie 

van de hulpdiensten in het geval van een brand in 

de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

(KMKG). Het beheer van de parking in het Jubelpark 

valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale 

overheid en het Gewest. De Stad is faliekant tegen 

een parking in het park.

PARKEREN
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FINANCIËN

KADASTRAAL 
INKOMEN EN 
RENOVATIE
REGULARISATIE VAN DE FISCALE TOESTAND

In de wijk werden veel gebouwen gerenoveerd 

maar de wijzigingen werden niet in de steden-

bouwkundige aanvragen opgenomen. Dit vormt 

een probleem op het vlak van de fiscale gelijk-

heid en vereist a fortiori de regularisatie van de 

uitgevoerde werkzaamheden. De Stad heeft 

dus een regularisatieaanvraag gestuurd naar de 

eigenaars die aangaven dat hun eigendom(men) 

geen badkamer en/of geen verwarming heeft.

HANDELSZAKEN

VOETPADEN 
EN TERRAS-
SEN
CONTROLES VAN DE 
VERGUNNINGEN

De bewoners vestigen de aan-

dacht op de ongemakken die 

worden veroorzaakt door de 

handelszaken in de Archi-

medesstraat die het voetpad 

inpalmen. Op de hoek van de 

Stevinstraat en de Franklin-

straat is er een nieuwe zaak 

bijgekomen, die het voetpad 

bezet met parasols.

Het GAQ is gekant tegen ter-

rassen in de tuinen aangezien 

ze veel overlast voor de omwo-

nenden veroorzaken. Bijvoor-

beeld in de Archimedesstraat 

48 en de “Funky Monkey” op 

nummer 5. De Stad stemt in 

met dit verzoek tot controle van 

de vergunningen.
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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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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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Stad Brussel

V.U.: ANS P ERSOONS, STAD BRUSSEL, STADHUIS / GROTE MARKT, 1000 BRUSSEL


