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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 wijkvergaderingen organi-
seert de Stad nog verschillende thematische 
vergaderingen: over een welbepaald project 
dat in de stijgers staat, of bijv. over de net-
heid 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.

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

Vergadering van 19 november 2016

Aanwezigen + /- 80 bewoners

VIJFHOEK-WEST
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HET BEURSGEBOUW

ONTMOETINGSPLAATS
OPEN VOOR IEDEREEN

Op de trappen van het beursge-

bouw komen mensen vaak samen, 

bijvoorbeeld om de slachtoffers 

van de aanslagen te herdenken. 

Het is een buitenruimte die belang-

rijk is voor het openbare leven, al 

is het gebouw zelf niet toeganke-

lijk voor het publiek. De oprichting 

van een biermuseum zal zorgen dat 

de deuren van het beursgebouw 

opengaan voor het publiek. De 

ruimte zal drie zones omvatten. De 

eerste zone wordt een open gaan-

derij die een doorgang vormt door 

het gebouw, vanaf de Grote Markt 

tot aan het Beursplein. Het wordt 

geen handelsruimte maar een ont-

dekkingsparcours van het architec-

turaal erfgoed. In de tweede zone 

komt het biermuseum, dat de kel-

ders, de zijkanten en een deel van 

het dak zal innemen. Zone 3, op 

het dak aan de kant van de Sint-Ni-

klaaskerk, zal een panoramisch 

zicht over de stad bieden.

Het project wordt voor een kwart 

van het totaalbedrag gefinancierd 

door de Stad (ongeveer 25 miljoen 

euro), de rest door de Federale 

overheid, het Gewest en Europa.

De inwoners van de Sint-Gorikswijk 

vrezen een toename van de overlast 

(lawaai en vuilnis) als gevolg van de 

activiteiten van het Beursmuseum. 

Aangezien de Beurs een plaats van 

politieke actie in België was, zou 

men er dan niet eerder het Brus-

sels Parlement in onderbrengen? 

Echter, als het de bedoeling is om 

de Beurs voor het publiek open te 

stellen, dan is het Parlement wel-

licht geen goede optie.

Steden zoals Dublin en 

Amsterdam, hebben hun “Bier-

tempel” in een brasserie onder-

gebracht. Waarom zouden we niet 

hetzelfde doen en meer rekening 

houden met de inwoners en niet 

alleen met de toeristen?
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MOBILITEIT

MINDER AUTO’S IN DE VIJFHOEK
TEVEEL AUTO’S IN DE KLEINE STRAATJES 

deze weldra bekendmaken na raadple-

ging van de bewoners. Eerst moeten er 

een aantal interventies in de openbare 

ruimte plaatsgrijpen.

Sommigen zijn van mening dat de 

huidige voetgangerszone ontworpen 

is om massatoerisme aan te trekken. 

Waarom zou men ook niet de belangen 

van de bewoners behartigen en een 

voetgangerszone op de Vlaamse-

steenweg inrichten?

DE TOEGANG VOOR 
HULPDIENSTEN 
VERGEMAKKELIJKEN

De brandweer juicht de inrichting van 

een busstrook in de Arteveldestraat 

toe. Deze zou ook door de hulpdien-

sten gebruikt kunnen worden. Die 

kunnen op dit moment de voetgan-

gerszone gebruiken mits zij de obsta-

kels uit de weg ruimen, wat ietwat 

gecompliceerd is. Zij vragen daarom 

om verzinkbare paaltjes te installeren 

vooraleer de andere inrichtingswerken 

van start gaan.

Dankzij de autovrije zone circu-

leren er minder auto’s in de Vijf-

hoek, maar is er meer verkeersdruk 

op de omliggende kleine straatjes. 

In Arteveldestraat en de Zespen-

ningenstraat is de situatie haast 

onhoudbaar en krijgen de inwo-

ners geen rust. Er wordt soms al 

aangeschoven vanaf de Dansaert-

straat tot aan Fontainas. Kan men 

geen creatieve oplossing vinden 

om bestuurders duidelijk te maken 

dat ze niet mogen claxonneren en 

hun motor moeten stilleggen? De 

werken rond de voetgangerszone 

aan de ene kant en de Ninoofse-

poort die aan de andere kant de 

ingang en de uitgang van de Vijf-

hoek sluit, hebben ook een impact 

op het verkeer in de Stad.

In de Camuselstraat betalen enkel 

de bewoners om te parkeren. Daar-

enboven hebben ze ook te lijden 

onder een te grote verkeersdruk. Er 

is aangekondigd dat er een oplos-

sing in de maak is en het College zal 
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MOBILITEIT

FIETSPAD EN 
FIETSPARKING
HET COLLEGE VERDIEPT 
ZICH IN DEZE KWESTIE.

Een bewoonster vraagt zich af waarom 

het fietspad juist voor het Klein Kas-

teeltje stopt. Waarom gaat het niet 

verder? Komt dat door technische 

moeilijkheden? Een andere vraag heeft 

betrekking op de Vlaamsesteenweg: 

waarom zou er geen fietspad komen, 

aangezien het voetpad breed genoeg 

is? Het College zal dit navragen. 

MEER PARKEERPLAATSEN 
VOOR FIETSEN 

Er moeten meer U-fietsenstallingen 

komen, ook al moet men hiervoor een 

aantal parkeerplaatsen opofferen. De 

behoefte aan parkeerplaatsen voor 

fietsen zal ook onderzocht worden 

in het kader van het project voor de 

aanleg van de voetgangerszone. 

ALHAMBRAWIJK

KOMAF MAKEN 
MET STRAAT-
PROSTITUTIE

De bewoners van de Alhambra-wijk 

ondervinden overlast van de tippel-

prostitutie, vooral in de Kooplieden-

straat. Het Bravvo-team is ter plaatse 

actief, maar de situatie is erg moei-

lijk. Onder druk van de politie wijken 

de prostitués uit naar andere plaatsen 

en nieuwe prostitués komen dan in 

hun plaats. Het uitvaardigen van een 

besluit dat straatprostitutie verbiedt is 

een onrechtmatige daad, dus waarom 

zou men geen “villa Tinto” oprichten? 

De Stad meent dat zij deze beslis-

sing niet op haar eentje kan nemen 

en verwacht hulp van de omliggende 

gemeenten die ook met dit probleem 

geconfronteerd worden. 

WEGENIS

ONTBREKENDE KASSEIEN
DRINGENDE HERSTELLINGEN
De vervanging van de klinkers door asfalt wordt onaantrekkelijk gevonden. Deze 

werkwijze heeft te maken met de aanbestedingsprocedures. De Stad moet immers 

een overheidsopdracht lanceren om de volledige herbestrating in één keer uit te 

voeren. Maar in de tussentijd moeten de wegen op sommige plaatsen met asfalt 

worden hersteld.
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VEILIGHEID

DE POLITIE WAAKT.
OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

king van de lokale politie en externe 

ondersteuning tijdens grote evene-

menten. Indien er geen extra politie-

kracht kan worden ingezet, is één van de 

opties voor meer veiligheid in het sta-

tion Beurs om de ruimte te verkleinen.

Om alle thema’s binnen één enkel team 

aan te pakken, is het College akkoord 

gegaan met het voorstel om een trans-

versaal instrument op te zetten dat de 

politie, de hygiënediensten, de sociale 

werknemers en de dienst Administra-

tieve Sancties bij elkaar brengt. Het 

gaat om een pilootproject binnen een 

bepaalde perimeter en op plaatsen 

waar de problemen het acuutst zijn. 

Contact opnemen kan via het e-mail-

adres: Julien-mille@brucity.be.

Wat het doorgaand verkeer betreft: 

dat is een overlast die prioritair moet 

worden aangepakt. Men moet ook 

mensen in nood te hulp schieten, maar 

er moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen daklozen en rondzwer-

vende personen. De laatstgenoemden 

vallen niet onder ons sociaal systeem 

en geven blijk van een onaanvaardbaar 

gedrag, om sociale redenen en het niet 

respecteren van andere belangheb-

benden. Zij zijn dus niet geschikt om in 

een opvangplaats te verblijven.

De politie levert goed werk en arres-

De Stad is zich bewust van de omvang 

van de overlast in het centrum. Deze 

kwestie wordt aangepakt met de pro-

cedure van gemeentelijke administra-

tieve sancties. Alle klachten worden 

onderzocht, en wat de geluidsoverlast 

betreft, werkt de Stad nauw samen 

met het BIM. De politiepatrouilles zien 

toe op de eerbied voor de rust. Na een 

klacht van het wijkcomité van Sint-Go-

riks begrijpt de Stad de situatie nu beter. 

Inmiddels is de situatie aangepakt en 

zijn de zaakvoerders bewust gemaakt. 

Het aantal nachtwinkels moet omlaag; 

ze worden onderworpen aan meer 

controles. Er werd ook beslist om het 

verbod op de verkoop van alcohol na 

22 uur te handhaven tijdens de wed-

strijden van de wereldbeker voetbal. 

Er zijn echter nog problemen, onder 

andere als gevolg van de terugtrek-

king van de federale politie uit de 

metro, naar aanleiding van de verho-

ging van het dreigingsniveau. Het ver-

zoek om het tekort aan manschappen 

van de metropolitie te compenseren, 

kon niet worden beantwoordt door een 

tekort aan personeel. Voor de Stad is dit 

immers een probleem, omdat zij moet 

instaan voor de veiligheid tijdens grote 

evenementen (Europese top, enz.). De 

Stad Brussel verzoekt om een verster-
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teert precies de juiste personen. Het probleem is dat die de volgende dag weer 

worden vrijgelaten. Dat zorgt voor heel wat frustraties bij de bevolking. De vrijlating 

van een delinquent is echter geen bevoegdheid van de politie, maar van de pro-

cureur des Konings, die zijn beslissing neemt op basis van de aard van de feiten.
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WIJK LEMONNIER-STALINGRAD

HANDELSZAKEN
HANDELAARS ONGERUST

De handelaars zijn ongerust over de 

teloorgang van de handelszaken in hun 

wijk. Eén handelaar is verbaasd dat het 

drie jaar duurt om de bestemming van 

een zaak te wijzigen. Volgens de Stad 

lijkt een periode van drie jaar voor een 

bestemmingswijziging wel erg onwaar-

schijnlijk en ligt er wellicht een andere 

reden aan de basis. Alle aanvragen 

worden immers niet ingewilligd, zodat 

er een zeker evenwicht in de activi-

teiten kan worden gewaarborgd.

Men is ook bezorgd over de slechte 

staat van de voetpaden, waar het moei-

lijk wandelen is, waardoor klanten weg-

blijven. De handelaars zijn ook bezorgd 

over de gigantische omvang van de 

werken aan de metro in Stalingrad en 

Lemonnier. Om de overlast te beperken, 

had de Stad gevraagd om de chrono-

logie van de werken om te keren, dus 

om te beginnen met Lemonnier, in het 

kader van de voetgangerszone, om ver-

volgens pas Stalingrad aan te pakken. 

Dit verzoek werd evenwel geweigerd.

De handelaren wijzen ook op het 

gevoel van onzekerheid na de vele 

misdaden in de wijk.
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FONTAINAS

WIJKCONTRACT
Bij de heraanleg van het Fontainaspark is men 

gestuit op een archeologische site. Hierop werden 

de werken stilgelegd, zodat de archeologen de 

voorwerpen veilig konden stellen. De werkzaam-

heden worden terug opgestart in januari 2017. 

HUISVESTING

GROOT SERMENT-
STRAAT
De huurders van de vijf woonblokken moesten 

verhuizen omwille van de renovatiewerken. Aan-

gezien de werken nog niet zijn begonnen, vragen 

sommigen zich af waarom de inwoners al moesten 

geëvacueerd worden. De Stad verbindt zich ertoe 

de wijk in te lichten over de procedure en over de 

oplossingen die voorzien zijn voor alle huurders.

VARIA

SUGGESTIE
Waarom wordt een deel van het Warandepark niet 

opengesteld voor het publiek?

WAAR ZIJN ZE?
Er worden twee verdwijningen gemeld. Waar is 

het standbeeld van het koppel dat aan de ingang 

de bibliotheek van het Muntplein stond? Wat is er 

gebeurd met de fontein in de Grootgodshuisstraat?
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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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INFO

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.
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