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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 plan-
nen 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 bouw-
den samen hun straat om tot aangename speel- en ontmoetings-
ruimte. 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 bewonersi-
nitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Ze zorgen voor aanste-
kelijke, 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 participatie-
traject op te zetten, en hier zo veel mogelijk bewoners bij te betrek-
ken. Dat is geen gemakkelijk 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 organiseert de Stad nog 
verschillende 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 sugges-
ties. 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 WIJKVERGADERING
VIJFHOEK-WEST

Vergadering van  23 januari 2016

Aanwezigen + 90 bewoners
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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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AUTOVRIJE ZONE
MET AANPASSINGEN INDIEN MOGELIJK

VOETGANGERSZONE 

Het College van de Stad Brussel luis-

tert naar de opmerkingen van haar 

bewoners en licht enkele wijzigingen 

toe betreffende het verkeersplan rond 

de voetgangerszone die werden of 

nog zullen doorgevoerd worden. Door 

de kluwen van middeleeuwse straten 

in het centrum en door de diverse 

behoeften van elke stadsgebruiker en 

bewoner is het soms moeilijk om een 

ideaal scenario te implementeren. De 

Stad wenst, daar waar mogelijk, tege-

moet te komen aan de opmerkingen 

van de bewoners en de handelaars 

maar de centrale lanen blijven (mits 

enkele aanpassingen) autovrij.

VOORGESTELDE AANPASSINGEN 
VAN DE VERKEERSRICHTINGEN

Aan het Sint-Goriksplein zullen de oor-

spronkelijke rijrichtingen weer in voege 

treden. De Duquesnoystraat veranderd 

van een één naar een tweerichtings-

straat zodat de toegang tot de parkings 

in de omgeving van de Grote Markt 

bereikbaar blijven. In deze straat gaat 

men dus (mits enkele aanpassingen) 

terug naar de originele schikking. 

Bewoners vragen om dubbelrichtings-

verkeer op de Lemmonierlaan en in de 

Zuid- en de Rogier Van der Weyden-

straat. Het college stemt ermee in voor 

de Lemonnierlaan en eveneens voor 

de Zuidstraat voor het gedeelte tussen 
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VOETGANGERSZONE 

Voor een update  
van de ontwikkeling van het  

circulatieplan en de herinrichting 
van de voetgangerszone  

contacteer:  
julien.mille@brucity.be,  

www.centre-ville.bruxelles.be/nl
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Rouppeplein en Bogaardenstraat. De 

Lemmonierlaan blijft een belangrijke 

verkeersader omdat deze toegang 

geeft tot de Vijfhoek. 

Op het De Brouckèreplein zijn de veran-

deringen reeds zichtbaar zoals de ver-

keersstrook voor het hotel Metropole, 

om de Adolphe Maxlaan beter bereik-

baar te maken.

Om het sluipverkeer terug te dringen 

zal de rijrichting in de Philippe van 

Champagnestraat worden aangepast 

en het Olivetenhof en de Kolenmarkt 

worden ook een voetgangerszone.

VERKEERSLUSSEN OM 
SLUIPVERKEER TERUG 
TE DRINGEN
Tellingen hebben aangegeven dat 

minder auto’s de stad verlaten via de 

Lakensestraat, wat beter is voor de 

leefbaarheid in de wijk. De Lakense-

straat is een éénrichtingsstraat naar de 

Kleine Ring toe geworden om het ver-

keer van de tunnels richting “Rogier”, 

die de Lakensestraat gebruiken als 

een alternatieve transitweg voor de 

centrale lanen (richting “Zuid”), een halt 

toe te roepen.

Het Noord-Zuid verkeer volgt een 

lus,, die de af te leggen afstand groter 

maakt, maar die vooral het sluipver-

VOETGANGERSZONE 

keer vermindert in de vijfhoek.

Het verkeer op de Zwarte Lieve-

vrouw-, Lakense-, Arteveldestraat en 

de Anderlechtsesteenweg verloopt 

vlotter dan voorheen en bevat minder 

transitverkeer. Sommige bewoners 

dragen de oplossing van een twee-

richtingsverkeer aan voor deze as, 

maar uit een studie blijkt dat dit meer 

files en transitverkeer veroorzaakt. De 

bereikbaarheid van de wijken is onder-

tussen verbeterd door vlottere kruis-

punten en enkele aanpassingen van 

rijrichtingen als gevolg van de opmer-

kingen tijdens de testfase.

WAT DE BEWONERS AANKAARTEN

De Anderlechtsesteenweg en de 

Camuselstraat worden gebruikt door 

snelheidsduivels. De bewoners ervaren 

overlast en vragen de Stad om reke-

ning te houden met hun klachten. Vol-

gens het College zou het omschakelen 

van deze éénrichtingsstraten tot twee-

richtingsstraten een oplossing kunnen 

zijn. Ook in de Grootsermentstraat rijden 

sommige bestuurders waanzinnig snel 

en daarom vragen de omwonenden de 

installatie van camera’s. De Stad had 

reeds de heraanleg van deze straat in 

haar budget gepland. De bewoners van 
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VOETGANGERSZONE 

de Camuselwijk zullen op de hoogte 

gehouden worden van het onderzoek 

en uitgenodigd worden voor een stem-

ming over de verkeersaanpassingen.

In de Léon Lepagestraat telde een 

bewoner het aantal voorbij rijdende 

auto’s. Voor de aanleg van de voet-

gangerszone was het verkeer een stuk 

minder druk. Bewoners wijten dit aan 

de voetgangerszone en omliggende 

straten waar de verkeersrichtingen 

werden veranderd. De Dansaertstraat 

zou het (sluip)verkeer opslokken dat via 

de Lakensestraat naar de Antwerpse-

poort en de Kleine Ring wenst te rijden. 

Uit tellingen blijkt echter dat er minder 

filevorming is in de Dansaertstraat dan 

voor de invoering van de voetgangers-

zone. De Stad werkt samen met het 

Brussels Gewest aan een oplossing 

om de verkeersdruk in de Leon Lepa-

gestraat te verlagen.

Een bewoner geeft aan tevreden te 

zijn met de nieuwe verkeersrichting 

van het Brouckèreplein en de Zwa-

luwenstraat. Hij vreest echter files 

en sluipverkeer indien auto’s te lang 

moeten wachten om een plaats te 

vinden in de parking aan de Jacqmain-

laan of als ze volzet zijn.

De Ieper- en IJzerlaan zijn nu al 
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VOETGANGERSZONE 
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tussen 16 en 18 uur het verkeersin-

farct nabij, wat zal er gebeuren indien 

één of meerdere tunnels sluiten? 

De zebrapaden aan deze lanen die 

een min of meer veilige oversteek-

plek waren zijn ondertussen door het 

intense verkeer afgesleten.

Aan Borgwal wordt de tijdsbeperking 

van leveringen tot 11 uur niet gerespec-

teerd. Ook dit straatje wordt gebruikt als 

sluiproute. De bewoners van de Celle-

broersstraat vragen een omvorming in 

een enkelrichtingsstraat of de aanleg 

van snelheidsdrempels om de snelheid 

van het verkeer in te tomen.

Wat de interventies van de spoeddien-

sten betreft wil de Stad de bewoners 

gerust te stellen, ze blijft in nauw con-

tact met het Gewest om eventuele pro-

blemen op te lossen.

BE☻PAALDE GEBRUIKERS VAN  
DE ZONE
In sommige smalle straten blok-

keren paaltjes en ladende/lossende 

vrachtwagens de doorgang. De Bur-

gemeester antwoordt dat voor er som-

mige leveringen geen ander keuze 

is (levenswaren, apotheken, hospi-

talen...). Men moet echter het verschil 

maken tussen (zware) vrachtwagens 

en bestelwagens. De zware vrachtwa-

VOETGANGERSZONE 
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gens moeten uit het centrum ver-

bannen worden.  Er moet een plek 

gevonden worden waar men de 

vracht van deze zware vrachtwa-

gens kan overdragen op kleinere 

bestelwagens.

Aan de Zuid-en Poincarélaan van 

aan de brug tot aan de Ander-

lechtsepoort is de midden-

berm stuk of opgebroken, ook 

de zebrapaden zijn verdwenen. 

Aangezien deze twee lanen tot 

de Gewestelijke bevoegdheid 

behoren kan de Stad hier niet 

interveniëren. De Stad zal deze 

informatie aan gewestelijke dien-

sten, overmaken. 

Sommige oudere aanwezigen 

klagen het roekeloze gedrag van 

fietsers in de voetgangerszone 

aan. Die zouden van het voetpad 

gebruik maken om sneller vooruit 

te geraken. Het College wijst erop 

dat enkel fietsers tot 12 jaar van het 

voetpad gebruik kunnen maken. 

De investeringen voor nieuwe 

fietsinfrastructuur komt eraan. 

VOETGANGERSZONE 

LUCHTKWALITEIT
Ook de luchtkwaliteit rond de 

voetgangerszone wordt in het oog 

gehouden. De Stad heeft aan het 

Gewest gevraagd peilingen uit te 

voeren. Volgens de peilingen is de 

luchtkwaliteit er in elk geval op ver-

beterd . De Stad wenst echter meer 

gedetailleerde resultaten zoals de 

piek- en daluren van de vervuiling, 

het aantal stofdeeltjes enz.
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STEFANIATUNNEL

GEWESTELIJK 
BEHEER
DE ZOEKTOCHT NAAR EEN OPLOS-
SING LIGT NOG TER STUDIE

De sluiting van deze tunnel zal een 

negatieve impact hebben op de 

Marollen en de Zavel. De Burgemees-

ters van Brussel, Elsene en Sint-Gillis  

zijn samengekomen om de  verkeer-

stoeloop in hun gemeenten te coör-

dineren.  Er zouden zes maanden 

voorstudie zijn en vier maand van 

effectieve werken. De drie Burge-

meesters vragen dat tenminste gedu-

rende de studieperiode de tunnel kan 

open blijven voor het  verkeer. Het pro-

bleem is dat er twee tunnels boven 

elkaar liggen zodat het plafond van de 

ene de begane grond van de andere 

is. Het probleem met betonrot is niet 

nieuw en het is aan het Gewest die 

deze tunnels beheert om haar verant-

woordelijkheid op te nemen.

VEILIGHEID

ADMINISTRATIVE 
OF 
GERECHTERLIJKE 
WEG
OVERLAST VAN DAKLOZEN 
BINNEN DE PERKEN HOUDEN

De overlast die sommige daklozen 

en zwervers met zich meebrengen 

kan door de Politie op twee manieren 

worden aangepakt. Ten eerste is er 

de administratieve weg, waar men 

de zwervers wegjaagt uit de door 

hen onveilig gemaakte gebieden. Het 

nadeel is dat men na verloop van tijd 

dezelfde mensen op dezelfde plaatsen 

terugvind. De tweede methode is de 

gerechtelijke weg. Deze neemt meer 

tijd in beslag, maar éénmaal de gerech-

telijke machine in gang in is geschoten 

worden de zaken grondig uitgekiend.

Indien de geluidsoverlast van cafés, 

nachtwinkels of disco’s de spuigaten 

uitloopt kan de Politie deze altijd laten 

sluiten. Het College wil ook het drugge-

bruik op straat aanpakken.
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ECONOMIE

SOCIO-CULTURELE VERMENGING, 
GEMENGD KARAKTER VAN DE STAD
BUURTTEWERKSTELLING BEHOUDEN

De economische ontwikkeling van 

de Stad kan ook gebeuren zonder 

het fileprobleem zoals bijvoorbeeld 

in Kopenhagen.  Bewoners van het 

hypercentrum vrezen dat hun wijk 

een soort “Bokrijk” wordt, waar geen 

plaats meer is voor de modale 

inwoner en waar men zich enkel 

op de toeristische sector toelegt of 

nog erger dat men een soort gigan-

tisch “Ilôt Sacré” met alle overlast 

en problemen creëert. De Stad 

antwoordt dat, voor de enkelen die 

een uitbatingsvergunning krijgen, 

de nieuwe Horecabedrijven in 

het algemeen aan strenge voor-



16 WIJKFORUM   |  VIJFHOEK-WEST

waarden wordt onderworpen. 

Het voorbeeld dat de Stad wil 

volgen is dat van de Sint-Kate-

lijnestraat waar heel wat nieuwe 

kwaliteitswinkels hun deuren 

hebben geopend.

 Het College wil twee zaken 

vermijden. De reeds bovenge-

noemde omvorming van het 

centrum in een soort folkloris-

tisch museum en de gentrificatie 

van de wijken in de Vijfhoek. 

Beide kunnen worden ver-

meden door een sociaal-cultu-

rele mix in de woningzones en 

de scholen.  Daarom moeten de 

nog resterend bedrijven aan-

gemoedigd worden om in het 

centrum te blijven en zo werk-

gelegenheid te scheppen voor 

de buurtbewoners.

  

SPORT

DOEN- EN KIJKSPORT
SPORT IS VAN OPENBAAR NUT

De Stad wenst vrouwensport een duwtje in de 

rug te geven zoals bijvoorbeeld in de sportzaal 

aan de Papenvest. Door de inhaalbeweging van 

de vrouwensport plant de Stad een tweede 

sportzaal. Sport is een sociaal nuttige bezigheid 

en kan bepaalde bevolkingsgroepen helpen 

om een gezondere levensstijl na te streven. Ook 

voor jongeren is het respect voor de anderen 

een belangrijk aspect en het naleven van regels 

kan (later) helpen in het beroepsleven.

Enkele  bewoners van  de Jules van Prae-

tstraat vragen zich het nut af van giganti-

sche schermen waarop men de Europese 

voetbalinterlandcompetitie kan volgen. Dit 

trekt sluikparkeerders aan in de wijk en niet 

alleen sportfans en na de afloop van de mat-

chen laat men een hoop vuil achter. Men mag 

echter niet vergeten dat er een grote vraag 

bestaat vanuit de bewoners  om tezamen 

deze sportevenementen te kunnen volgen. 

Brussel is ook het centrum van het land en 

moet aan bepaalde vragen kunnen voldoen. 

Het idee om aan de Heizel weer gigantische 

schermen te plaatsen is afgevoerd. De Stad 

is op zoek naar een andere plek, het Annees-

sensplein misschien ?
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DIKSMUIDEWIJK

FONTEINEN AAN 
DE OEVERPOORT
INFORMATIE AANGAANDE HET ONDERHOUD

Het idee van de Stad is om aan de Oeverpoort 

de trams, voor een optisch effect, door het 

water laten rijden. Dat  ligt moeilijk voor de MIVB 

gezien de tramrails onder water zouden komen 

te liggen, wat moeilijkheden zou meebrengen 

voor het onderhoud en eventuele noodge-

vallen in de trams. De Stad engageert zich om 

de vijvers te onderhouden. Een  nieuw plaats-

naambord werd na een feestelijke inhuldiging 

aangebracht, dit na een participatie proces met 

de bewoners. 

Een groot aantal fonteinen die de Stad telt 

worden op heden gereinigd.. Wintervorst  kan 

heel wat schade toebrengen, vooral indien er 

zich in de fonteinen nog water bevindt.
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EEN OBJECTIEVE KIJK 
OP DE JONGEREN 

NIET ALLES OP ÉÉN HOOP GOOIEN

JONGEREN
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JONGEREN

De aanwezigheid van een 

bepaalde soort jongeren 

in de openbare ruimte cre-

eert bij sommige bewoners, 

die graag meer stadswach-

ters in de wijk zouden zien 

patrouilleren,  een gevoel 

van onveiligheid. Het is juist 

dat bepaalde jongeren die 

zich vervelen betreurens-

waardige feiten plegen, 

het zou echter fout zijn  

iedereen over één kam te 

scheren. Het grootste deel 

van de jongeren hebben 

een goede inborst en er is 

ook heel wat artistiek talent 

aanwezig.

De Stad is echter niet doof 

voor de op/aanmerkingen 

van de bewoners en houdt 

ook vast aan haar rol om 

in de wijken een rustig kli-

maat op te bouwen. De 

Stad herinnert eraan dat zij 

jongeren wil opvoeden tot 

burgers met een weder-

zijds respect. Dit gebeurt 

via het onderwijs (waar aan 
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het grootste deel van haar begro-

ting is gewijd) en de jeugdhuizen. 

Deze laatste zijn talrijk in  de wijk 

(Gemeenschapscentrum Papen-

vest, Jeugdhuis Dolto, straathoek-

werkers…). De sociale projecten van 

de Brusselse Haard bevorderen 

ook het samenleven.

Uitwisselen en nadenken hebben 

een rol en een plaats in onze samen-

leving : door een dialoog kan ieder 

de andere ontmoeten. De Sociale 

Bemiddeling in de wijk werkt met 

dit doel voor de ogen en zet heel 

wat projecten op die de sociale 

cohesie versterken. Andere struc-

turen zoals Don Bosco laten weten 

dat ze de te grote vraag niet meer 

kunnen beantwoorden.
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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 

INFO
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INFO

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-

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 ontwikkelings-

fase verkerende of toekomstige pro-
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INFO

jecten kunnen worden aangehaald. Het 

project ‘onthaal’ wil een nieuwe soort 

dienstverlening aan de burgers aan-

bieden. Men wil in de bezoekersruimte 

van Brussel Participatie drie vormen van 

ondersteuning aan geëngageerde bur-

gers 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.
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