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Een nieuwe lente, een nieuw plein, een nieuwe naam

In het kader van het wijkcontract ‘De Kaaien’ is de open ruimte tussen de Handelskaai, de
Arduinkaai en de Houthulstbostraat heraangelegd. Voorheen werd het verkeer op deze plek
geregeld door een bizarre combinatie aan betonblokken, vandaag is er een prachtig plein
aangelegd waar de tram over het water lijkt te glijden. Omdat dit nieuwe plein nog geen naam
heeft, doet schepen Ans Persoons (sp.a) een beroep op de creativieit van de bewoners van de wijk:
ze mogen het plein zelf een naam geven. Morgen 20 april, op het wijkfeest van het collectief ‘De
Kaaien’, wordt de wedstrijd voor de naamgeving van het plein gelanceerd.
Het wijkcontract ‘De Kaaien’ loopt ten einde. De laatste werken worden momenteel afgerond. Eén
van de meest opvallend projecten is de creatie van een nieuw plein dat de groene wandelzone van
de Handelskaai verbindt met het parkje aan de overkant. Voetgangers en fietsers kunnen nu veilig
oversteken. De betonblokken en kasseien zijn vervangen door waterbassins, een duidelijke verwijzing
naar het havenverleden van de buurt. Het plein creërt de optische illlusie dat de tram over het water
glijdt. Vooorheen was hier een zielloze verkeerschaos te zien, vandaag is er een aangenaam en
rustgevend plein.
Aangezien dit plein helemaal nieuw is, heeft het momenteel nog geen naam. “Als schepen van
wijkcontracten en participatie wil ik de bewoners de mogelijkheid geven om zelf namen voor te
stellen voor het plein. De wijkbewoners zijn vragende partij om meer inspraak te krijgen bij het
nemen van beslissingen, zeker als die direct raken aan hun dagelijkse leven. Door zelf een naam te
geven aan de publieke ruimte die hen omringt, eigenen mensen zich die ruimte ook toe. We willen
de Brusselaars meer betrekken bij hun wijk en trots maken op hun stad,” legt Ans Persoons uit.
De projectoproep zal gelanceerd worden tijdens het wijkfeest ‘De Kaaien’ op zaterdag 20 april 2013.
Bewoners, maar ook verenigingen en scholen worden uitgenodigd om hun creativiteit te laten
werken en een naam te bedenken die de identiteit van de wijk goed weerspiegelt. Het verleden en
de typische kenmerken van de wijk zijn een uitstekende inspiratiebron. Tot 31 mei 2013 kunnen
mensen hun ideeën indienen. Daarna zal een jury worden aangesteld om de beste voorstellen te
selecteren. Het einde van het hele proces is voorzien voor september. Het nieuwe plein zal dan
gedoopt worden, uiteraard vergezeld van een klein feestje.
Tijdens het wijkfeest organiseert de Stad ook een gratis wandeling om de realisaties van het
wijkcontract ‘De Kaaien’ voor te stellen. Het vertrek is voorzien om 14u op het kruispunt van de
Schuitenkaai en Brandhoutkaai. Iedereen is welkom.
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