294 boomvoeten opgefleurd in Bockstaellaan
Brussel, 22 november 2018 – Een opfrisactie voor 294 boomvoeten in de Emile
Bockstaellaan moet komaf maken met sluikstorten en gedumpte vuilzakken aan de
boomvoeten.
"Er werden reeds meerdere verfraaiingsprojecten voor de openbare ruimte op touw gezet
door de dienst Netheid van Stad Brussel. Al die projecten werden uitgevoerd met participatie
van de bewoners. De betrokkenheid van de buurtbewoners heeft in bepaalde wijken sociale
controle doen ontstaan, wat de hinder op het vlak van netheid duidelijk inperkt. De reikwijdte
van die projecten beperkte zich echter tot een straathoek of een handvol huizen", verklaart
Karine Lalieux, schepen van Openbare Netheid. Die vaststelling spoorde de Stad Brussel
ertoe aan gevolg te geven aan de oproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om met
de steun van de buurtbewoners, van verenigingen en van de scholen in de buurt een
grootschalig project uit te werken.
De keuze viel op de Emile Bockstaellaan, omdat die heel wat bomen herbergt die regelmatig
het slachtoffer worden van gebrek aan burgerzin. Zo zijn er buurtbewoners die er hun
vuilniszakken, afgedankte meubels of sigarettenpeuken bij dumpen.
Om de buurtbewoners samen te brengen, heeft Stad Brussel een coördinatrice
aangeworven, die alle bomen in de laan in kaart heeft gebracht. Daarnaast heeft ze bij de
bewoners navraag gedaan naar hun mening over het project en hen voorgesteld een boom
in de laan te adopteren.
Parallel werkt de vzw GoodPlanet, samen met de leerlingen van 3 scholen in de buurt van
de Emile Bockstaellaan, aan de ontwikkeling van sensibiliseringsafbeeldingen. "Onder
begeleiding van het artiestencollectief Sarendip zullen de leerlingen slogans en logo's
creëren die een plekje krijgen op de straatstenen langs de gevels in de laan. De doelstelling
is dat de vuilniszakken niet langer de boomvoeten sieren, maar zich tegen de gevels
bevinden, zoals het Algemeen Politiereglement oplegt", voegt Karine Lalieux eraan toe.
Rond de geadopteerde bomen komen ter bescherming houten omheiningen vervaardigd
door La Ferme Nos Pilifs. Verder komen er aanplantingen die combineerbaar zijn met
bomen, om deze belangrijke verkeersader voor auto's en voetgangers op te fleuren en
groener te maken.
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