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Persbericht

De stad op 10 minuten wordt in kaart gebracht

Om het project van de stad op 10 minuten duidelijker te verankeren, heeft het college van
de Stad Brussel besloten een overheidsopdracht voor dienstverlening toe te kennen om de
verfijning van het concept van de “Stad op 10 minuten” die geïntegreerd zal worden in het
kader van de GPDO (Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling) van de Stad Brussel
wetenschappelijk te ondersteunen.
De operationalisering zal gebeuren aan de hand van een cartografisch instrument. Het
project van de ULB, VUB, BSI, KUL, UCL en St-Louis hebben de opdracht binnengehaald en
zal de administratie ondersteunen bij de identificatie van de nodige infrastructuur voor elke
wijk van de Stad.
Volgens Philippe Close, de Burgemeester van de Stad Brussel: “Staat de Stad op 10 minuten
al jaren centraal in ons stadsproject. We hebben al tal van wijken voorzien van
gemeenschappelijke infrastructuur: scholen, kinderdagverblijven, groene ruimten, jeugd-,
cultuur en sportcentra, openbaar vervoer… We zitten in de fase waarin we de noden per wijk
verfijnen en ervoor zorgen dat ze er allemaal mee uitgerust zijn. We willen dat aan de hand
van cartografieën doen die de actuele situatie van elke wijk weergeven zodat ontbrekende
infrastructuur kan worden geïdentificeerd om er vervolgens ontwikkeld te worden.”
“Het GPDO is de strategische lange termijn visie van de Stad Brussel. Het plan verzamelt alle
relevante data, vertaalt ze in concrete doelstellingen en stelt ons in staat op een coherente
manier aan stadsplanning te doen. De rode lijn in dit plan is ‘nabijheid’: alle voorzieningen
op maximum 10 minuten wandelen. Met behulp van de universiteiten willen we dit concept
vertalen naar een meetbaar planningsinstrument dat is ons staat stelt objectief te berekenen
wat er per wijk nodig is, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst”, voegt Ans Persoons,
Schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare ruimte, eraan toe.
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