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Inhuldiging: een nieuw plein en een nieuwe
naam, gekozen door de bewoners
In mei 2013 heeft Ans Persoons een wedstrijd gelanceerd om het plein dat aangelegd
werd in het kader van het wijkcontract ‘De Kaaien’ (2007 – 2010) een naam te geven.
Het gaat om het plein dat de wandelpromenade in het midden van de Handelskaai
verbindt met het park dat zich tussen de Timmerhoutkaai en de Kalkkaai bevindt. ‘De
wedstrijd was een groot succes,’ aldus schepen Persoons. ‘Er werden maar liefst 42
voorstellen ingediend met elk hun eigen achterliggende reden: sommige voorgestelde
namen refereren naar beroemdheden, andere naar de geschiedenis of naar recente
gebeurtenissen. Door de bewoners zelf de naam van het plein te laten kiezen, hopen we
dat iedereen uit de buurt zich deze plek kan toe-eigenen, en dat het pleintje kan
bijdragen aan een sterke wijkidentiteit.’
Alle 42 voorstellen werden onderworpen aan een studie door een onafhankelijk jury.
De jury selecteerde vijf voorstellen en legde die voor aan het College van Burgemeester
en Schepenen. ‘Alvorens een keuze te maken legde het college de vijf namen voor aan
de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie. Deze commissie gaf een
gunstig advies voor 2 van de 5 voorstellen. Het college van de Stad koos uiteindelijk de
winnaar’, licht Alain Courtois, Eerste Schepen bevoegd voor Demografie, toe.
‘De architectuur van dit plein is geïnspireerd op de lokale geschiedenis,’ legt Ans
Persoons uit. ‘In de zestiende eeuw stroomde het kanaal van Willebroek de Stad binnen
langs dit plein, dat destijds geen plein maar een toegangspoort was. Dit plein vormde de
achtste en belangrijkste toegang tot de Stad. Het Brussels studiebureau ‘EspacesMobilités’ tekende daarom de opvallende waterpartij waarover nu de tram rijdt. Ook de
naam van het plein die op straks om 16u30 onthuld wordt, verwijst naar dit historisch
aspect.’
‘Voorheen was deze plaats een rond punt omzoomd door betonblokken,’ zegt Geoffroy
Coomans de Brachène, Schepen van Stedenbouw. ‘De aanleg van dit plein heeft tot doel
om de mobiliteit voor voetgangers en fietsers te verbeteren in de Vijfhoek. De bewoners
kunnen nu gebruik maken van een mooie promenade die doorloopt tot aan de
Varkensmarkt en de Dansaertstraat. De waterpartijen versterken dan weer het netwerk
van water en fonteinen in de hoofdstad. ’
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Ans Persoons: ‘In het kader van het wijkcontract Bloemenhof gaan we deze promenade
nog verlengen en ontstaat er een verbinding met de Jacques Brelsquare et de Papenvest,
waar we de voetpaden zullen verbreden. Het is de bedoeling om de verschillende wijken
met elkaar te verbinden door de aanleg van aangename voetgangerszones. Deze
projecten zijn iets minder spectaculair dan de heraanleg van de centrale lanen, maar ze
zijn zeker niet minder belangrijk. Ze verbeteren namelijk de levenskwaliteit van de
bewoners in de omliggende wijken’.

EMBARGO (tot 16u30): De naam van het nieuw plein is ‘Oeverpoort’/’Porte du Rivage’,
voorgesteld door Dominique Smits, Eric Vandezande en de mede-eigenaars van het gebouw op
de Handelskaai nr 3. De winnaars mogen hun prijs in ontvangst nemen uit de handen van
Schepen Ans Persoons.
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