VERSLAG WIJKRAAD EUROPESE WIJK
-1ste VERGADERING
Online vergadering van 20 februari 2021 van 9u30 tot 12u45
Aanwezig
Leden wijkraad:
Inwoners: Dhr. Blakaj Bekim, Mevr. Mpolo Anny Anita; Dhr. Diafas Jean; Dhr Louise Jean-Alexandre;
Dhr. Benkahla Abdelkader; Mevr. Koumar Shaurnally; Dhr. Debruyne Marc; Mevr. Vandenbroeck
Nadine; Dhr. Aydemir Dursun; Mevr. Mediouni Mounia.
Vertegenwoordigers van verenigingen : Mevr. Mairesse Dominique HAREN+ vzw, Dhr. Devuyst
Kristof GC De Linde, Mevr. Guizani Alia Comité de Haren, Mevr. Delchevalerie Fabienne Solidharen,
Mevr. Craeymeersch Mieke De Ark te Brussel vzw.; Dhr. Bertrand Bernarth Buurthuis Haren.
Brussel Participatie:
Caroline Cosyns, Constantin Lazarou en Alya Dirix: projectcoördinatoren
Samy Hadji en Astride Nderagakura: terreinwerkers
De contactpersonen voor de wijkraad van de Europese wijk zijn Alya Dirix en Astride Nderagakura.

Inleiding
Het doel van deze eerste bijeenkomst is drieledig: elkaar leren kennen, het kader vastleggen van wat
een wijkraad is en algemene en praktische vragen beantwoorden.
De leden ontmoeten elkaar voor het eerst en stellen zich aan elkaar voor. Er wordt hun gevraagd te
vertellen wat hen heeft doen besluiten om deel te nemen aan de wijkraad. Hun motivatie vertoont
veel overeenkomsten :
- Deelnemen aan de evolutie van de wijk, meebouwen en burgers betrekken bij politieke
beslissingen
- Het creëren en behouden van de warme sfeer, vooral in deze pandemie-tijden
- Zicht inzetten voor erfgoedkwesties, groene ruimten, vergroening, vogelbescherming
- Oplossingen vinden voor de buurt ivm mobiliteit, verkeersveiligheid, digitaal, stadsplanning
- Bevorderen van sociale cohesie, doorbreken van isolement
- Het kosmopolitische aspect van de wijk bevorderen
- Vermelden van het zeer gewaardeerde Jubelpark voor sommige leden die van sportfaciliteiten
houden, en van de wijk die grenst aan de wijk van Sint-Joost
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Werking van de wijkraad en de burgerbegroting
Wat is een wijkraad?
De wijkraad is een bevoorrechte partner van de Stad en vormt een plaatsen voor dialoog,
uitwisseling en transparantie. De wijkraad weet wat er leeft in de wijk en brengt de behoeften van
de wijk naar voor. Hij versterkt de sociale band tussen bewoners, verenigingen en commerçanten.
De wijkraad wordt in zijn opdracht "gemandateerd" door de gemeenteraad. Hij kan door de Stad
worden geraadpleegd of adviezen voorleggen naargelang zijn werkzaamheden.
Wat is de selectieprocedure voor de leden?
Een wijkraad is een groep burgers (willekeurig gekozen vrijwilligers) en vertegenwoordigers van
verenigingen die bepalen wat belangrijk is voor de wijk. Er worden inwoners uitgeloot om de
diversiteit van de wijk te weerspiegelen. Elk lid vertegenwoordigt een in de wijk aanwezig profiel
(zelfstandige, werknemer, leeftijdsgroep, gender, enz.), zodat de wijkraad representatief is voor de
perimeter.
Om de diversiteit van de wijk zo goed mogelijk te weerspiegelen, voegen 6 vertegenwoordigers van
plaatselijke verenigingen zich bij de 11 bewoners. Aanvankelijk werden alle actieve plaatselijke
verenigingen geïnventariseerd. Vervolgens werd per email een oproep tot het indienen van
kandidaturen gedaan. 6 verenigingen werden geselecteerd op basis van de volgende criteria: lokale
verankering, diversiteit van het publiek, diversiteit van de thema's, motivatie/argumenten.
Elk lid zetelt voor een jaar en kan zijn/haar functie met nog een jaar verlengen.
De Stad Brussel ontwikkelt geleidelijk haar wijkraden: na Neder-Over-Heembeek/Mutsaard, die vorig
jaar van start is gegaan, worden tegelijkertijd de wijkraden in Haren en de Europese wijk opgericht.
Brussel Participatie steunt de wijkraad en zal hem helpen om in de toekomst zijn autonomie op te
bouwen. In de loop van de tijd zal de wijkraad zijn eigen dynamiek ontwikkelen en beslissen
wanneer zijn zittingen zullen plaatsvinden, wie welke rol op zich neemt (secretaris, verslaggever,
moderator, enz.), welke onderwerpen op de agenda zullen komen, enz.
De opdrachten van de wijkraad
De wijkraad heeft 3 rollen/opdrachten:
Raadpleging: de wijkraad kan worden gevraagd zijn mening te geven over projecten die betrekking
hebben op de wijk. In die zin speelt het de rol van een "geconcentreerd burgerpanel".
Voorstellen/informeren: de raad staat in contact met alle actoren van de wijk en zo stelt hij
initiatieven voor, informeert hij het college of stelt hij vragen over belangrijke projecten voor de
wijk.
Begeleiding van de burgerbegroting.
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Wat is de burgerbegroting?
Via het burgerbudget (of: burgerbegroting, participatieve begroting) wil de Stad Brussel de burgers
betrekken bij openbare investeringsbeslissingen voor hun buurt. Via een ideeënoproep worden
projecten geselecteerd die beantwoorden aan de concrete behoeften en verwachtingen van de
inwoners. Een deel van het investeringsbudget van de stad wordt daarom besteed aan projecten die
door burgers worden voorgesteld om tegemoet te komen aan de behoeften van de wijk.
De burgerbegroting van de Europese wijk gaat eind april/begin mei 2021 van start.
Er zijn twee categorieën projecten:
1) Ideeën voor de Stad Brussel, die zij kan uitvoeren.
2) Ideeën uitgevoerd door de inwoners zelf, financieel gesteund door de burgerbegroting en
met de hulp van Brussel Participatie.
Deze ideeën zullen worden geanalyseerd door Brussel Participatie en vervolgens zullen ze worden
geanalyseerd door de andere diensten van de Stad om hun technische haalbaarheid te garanderen.
Ten slotte zullen zij ook door politici worden geanalyseerd om na te gaan of er geen soortgelijke
projecten zijn gepland en of de ideeën in overeenstemming zijn met het algemene
beleidsprogramma (https://www.brussel.be/algemeen-beleidsprogramma-2018-2024 ).
Na workshops over deze projecten zal een stemming worden gehouden die openstaat voor alle
inwoners. De eindbeslissing ligt uiteindelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Na deze uitleg worden de deelnemers opgesplitst in 4 subgroepen, elk begeleid door een facilitator.
Het doel van deze subgroep is het stellen van vragen om meer verduidelijking te krijgen. De
aangewezen verslaggevers zullen de vragen aan de hele groep voorleggen.
De schepen van Participatie, Arnaud Pinxteren, zal de vragen plenair beantwoorden.

Vragen en antwoorden
Schepen van Participatie Arnaud Pinxteren en zijn participatieadviseur Ilse Taildeman sluiten zich
aan bij de plenaire vergadering om de belangrijkste vragen van de leden van de raad te
beantwoorden.
Over de burgerbegroting
Waarom werd besloten per wijk een burgerbegroting op te stellen?
Er is nagedacht over de realiteit van Brussel, het Gewest en de Stad leven rond de wijken, die een
verschillende realiteit kennen, een meer lokale aanpak is in deze context belangrijk. Door deze
gebieden een instrument als een wijkraad te geven, kunnen zij hun behoeften prioriteren. Wij
wilden ook vermijden dat buurten met elkaar zouden gaan concurreren en dat een project zou
worden uitgevoerd in een buurt die wij niet echt kennen.
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Hoeveel geld wordt er uitgetrokken voor de burgerbegroting?
Het budget voor de Europese wijk is nog niet vastgesteld, maar er is 1 miljoen euro beschikbaar, te
verdelen onder de participatiebudgetten voor Haren en de Europese wijk. Als de geselecteerde
projecten het budget overschrijden, kan met de burgemeester van Brussel, Philippe Close, worden
onderhandeld over een budgetverlenging.
Wat is een investeringsproject?
Het ontwerpen van een voetgangersoversteekplaats is bijvoorbeeld een investeringsbegroting. Een
werknemer vragen om het verkeer te doen, is dan weer iets operationeel. In Neder-OverHeembeek/Mutsaard is er bij voorbeeld het project van een intergenerationeel burgercafé. De
aanvraag voor de ontwikkeling van een plaats, de animatiefuncties kunnen niet in dit budget worden
opgenomen. De herinrichting van een niet-gebouwde ruimte: plaatsing van banken, kinderspelen,
enz.
Waarom mogen mensen die niet in de buurt wonen, toch stemmen voor de burgerbegroting?
In feite is het niet zo dat overwegend mensen van buiten de wijk aan de stemming deelnemen.
Hoewel burgers die niet in de wijk wonen wel een relevante mening kunnen hebben, de stemming is
voorbehouden aan de Brusselaars.
Er zal een analyse van de stemmen worden gemaakt tussen de plaatselijke stemmen en de andere
en zo nodig kunnen aanpassingen worden aangebracht. De wijkraad is er ook om indien nodig het
evenwicht te herstellen door de projecten te analyseren en een advies te geven aan het college.
Wat als we al projecten hebben?
Dat is prima! Er is een proces in de burgerbegroting waarin jij als inwoner projecten kunt indienen.
Wie heeft het laatste woord over de projecten van de burgerbegroting?
Het College en de wijkraad beslissen samen over de projecten. Arnaud Pinxteren benadrukt het
samenwerkingsaspect van het proces en niet het hiërarchische aspect: de wijkraad zal een eerlijke
plaats krijgen in de besprekingen van de projecten. Er is een medebeslissingsprocedure op basis van
verschillende elementen: stemming van de burgers en analyse van de wijkraad vóór het besluit van
het College.

CONSEIL DE QUARTIER QUARTIER EUROPÉEN • WIJKRAAD EUROPESE WIJK
Bruxelles Participation • Brussel Participatie
Boulevard Émile Jacqmain 19, 1000 Bruxelles • Émile Jacqmainlaan 19, 1000 Brussel
T. 02 279 21 30
bruxellesparticipation@brucity.be • brusselparticipatie@brucity.be
www.bruxelles.be • www.brussel.be

Bestaande projecten
Wat is de rol van de wijkraad in bestaande projecten? Welke projecten bestaan er al? Hoe kunnen wij
ons integreren in bestaande projecten?
Er zijn al veel projecten lopende, bij voorbeeld de aanleg van de rotonde bij Schuman. Het is soms
moeilijk om deelname in vergevorderde projecten op te nemen, vooral wanneer het gaat om
projecten die geen eigendom van de Stad zijn. Het is wel belangrijk op te merken dat er
onderwerpen zijn waarover raadpleging mogelijk en gewenst is, hetzij door de Stad, hetzij door jou.
In Neder-Over-Heembeek/Mutsaard bijvoorbeeld wordt de wijkraad geraadpleegd over de ZIR4 en
vraagt de gemeente om het advies van de wijkraad over onder meer het handelsplan. Als er over
een of twee jaar in jouw buurt een project wordt ontwikkeld, kan de wijkraad worden geraadpleegd.
Bij veel projecten zijn de verschillende bestuursniveaus betrokken: de wijkraad zal werken aan
projecten op gemeentelijk niveau, waardoor al veel dingen kunnen gebeuren.

De rol van Brussel participatie
Wat is de rol van Brussel Participatie?
Brussel Participatie is een dienst van het stadsbestuur die participatie aan diensten en projecten van
de stad ontwikkelt volgens een transversale logica. Deze dienst activeert burgers en begeleidt hen
op de verschillende manieren bij deelname aan de verschillende projecten van de Stad. Doelstelling:
de participatiecultuur versterken en ontwikkelen.

De rol van de wijkraad
Wat wordt bedoeld met het geven van autonomie aan de wijkraad?
De wijkraad mag het niet alleen doen. Waar nodig zal de Brussel Participatie steun verlenen om
ervoor te zorgen dat de wijkraad zich het instrument kan eigen maken en zijn taken kan uitvoeren.
Er moet samen een evenwicht worden gevonden om na te denken over de verbanden.
Wat is de legitimiteit van de wijkraad als het gaat om de representativiteit van de wijk?
Zonder verkiezing van de leden van de wijkraad is er geen democratische vertegenwoordiging, maar
de representativiteit van de diversiteit is wel gelegitimeerd, met name dankzij het proces van loting.
Het belangrijkste is dat je jezelf in een positie brengt om de ideeën op te nemen en gevoed te
worden door de inwoners.
Wat wordt er van de wijkraad verwacht op gebied van advies? Enkele een mening geven of een
verscheidenheid van meningen?
Net als het College is het een consensusmodel, waarbij gestreefd wordt naar het afstemmen van de
standpunten. De bedoeling is dit proces van convergentie van meningen mogelijk te maken.
Wat zijn de inspiratiebronnen van de wijkraad? Gebruiken we instrumenten die geïnspireerd zijn op
andere steden of landen?
De stad Brussel heeft inderdaad gekeken naar andere steden en landen, ze heeft geanalyseerd hoe
zij werken en heeft zo verschillende modellen bekeken. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn wijkraden bij
wet ingesteld en worden de
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leden ervan verkozen.
De Stad Brussel heeft zich laten inspireren door vele bronnen en heeft een hybride format
ontwikkeld, omdat ze de wijken en hun diversiteit vertegenwoordigd wil zien: de loting van de
burgers, dat is een innovatie van de Stad Brussel.
Hoe werkt de selectie van leden van de wijkraad? Hoe wordt de diversiteit gewaarborgd?
De wijkraad is een nieuw instrument, dus was het nodig nieuwe mensen te bereiken. Dit gebeurt
door middel van een gestratificeerde loting. Eerst krijgen 2.000 uitgelote inwoners per post een
uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor de wijkraad. Op basis van de ontvangen antwoorden
worden de kandidaten gecategoriseerd (leeftijd, geslacht, opleiding, functie, enz.) en wordt een
nieuwe loting gedaan: deze loting gebeurt per profiel, representatief voor de bevolking van de wijk.
Elk lid van de wijkraad vertegenwoordigt dus een in de wijk aanwezig profiel, en dit op evenredige
wijze.
Bovendien zijn ook de verenigingen geïntegreerd in de wijkraad: hierdoor worden de profielen van
de inwoners vervolledigd en kunnen ze de rol van tussenpersoon op uitoefenen. Bovendien is de
wijkraad samengesteld uit meer bewoners dan verenigingen: dit is belangrijk omdat verenigingen al
over extra informatiekanalen beschikken.

Informatie/communicatie
Wat is er voorzien op het gebied van communicatie?
De Stad wijst bepaalde elementen aan, maar heeft er behoefte aan dat de bewoners hun eigen
informatiekanalen kunnen gebruiken die specifiek zijn voor de wijk. Daarnaast zullen verschillende
hulpmiddelen worden voorzien: een website, papieren documenten en een bakfiets om naar de
verschillende wijken te gaan.
Daarnaast is het platform FaireBxlSamen het platform voor de participatieve projecten van de Stad
Brussel. Later dit jaar zullen we overschakelen naar een nieuw platform waar de burgers zullen
kunnen uitwisselen, maar waar ook een ruimte is voor de vergaderingen van de wijkraad en zijn
uitwisselingen. De emailadressen van de leden zullen onderling worden uitgewisseld.
Kan het verslag doorgestuurd worden of niet? Hoe zit het met sociale netwerken? Hoe kunnen we de
burgers laten deelnemen? Welke middelen moeten worden gebruikt om de inwoners te raadplegen
en verslag uit te brengen over wat er wordt gedaan?
Het schriftelijk verslag wordt momenteel opgesteld door Brussel Participatie, en het kan verspreid
worden.
Binnenkort zal er een specifiek emailadres voor de Europese Wijkraad zijn, dat inwoners kunnen
gebruiken om de Wijkraad te contacteren
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Animatie
Hierbij volgen de 3 vragen en de antwoorden die in elke subgroep werden gesteld.
Volgend jaar zal ik tevreden zijn met mijn deelname aan de buurtraad als...
- wij een project uitvoeren (van mij of van iemand anders) waardoor de buurt verbetert
- er een bewustzijn van de omgeving is
- we contact maken met mensen, we delen
- we echt nuttig zijn, we iets bereiken concreets
- we een gemeenschappelijke agenda vinden, een consensus bereiken
- er naar iedereen wordt geluisterd, op een eerlijke manier, over zijn of haar ervaringen met de
buurt
- leden en burgers uitwisselen en betrokken raken bij de buurt, als er een netwerk wordt gecreëerd
Wat heb ik nodig om deel te nemen aan de Buurtraad?
- Een goede digitale communicatie (email, whatsapp...) of papieren communicatie (flyer, posters...)
met de burgers maar ook tussen de leden onderling
- De leden maar ook burgers persoonlijk ontmoeten
- Een nauwkeurig kader vinden om op concrete kwesties te focussen
- Onze ideeën verzamelen
- Een administratieve follow-up, door een persoon bijvoorbeeld
- De wijkraad moet worden gesteund en gevolgd
- Een communicatie die niet opdringerig is, geen ontijdige e-mails en korte en duidelijke
documenten
- De verenigingen in de buurt kennen
Wat kan ik inbrengen in de Wijkraad?
- Expertise in communicatie, fotografie en innovatieve projecten
- Kennis van het buurtnetwerk, verbinden en luisteren
- Mijn licht Britse humor
- Optimisme, creativiteit, gematigdheid, motivatie, enthousiasme...
Arnaud Pinxteren sluit af met de gemeenschappelijke wens dat de wijkraad nuttig zal zijn en een
echte ruimte voor dialoog zal vormen. De positieve energie van de leden is voelbaar, wat echt
stimulerend is. De Schepen dankt alle leden voor hun aanwezigheid.
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Agenda
De volgende vergaderingen zullen gericht zijn op het stellen van een diagnose van de situatie ter
plaatse, het in kaart brengen van de problemen om de belangrijkste prioriteiten te bepalen waaraan
de wijkraad zou kunnen werken en het geven van een algemeen kader voor de burgerbegroting.
Daarom wordt er gevaagd aan de leden van de wijkraad om tegen 15 maart één (of maximaal 2)
illustratie (foto/tekening/afbeelding met vermelding van de plaats) van een probleem in de wijk op
te sturen.
Zaterdag 20 maart om 9.30 uur:
Diagnose van de problemen in de Europese wijk
Woensdag 31 maart van 19.00 tot 21.30 uur :
Ontmoeting met het College

Conclusie en volgende stappen
Voordat we afscheid nemen, het laatste woord van de leden...
"Enthousiast”
"Positief, mooie eensgezindheid"
"Hoop..."
Over het algemeen hebben de deelnemers een positieve indruk van de wijkraad. De sessie wordt
afgesloten met een groepsfoto en een dankwoord voor de actieve deelname van de leden.
Graag tot 20 maart!
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