NOTULEN WIJKRAAD EUROPESE WIJK - 3E
VERGADERING
Vergadering via videoconferentie van 31 maart 2021 van 19.00 tot 21.30 uur
Aanwezig
Leden van de wijkraad:
Inwoners: mevrouw Christine Baligant; de heer Michel Keppers; de heer Lilian Versange; mevrouw Maria
Nistor; de heer Tim Verhaegen; mevrouw Joséphine Wood; mevrouw Jamy Delfosse; de heer Charles
Mertens; de heer Youssef Quarnouf
Vertegenwoordigers van de verenigingen:
De heer Alain Dewez (Bewonerscomité Lutherstraat); de heer Jean-Pierre Brouhon (ACCJM); mevrouw
Danielle Beeldens (Autour de Marguerite); mevrouw Carolien Zandbergen (EU Cycling Group); mevrouw
Barbara Bentein (G.A.Q); mevrouw Ella De Crée (Buurthuizen).
College van Schepenen:
De heer Philippe Close; de heer Benoit Hellings; mevrouw Zoubida Jellab; de heer Arnaud Pinxteren;
mevrouw Ann Persoons; de heer Fabien Maingain; mevrouw Delphine Houba; de heer Bart Dhondt,
vervolgens vertegenwoordigd door mevrouw An Descheemaeker; de heer Ahmed El Ktibi,
vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Ramout
Verontschuldigd:
Mevrouw Lydia Mutyebele, de heer Khalid Zian
Visual facilitators
Judith du Faux (Visual Garden); Mara Callaert (Visuality)
Brussel Participatie: Caroline Cosyns en Alya Dirix (projectcoördinatoren); Samy Hadji en Astride
Nderagakura (veldwerkers).
De contactpersonen voor de wijkraad van de Europese Wijk zijn Alya Dirix en Astride Nderagakura.

Inleiding
De twee wijkraden van de Europese Wijk en Haren komen voor het eerst bijeen met het
schepencollege. Deze vergadering heeft als doel de specifieke uitdagingen van deze twee wijken te
bespreken. Elke wijkraad stel zich in plenaire vergadering voor: Voor de wijkraad van de Europese Wijk
nemen Barbara Bentein (G.A.Q) en Jamy Delfosse het woord.
Vervolgens komen de subgroepen apart bijeen, begeleid door een deel van het College en de
facilitators. Na 50 minuten verwisselen de twee schepenen van groep om met de andere wijk te
overleggen.
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Vóór elke zitting presenteren Charles Mertens en Tim Verhaegen de belangrijkste uitdagingen van de
wijk.
De visual facilitators transcriberen de presentaties van elke schepen live.

Eerste zitting

In aanwezigheid van de heer Benoit Hellings, mevrouw Zoubida Jellab, de heer Fabian Maingain en
mevrouw Faouzia Hariche.

Uitdagingen van de wijk
 Een visie van een unieke en verenigde wijk die voor dezelfde uitdagingen staat en niet voor een
opeenvolging van verschillende problemen
 Een groene gordel zou een oplossing bieden voor veel wijkproblemen en tegelijkertijd zorgen
voor een groenere wijk: vergroening, een zachtere mobiliteit, een grotere sociale cohesie, een
goede verstandhouding tussen allen.
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Netheid en Groene Ruimten (mevrouw Zoubida Jellab)
•

•
•
•

Steun voor burgerinitiatieven: Er staan verschillende hulpmiddelen ter beschikking aan
bewoners die acties willen ondernemen voor de wijk, waaronder vuilnisbakken en zaden die
kunnen worden aangevraagd via een online formulier.
Modernisering van de speelpleinen: Heraanleg van het speelplein op de Maria-Louizasquare in
2022.
Herinrichting van de oevers: Binnenkort start de renovatie van de vijvers aan de MariaLouizasquare en het Leopoldspark. Tegelijk wordt er een studie uitgevoerd rond deze vijvers.
Verfraaien/vergroenen: In de gemeente worden steeds meer bomen geplant. Het project van de
Straatopfleurders biedt burgers een extra manier om te beslissen welke gebieden zij willen
vergroenen, en met welke soorten planten en struiken.

Om hier meer over te weten
Vergroeningsinitiatief https://vegetalisons.bruxelles.be/node/1 tabblad Mijn project
De Straatopfleurders: https://www.bruxelles.be/rejoignez-les-embellisseurs
Klimaat en Sport (de heer Benoit Hellings)
•
•
•
•

CO2-reductie: De lancering van het nieuwe ‘Klimaatplan’ voorziet in koolstofneutraliteit tegen
2050.
Good Move: Bij de bouw van de nieuwe maas van het Good Move-plan voor de Europese Wijk
worden nieuwe luchtsensoren geïnstalleerd om de luchtkwaliteit te bestuderen.
Een minder belastende 20 km: Het is de bedoeling dit Brussels evenement in de nabije toekomst
te wijzigen om de rol van de Europese Wijk te verlichten.
Agoraspace: De renovatie van de sportterreinen komt tegemoet aan een behoefte aan meer
ruimte voor sport, maar ook aan een grotere toegankelijkheid van deze ruimtes voor vrouwen,
met name door een aanbod van openbare toiletten. Het project zal worden uitgevoerd in
samenwerking met het kabinet van mevrouw Jellab en in deze thematiek gespecialiseerde
architecten.

Om hier meer over te weten
Klimaatplan: https://www.bruxelles.be/plan-climat
Good Move: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move
Toiletplan: https://www.bruxelles.be/plan-toilettes

Handel (De heer Fabian Maingain)
•
•

Opening van een voedselmarkt: Vanaf 21 april komt er een markt op de Margaretasquare.
Verbetering van de verlichting en signalering: Er wordt gewerkt aan een betere circulatie in de
wijk door middel van bewegwijzering en meer verlichting in de openbare ruimte.
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•

Winkelervaring: De aantrekkelijkheid van de buurt bevorderen door bestaande bedrijven in de
kijker te zetten.

Om hier meer over te weten
Markt op de Margaretasquare: https://marches.bruxelles.be/marches/marche-square-marguerite
Jeugd, Franstalig Openbaar Onderwijs, Human Resources (mevrouw Faouzia Hariche)
•

•
•

Animaties in de middelbare scholen: In samenwerking met de heer Benoit Hellings werd in de
middelbare scholen een wetenschapstentoonstelling van de ULB georganiseerd over
klimaatopwarming.
Klimaatverandering: Bewustmaking van jong en oud om andere gewoonten aan te leren, met
name op scholen.
Luchtsensoren: In de scholen zijn luchtsensoren geïnstalleerd die door de onderwijzers worden
gebruikt om aan te tonen hoe belangrijk de bescherming van de luchtkwaliteit is.

Om hier meer over te weten
Luchtsensoren: https://www.leschercheursdair.be/campagne-2020-2021/
Campagne ‘Petits Poumons’: https://www.leschercheursdair.be/2020/02/02/que-respirent-les-ecolierere-s-bruxellois-e-s/
Tentoonstelling ULB: https://ip.bruxelles.be/fr/actualites/une-exposition-interactive-sur-les-enjeuxclimatiques
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Tweede zitting

In aanwezigheid van de heer Arnaud Pinxteren, mevrouw Ans Persoons, mevrouw Delphine Houba, de
heer Ahmed El Ktibi, vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Ramout, de heer Bart Dhondt,
vertegenwoordigd door mevrouw An Descheemaeker.

Mobiliteit (de heer Bart Dhondt, vertegenwoordigd door mevrouw An Descheemaeker)
•

•
•
•
•

Good Move: Hoewel de datum van de lancering nog niet is vastgesteld, is onlangs een
onderzoeksbureau geselecteerd. Het ‘Good Move’-project zal worden gesynchroniseerd met
het Schuman-project om de zorgen over een mogelijke verschuiving van verkeer naar de wijk
weg te nemen.
Fietsenrekken: Er staan extra fietsenrekken gepland. Mogelijk wordt de wijkraad om advies
gevraagd over de locaties.
Voetpaden: Er loopt een studie van de nutsbedrijven (nvdr: ondergrondse installaties van
Vivaqua-leidingen, Proximus-kabels enz.) om de renovatiemogelijkheden te bepalen.
Markeringen: Er wordt een analyse uitgevoerd van een plan met fietsroutes en markeringen.
Scholen: Binnenkort wordt de wijk gecontacteerd worden voor het project rond de
schoolstraten, in de Keizer Karel- en Jennevalstraat.

Om hier meer over te weten:
Good Move: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move
De schoolstraten van Brussel: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/diy-rue-scolaire
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De nutsbedrijven: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/professionnels-de-la-mobilite/coordination-deschantiers tabblad De verzoekers
Cultuur (mevrouw Delphine Houba)
•

•
•

Winterpop: Momenteel wordt de programmering opgesteld. Binnenkort kan de wijkraad om
advies worden gevraagd om te verzekeren dat het evenement past bij de sfeer van de wijk en zo
weinig mogelijk overlast veroorzaakt.
100 jaar fusie van de gemeenten: Er worden activiteiten gepland voor de viering, maar deze zijn
sterk afhankelijk van de evolutie van de gezondheidscrisis.
Gratis museumtoegang voor jongeren: Tijdens de twee weken van de paasvakantie start een
actie waarbij studenten in het hoger onderwijs gratis toegang krijgen tot de musea.

Om hier meer over te weten
Gratis museumtoegang: https://www.bruxelles.be/free-museums-students

Bevolking (de heer Ahmed El Ktibi, vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Ramout)
•
•

E-loket: De terminals waarop men kan printen en surfen zijn toegankelijk voor iedereen die
geen toegang heeft tot het internet.
Leveringen aan huis: Paspoorten en rijbewijzen kunnen tegen kostprijs aan huis geleverd
worden.

Om hier meer over te weten
E-loket en terminals E-loket: https://www.bruxelles.be/e-guichet en https://www.bruxelles.be/bornespc-e-guichet
Thuislevering van administratieve documenten: https://www.bruxelles.be/livraison-des-passeports-etpermis-de-conduire-domicile
Stedenbouw (mevrouw Ans Persoons)
•

•

•

•

StamEuropa, Aarlenstraat 40: Het project StamEuropa zou verenigingen kunnen helpen bij hun
zoektocht naar lokalen. Zo heeft de Koning Boudewijnstichting na een akkoord met de federale
regering onlangs het gebouw op de Aarlenstraat 40 in gebruik genomen. Het gebouw zal plaats
bieden aan een discussieruimte rond Europa, en diverse buurtverenigingen van de Europese
Wijk zullen er onderdak vinden zodra de gezondheidscrisis dit toelaat.
Mapping of the underground of cartografie van de ondergrond: Binnenkort wordt een studie
van de nutsbedrijven aan de Leopold-zijde afgesloten en gepresenteerd. Deze studie zal een
beter inzicht verschaffen in wat er wel of niet mogelijk is voor de inrichting aan de oppervlakte.
Vergroening: Dankzij de studies van de nutsbedrijven kan in kaart worden gebracht waar er
nieuwe bomen en planten kunnen komen. De wijkraad kan hierover worden geconsulteerd,
evenals het kabinet van mevrouw Jellab.
Bescherming van de leefgebieden: In samenwerking met de BMA wordt er nagedacht over de
cycli van afbraak en
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heropbouw. Deze evaluatie, die werd opgestart door wijkverenigingen zoals de G.A.Q, zal
worden voortgezet met het oog op de realisatie van een gemengde wijk die de leefgebieden
beschermt.
Om hier meer over te weten
StamEuropa: https://stameuropa.org/
BMA: https://bma.brussels/
Kaart van de ondergrond: https://geodata.environnement.brussels/client/view/01445cff-7034-463e853c-e918232a8a5e
https://www.bruxelles.be/boulevard-clovis
Burgerparticipatie, Stadsvernieuwing en het Jonge Kind (de heer Arnaud Pinxteren)
•
•

Ecocrèches: Beter inspelen op de ecologische uitdagingen met biologische maaltijden en
kraanwater om de doelstelling van zero-afval te bereiken.
Goede praktijken inzake participatie: Een voornemen om wijken de kans te bieden om deel te
nemen aan de activiteitenprogramma’s die voorheen niet beschikbaar waren, door middel van
participatieve processen.

Om hier meer over te weten
Jonge kinderen: https://creches.brussels.be/
Participatie: https://www.fairebruxelles.be/

Conclusie
Bij de terugkeer in de voltallige vergadering worden de illustraties van de visual facilitators
gepresenteerd aan de twee wijkraden en het College. Ook al werken de twee wijkraden in buurten met
verschillende uitdagingen, het is duidelijk dat iedereen met de politiek wil meedenken en actief wil
meewerken aan de verbetering van de levenskwaliteit voor alle burgers.
De burgemeester bedankt beide wijkraden hartelijk voor hun inzet en Arnaud Pinxteren sluit zich bij
hem aan om hen te prijzen voor hun collectieve inspanning om de middelen te bundelen.
De zitting wordt afgesloten met een dankwoord van Brussel Participatie aan alle deelnemers.

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

