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Stadsworkshop in Kuregem:  

een gemeente opteert voor debat 

om een wijk te transformeren 

In een wijk die lang verwaarloosd werd, kan iedereen op een maande-

lijkse samenkomst zijn mening uiten. Zo worden stap voor stap plan-

nen uitgetekend. Deze nieuwe ruimte voor debat, gedragen door het 

gemeentebestuur van Anderlecht en de vereniging Periferia, brengt 

iedereen op dezelfde golflengte met betrekking tot de vele uitdagin-

gen van de wijk Lemmens. Op basis van de transformatie van de 

openbare ruimten van de wijk bereidt de Stadsworkshop de politieke 

en technische beslissingen voor die de wijk zullen doen evolueren,  

rekening houdend met de complexiteit van de steden van vandaag. 



Een rijke en vergeten 

wijk op een kruispunt 
 
De wijk Kuregem ligt in  

Anderlecht, de derde Brus-

selse gemeente qua bevol-

kingsaantal. Nagenoeg 2.000 

mensen wonen er en nog vele 

andere werken er. Lange tijd 

wilde de gemeente niet in de 

wijk investeren om politieke 

en electorale redenen, maar 

nu groeit het belang van de 

wijk opnieuw om verschillen-

de redenen. 

In de eerste plaats moet de 

overheid er dringend op-

nieuw investeringen doen om 

de moeilijkheden die voort-

vloeien uit vele jaren ver-

waarlozing recht te trekken. 

Ten tweede is de wijk geogra-

fisch interessant: ze grenst 

aan het stadscentrum en de 

plaatsen waar aan de rand 

van de vijfhoek inrichtingen 

gepland zijn door ze met het 

Zuidstation te verbinden. 

In het kader van het wijk-

contract Lemmens werd de 

vereniging Periferia belast 

met het bezoek van de projec-

ten voor openbare ruimten 

van de wijk door de inwo-

ners, gebruikers, deskundi-

gen (bv. architect, dienst 

openbare werken) en de be-

voegde politieke verantwoor-

delijken erbij te betrekken. 

Deze investeringen worden 

gebundeld in luik 4 van het 

wijkcontract, samen goed 

voor 2,5 miljoen euro, in een 

wijkcontract dat 23 miljoen 

investeringen vertegenwoor-

digt, gespreid tussen 2008 en 

2012. 1 

 

Een smeltkroes  

van volkeren 

De uitdagingen voor de wijk 

en de wijkcontracten die er 

uitgewerkt worden, zijn ge-

varieerd. Er moet iets ge-

daan worden om de inwo-

ners opnieuw een echte 

plaats te geven in de openba-

re ruimte. Er moeten banden 

gesmeed worden tussen in-

wijkelingen die er zich de 

voorbije decennia gevestigd 

hebben: een deel van 

maghrebijnse origine, een 

internationale middenklasse 

die zich in de wijk vestigt 

omwille van de goede ligging 

en een overheersend zwart-

afrikaanse bevolking die er 

tijdelijk werk kon vinden. 

Een broze sociale mix dus, 

gekoppeld aan een functio-

nele mix tussen de inwoners 

en de zware handel die zich 

ontwikkelt in de wijk: auto-

handel, huishoudappara-

tuur, allerhande transit 

naar andere continenten. 

In dit imbroglio van fragiele 

mix en vergetelheid lijkt er 

nooit echt vertrouwen ge-

groeid te zijn tussen de in-

woners van de wijk en de 

overheid. De opeenvolgende 

golven van eenmalige, deels 

onefficiënte, investeringen 

hebben de relatie nog ver-

slechterd door de indruk van 

desinvestering door de over-

heid nog te bekrachtigen. 

Een omkaderde, maar 

niet gereglementeer-

de ruimte om de dia-

loog te bevorderen 
In deze context moeten er 

twee principes toegepast 

worden. Het eerste is het sti-

muleren van een debat 

rond de oriëntaties van de 

wijk door alle betrokken 

partijen samen te bren-

gen. Welke inrichtingen 

zijn prioritair voor de 

openbare ruimte? Welke 

mobiliteit is er mogelijk in 

de wijk? Hoe kunnen we 

de parken in dit geheel 

opnemen? Deze vragen 

worden besproken met de 

inwoners van de wijk, 

huurders of eigenaars, 

met de autohandelaars, 

met de andere economi-

sche spelers. 

Het tweede principe be-

staat erin beslissingen te 

ondersteunen die de wijk 

oriënteren, ook al blijven 

er complexe belangen  

tussen ‘levenswijk’ en 

‘productiewijk’. De be-

leidsvoerders trachten 

goed te luisteren, te stre-

ven naar consensus en bij 

het innemen van stand-

punten hebben ze oog op 

het algemeen belang in 

geval van conflicten. 

De nodige middelen 

uittrekken, durven 

uitvinden 

Het wettelijk kader van 

de plaatselijke commissie 

voor geïntegreerde ont-

wikkeling 2 (PCGO) is 

vaak restrictief. De resul-

taten variëren enorm van 

het ene wijkcontract tot 

het andere, in functie van 

de administratieve, poli-

tieke en technische cul-

tuur van de personen die 

verantwoordelijk zijn voor 

de uitvoering van de con-

tracten (gemeente-

diensten en -bestuur).  
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Een andere factor die hun 

efficiëntie beïnvloedt, de 

middelen waarover de be-

volking beschikt om hun 

stem te laten horen, om er 

de uitdagingen van te be-

grijpen en doeltreffend te 

wegen op de beslissingen 

die er genomen worden. 

De workshop vormt een 

ruimte voor collectieve uit-

bouw van voorstellen. Het is 

niet wettelijk verplicht zoals 

de PCGO kan zijn. Het is 

niet gereglementeerd, maar 

daarentegen regelmatig in 

de tijd (één keer per maand) 

en omkaderd. Die vrijheid 

van organisatie is het ideale 

kader om een sereen pu-

bliek debat te bewerkstelli-

gen.  

Momenteel buigt de work-

shop zich voornamelijk over 

de termijnen van het wijk-

contract, veeleer dan de for-

mele verplichtingen (strikte 

criteria van vertegenwoordi-

ging, goedkeuring van ver-

slagen, …). 

In de PCGO wordt er ver-

slag uitgebracht van de de-

batten van de workshop 

over de kwesties van open-

bare ruimte. De PCGO 

zendt soms naar de work-

shop vragen door om uit te 

diepen, waardoor ze verder 

gaan dan de minimalisti-

sche rol die ze kunnen heb-

ben als passieve goedkeu-

ringskamer van discussies 

die elders en op andere mo-

menten gevoerd worden. 

Stand van zaken  

en debat om tot een 

beslissing te komen 

De workshop bestaat sinds 

september 2008 en verga-

dert gemiddeld één keer  

per maand. Op iedere sa-

menkomst zijn de betrokken 

diensten aanwezig en ook de  

bevoegde vertegenwoordi-

gers van de overheid. In de 

meeste gevallen is er de 

schepen van openbare wer-

ken, aangezien de materies 

verband houden met diens 
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De vergaderingen van de Stadsworkshop worden bijgewoond door alle belangrijke spelers voor de 

wijk. 

1 Net als voor de andere wijkcontracten komt 90 % van de financiering van het Brussels Gewest terwijl de 

gemeente 10 % aanbrengt.  

2 De PCGO is een commissie die verkozen wordt op de algemene vergadering bij de start van het wijkcon-

tract. Het is wettelijk verplicht op het vlak van de raadpleging die de gemeenten moeten organiseren om het 

contract vorm te geven. Volgens de gemeenten en de wijkcontracten vervullen zij al dan niet een interessan-

te functie voor wat de oriëntering van het project betreft. 



bevoegdheden en deze aan 

de wieg stond van de work-

shop. 

Na meer dan zes maanden 

lijkt het regelmatig ritme 

van de workshop de waar-

borg van de sereniteit van 

de debatten. Er zijn ver-

schillende fasen geweest: 

diagnose, budgettair kader 

van het wijkcontract en 

van het luik 4 in het bij-

zonder, programmatie van 

het werk binnen de work-

shop om alle geplande 

overheidsinvesteringen te 

herbekijken, uitwerking 

van een mobiliteitsvoorstel, 

principes van de werking 

en de esthetiek van de 

openbare ruimten, analyse 

en aanpassing van techni-

sche projecten. 

Workshop diagnose denkt ook aan mobiliteit 

Een eerste fase bestond erin een globale diagnose op te maken van de wijk door samen 

door de wijk te wandelen. Dankzij de invalshoek van verschillende betrokken partijen 

kreeg men een andere kijk, een andere bron dan de technische studies die reeds uitge-

voerd zijn. 

In de volgende etappes bogen de deelnemers van de workshop zich over het algemene 

voorstel van mobiliteit in de wijk. Dat was belangrijk, omdat er op die manier een sterke 

visie voor de lokale ontwikkeling tot stand kon komen: 

• de wil om de impact van de wagen op het leven van de wijk te minimaliseren (de open-

bare ruimten zodanig inrichten dat doorgaand verkeer bemoeilijkt wordt) 

• een zo goed mogelijke harmonie tussen de functie productie (tal van garages en voor-

raadplaatsen met tweedehands huishoudapparatuur die inkomsten opleveren voor 

een heterogene bevolking) en de woonfunctie 

Deze opties worden geconcretiseerd door de aanleg van inrichtingen die de passage van 

trekkers met opleggers in het hart van de wijk zo fel mogelijk beperken en door een sys-

teem van mobiliteit in lussen vertrekkend van de verkeersassen rond de wijk. 

Op basis van deze twee fasen - beschrijving van de behoeften enerzijds, uittekening van 

de mobiliteit en grote principes van de inrichting anderzijds - neemt ATU momenteel ie-

dere openbare ruimte onder de loep vanuit de invalshoek van de investeringen om er zo-

wel de werking als de esthetische aspecten van te definiëren. 

Dialoog nieuw leven 

inblazen 

Dit goed gevulde program-

ma, waarvan de uitvoering 

dus een tijdje in beslag zal 

nemen, houdt behoefte aan 

uitdieping aangebracht door 

de verschillende besproken 

onderwerpen en vereisten 

van het wijkcontract wat ter-

mijnen betreft, samen. Dat 

regelmatige ritme, de tijd ne-

men voor debat, er de betrok-

kenen herhaaldelijk bij be-

trekken (gemeente, cel gara-

ge, gewest, politie, …), is één 

van de factoren die vertrou-

wen creëerde tussen de me-

despelers, de burgers ver-

trouwen gaf in de wil van de 

diensten, de verkozenen in 

de capaciteiten van het de-

bat ...  

Met een vergadering van 

twee à drie uur per maand 

kwamen de gebruikers van 

de wijk (huurders, eige-

naars en handelaars) in 

contact met deskundigen 

op het vlak van inrichting 

(openbare werken, renova-

tie, mobiliteit, preventie, 

…) en de verkozenen, in 

het bijzonder de schepen 

voor openbare werken. Dit 

debat is de plaats waar de 

evolutie van de wijk uitge-

tekend wordt, ook al hou-

den de diensten hun tech-

nische prerogatieve en de 

verkozenen hun opdracht 

van algemeen nut. 
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Een forum om de  

beslissingen voor  

te bereiden 
De schepen van openbare 

werken wou dat de workshop 

alle geplande investeringen 

in het wijkcontract onder de 

loep zou nemen. Zijn de prio-

riteiten wel degelijk de juis-

te? Hoe moeten de inrichtin-

gen in detail worden? 

 

De diagnose, de debatten die 

eruit voortvloeien en vervol-

gens de opties voor de mobili-

teit stellen de bestaande keu-

zes reeds in vraag. Zo werd 

het gemeentelijk mobiliteits-

plan - ook al was dat nog niet 

overal in de wijk toegepast - 

in de workshop opnieuw op 

tafel gelegd. Er werden nieu-

we keuzes gemaakt en die 

zullen aan een test onderwor-

pen worden in de zomer. 
 

Stilaan krijgt de workshop de 

vorm van een forum, waar de 

keuzes voorbereid worden die 

de toekomst van de wijk vorm 

zullen geven. Er wordt niet 

geaarzeld om soms complexe 

thema’s ter discussie te bren-

gen (zoals de toekenning van 

milieuvergunningen voor ga-

rages). Zo treden de protago-

nisten van de wijk toe tot het 

debat als een mogelijkheid om 

te evolueren naar een doel-

treffende samenwerking tus-

sen gebruik en mogelijk te-

genstrijdige functies. Het 

wordt de plaats waar niet al-

leen de inrichting van de 

openbare ruimten vorm krijgt, 

maar waar de betrekkingen 

tussen de verschillende partij-

en van de wijk duidelijk wor-

den: bewoners, gebruikers, 

handelaars, chauffeurs, 

werknemers, ... 

 

Inspraak geven aan  

degenen die niet ge-

hoord worden: een 

voorwaarde voor  

vertrouwen 
In een kader van wantrou-

wen tussen overheid en 

plaatselijke bevolking is één 

van de eerste dingen die ge-

daan moeten worden, plaats 

maken voor de expressie van 

de verschillende actoren van 

de wijk. 

Maar is dat voldoende? 

Het vertrouwen in Kuregem 

lijkt thans te berusten op de 

capaciteit om aandacht te 

schenken aan de stem van de 

mensen uit de wijk die het 

minst gehoord worden. Han-

delaars zullen vooral hun be-

kommernissen uiten omtrent 

de vrachtwagens in de wijk, 

maar de stillere mening van 

de bewoners wordt ook opge-

tekend in het debat 

(valorisering van de spreek-

tijd, expliciete herformule-

ring, …) en in de verslagen 

bewaard. 

Deze minder gehoorde stem-

men worden gedeeltelijk po-

sitief gewogen in het debat, 

niet dat ze er de enige legitie-

me zijn, maar ze worden het 

minst gehoord door de over-

heid (en wellicht ook door de 

economische actoren van de 

wijk) en hebben het minst 

dwingende argumenten om 

te doen gelden. Ze vertegen-

woordigen nochtans de be-

Mobiliteit is het aspect van de openbare ruimte dat gezorgd heeft 

voor het meeste vooruitgang in het debat tussen de functie indu-

striële handel en de woonfunctie. Er lijkt momenteel een consen-

sus te heersen over een oplossing in lusvorm. 
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langrijkste gebruikers van de 

openbare ruimte buiten het 

gebruik door de handelaars. 

In dezelfde zin bieden de ver-

slagen van de debatten waar-

in de akkoorden beschreven 

worden naarmate ze tot 

stand komen, maar ook de 

vragen die onopgelost blij-

ven, een echte meerwaarde 

aan de mening van de acto-

ren van de wijk. Zij garande-

ren ook dat de uitspraken die 

tijdens de workshop gedaan 

worden, effectief weerklank 

vinden bij de verschillende 

medespelers van het wijkcon-

tract, zowel de bewoners als 

de diensten of de politieke 

beleidsvoerders. 

Verenigingen die  

om debat vragen 

Enkele sleutelactoren vormen 

de pijlers van de Stadswork-

shop. Het wijkcomité, de verte-

genwoordigers van de moskee 

en het wijkschooltje, enkele 

handelaars van het Lemmens-

plein hebben allemaal hun in-

breng en zij spelen een belang-

rijke rol die actief tot de debat-

ten bijdraagt. De vertegen-

woordigers van de ondernemin-

gen die dicht bij het plein ge-

vestigd zijn, zijn duidelijk over 

wat belangrijk is voor hun 

voortbestaan in de wijk. De 

verenigingen die actief zijn in 

de wijk, zijn belangrijke woord-

voerders en zorgen voor een 

zekere mobilisering, zowel 

binnen de Stadsworkshop 

als binnen de PCGO. Zij zijn 

er de stem van de veront-

waardiging, tegen de af-

bouw van de investeringen 

en de unilaterale keuzes die 

de gemeente in het verleden 

gedaan heeft. Zij vragen om 

debat, maar bepalen er niet 

zozeer de inhoud van. Die 

taak komt logischerwijs toe 

aan de directe gebruikers 

van de wijk. “In de dyna-

miek en de kritiek maakt de 

burger zich los van de ge-

bruiker, zegt hij dat hij niet 

alleen gebruiker is van een 

ruimte, maar dat hij er ge-

De uitnodiging die in iedere brievenbus terechtkwam, vertaald in het Arabisch door leden van het  

wijkcomité. De vertaling van de taal van de ene in de competentie van de andere is één van de sleutel-

elementen van een toe-eigening van de debatruimte. 



bruik van gaat maken om 

zijn macht te bevestigen.”  

Acrobaten-diensten 

De workshop verstoort in 

zekere zin het dagelijks 

werk van de diensten. Dat 

vergt tijd en sommigen vra-

gen zich af of het werkelijk 

de moeite loont. Daar ko-

men we bij de goed veran-

kerde cultuur van het “hoe 

projecten opzetten en ze in 

de praktijk omzetten?” In 

Anderlecht is de workshop 

een nieuw initiatief. Er 

werd een comité opgericht 

en maandelijks komen de 

verschillende diensten sa-

men om een stand van za-

ken op te maken van de 

vooruitgang en de volgende 

stappen te plannen. 

Vertalen om goed  

te communiceren 

De betrokkenheid van ge-

bruikers in de definitie van 

de projecten vergt tijd. Dat 

vraagt werk buiten de ver-

gaderingen van de work-

shop, om de diagnoses en de 

voorstellen voor transforma-

tie begrijpelijk te maken. 

Deze vertaaloefening is nog 

niet courant en brengt veel 

werk met zich mee. Er zijn 

twee voorwaarden aan ge-

koppeld: enerzijds moet er 

voldoende relevante infor-

matie zijn opdat iedereen de 

inzet en de mogelijkheden 

van het project zou vatten. 

Anderzijds moet het vol-

doende open zijn om reac-

ties uit te lokken en de pro-

jectie van de verschillende 

betrokken partijen mogelijk 

te maken in de transformatie 

van het oorspronkelijke pro-

ject. Dat is enorm veel werk, 

te meer daar het nog niet in 

de gewoonten van de techni-

sche diensten verankerd is. 

Men mag de pioniersrol niet 

onderschatten, die inspraak 

biedt aan de traditionele spe-

lers in de stad. 

Het project doen evo-

lueren dankzij debat 

Dit voorafgaande werk gaat 

gepaard met transcriptie na 

het debat. Zodra de informa-

tie gepresenteerd en bespro-

ken is, moeten de resultaten 

van de debatten verwerkt 

worden in de beschrijving 

van het stadsproject. Daarbij 

moet men oog hebben voor de 

elementen die naar voren ko-

men in deze ruimten, is crea-

tiviteit nodig om een project 

te herschrijven waarin deze 

standpunt verwerkt zijn.  

Maar er moet ook aandacht 

gaan naar enkele verplichtin-

gen: technische normen, fy-

sieke beperkingen, termijnen 

voor verschillende operatoren 

(financiers en ondernemers), 

kosten van de materialen, …  

Bovendien moet de interpre-

tatie gebeuren zonder zich te 

verschuilen achter de techni-

sche verplichtingen om een 

keuze op te leggen die eigen 

zou zijn aan de ontwerper of 

de beslisser.  

Ook hier vergen al die ma-

nieren van werken tijd en 

kunde vanwege alle betrok-

kenen. 

Uitdagingen voor  

het debat: de beste 

mobilisering! 

De evolutie van de projec-

ten (in dit stadium: de 

principes van de mobiliteit 

in de wijk en de inrichting 

van de centrale straat die 

toegang geeft tot het Lem-

mensplein) toont de wer-

kelijke impact van de 

workshop op de plannen 

van de stad. Geleidelijk 

wordt het de plaats waar 

het project voor de wijk tot 

groeit. Terwijl een deel 

van het stadsproject uitge-

werkt wordt door de ge-

meentediensten en af-

hangt van keuzes van de 

verkozenen, is de work-

shop steeds meer de legi-

tieme plek van het debat 

over de evolutie van de 

wijk. Diensten, inwoners, 

handelaars, verenigingen, 

eigenaars of bevoegde ver-

kozenen brengen er ver-

slag uit van de aspecten 

die zij willen zien vooruit-

gaan. 

De democratische ruimte 

gebruiken om de plannen 

voor de wijk uit te stippe-

len is wellicht de beste 

sleutel voor het welslagen 

van dit initiatief. 

 

Politici nemen  

een standpunt in  

en maken keuzes  

Terwijl diensten en bur-

gers hun band met de ge-

meente moeten verande-

ren (sommige gaan van 

productie naar debat, an-

dere van klacht naar kri-
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tisch voorstel), hebben de ver-

kozenen ook een rol die evolu-

eert. Door deel te nemen aan 

open debat verrijken zij hun 

eigen beslissingen om verder 

te gaan dan gewoon verkozen 

te worden om vertegenwoordi-

ger te kunnen zijn. Zij kunnen 

zich baseren op de elementen 

die naar voren komen uit de 

debatten om het algemeen be-

lang te ondersteunen tegen 

bepaalde lobby’s die vaak aan-

wezig zijn. 

Uiteindelijk bestaat hun taak 

er ook in de consensus die uit 

het debat komt ter sprake te 

brengen op plaatsen waar be-

slissingen genomen worden 

(gemeenteraad). Als er tegen-

strijdige opties uit het debat 

voortkomen, moeten zij kno-

pen doorhakken in functie van 

het algemeen belang dat zij 

vertegenwoordigen. 

Het gaat verder  

dan de wijk alleen 

Meer dan eens hangen de uit-

dagingen van de lokale enti-

teiten af van ontwikkelingen 

die verbonden zijn met andere 

bevoegdheden. Dan zien we 

vaak twee houdingen. Eerste 

houding: het lokale debat 

wordt genegeerd ten opzichte 

van de uitdagingen en ze wor-

den geweerd. Andere houding: 

alle vragen in verband met de 

uitdagingen worden onder de 

loep genomen, hoewel de in-

vloed van het debat beperkt 

is. Deze tweede optie kwam 

meermaals tot uiting in de 

workshop. 

 

Een project voor de 

stad waarin Kuregem 

een plaatsje heeft 
 

De plannen met betrekking 

tot de Ninoofse Poort (grens 

tussen de stad Brussel, Sint-

Jans-Molenbeek en Ander-

lecht) werden voorgesteld. De 

inwoners kunnen dan bij hun 

keuzes rekening houden met 

de gewenste samenhang tus-

sen de wandelruimtes tussen 

het Zuidstation en het stads-

centrum, langs verschillende 

ruimtes waarvan de renovatie 

voorzien is in het kader van 

dit wijkcontract (Dr. De 

Meersmanplein, ingang van 

het Dauwpark en Haberman-

straat). 

Een workshop die  

rekening houdt met de 

kosten en de gemeente-

lijke schaal 

Parallel met de workshop 

werd er een werkgroep sa-

mengesteld rond de gemeente-

begroting. Die zit nog in het 

beginstadium, maar bestaat 

uit inwoners, verenigingen, 

een afgevaardigde van het ge-

westelijk toezicht, de schepe-

nen van financiën en openba-

re werken en verscheidene  

bevoegde diensten (gesubsi-

dieerde projecten, renovatie, 

enz.). 

Het doel van dit initiatief is de 

burger een hulpmiddel aan te 

bieden om de prioriteiten van 

de gemeente beter te zien in 

de begroting. Daarnaast geeft 

het houvast aan de burger 

(inzicht in het kostenplaatje 

van investeringen en onder-

houd) op het vlak van de in-

richtingen in de stad. De hori-

zon van dit initiatief is een de-

bat te voeren rond de ge-

meentebegroting zelf. 

Deze dynamiek draagt op 

twee manieren bij tot de 

workshop. De nieuwigheden 

in de wijk worden gelinkt 

met de gemeente in haar 

geheel: vanwaar komen de 

subsidies? Welke structure-

le inschrijving in de financi-

en van de wijk? Om welk 

soort investeringen gaat 

het? Al deze vragen hebben 

antwoorden gekregen in de 

analyse van de gemeente-

begroting en leverden een 

nuttige basis voor de work-

shop. 

Wat de aanbreng van refe-

renties voor de burgers be-

treft, heeft de groep het oor-

spronkelijk budget van het 

project voor herinrichting 

van de Habermanstraat ge-

bruikt (van het wijkcontract 

Lemmens) om de samenstel-

ling te begrijpen. Zo zijn bij 

voorbeeld gekomen tot een 

gemiddelde raming van 150 

euro per m² voor de vernieu-

wing van de straat (wegen 

en trottoirs inbegrepen), 

naar gelang van het ge-

bruikte soort materialen. 

Dit soort cijfer geeft de men-

sen een zekere autonomie in 

hun beoordeling. Zo kunnen 

zij op een serene manier 

vooruitgaan in de keuze van 

de materialen, nadat het 

soort mobiliteit gekozen 

werd dat het meest geschikt 

lijkt in de wijk. 

Tijdens een vergadering van 

de workshop werd er ook 

gesproken over de soorten 

bedekking, waarbij stalen 

bekeken werden. Er werd 

gekeken naar de kostprijs 
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van de plaatsing, het onder-

houd en soms zelfs de ver-

vanging (in functie van de 

kwaliteit). 

Sinds de eerste debatten 

over de investeringen die er 

in de wijk gedaan zullen 

worden, hebben de inwoners 

en de lokale actoren de aan-

dacht gevestigd op de nood 

aan onderhoud. Mooie pro-

jecten uitstippelen die daar-

na in de vergeethoek belan-

den is niet goed. De diagno-

sewandeling die in septem-

ber gedaan werd in de stra-

ten van de wijk, had tal van 

lacunes onderstreept op het 

vlak van het beheer of klei-

ne herstellingen. 

De workshop wil ook bijdra-

gen tot deze collectieve be-

wustmaking (die van de  

verkozenen, bewoners en 

deskundigen). 

Participatie,  

waarborg tegen  

complexiteit 

De complexiteit van de be-

trekkingen tussen gebieden 

(wijk, gemeente, gewest, 

land, Europa, internationale 

stromen), de complexiteit 

van de gemengdheid van de 

wijken (wonen en productie, 

kansarmen en gegoede bur-

gers) maken het illusoir te 

denken dat keuzes rekening 

zouden houden met alle hui-

dige en toekomstige ontwik-

kelingen van de wijk. Het is 

ook moeilijk om - al was het 

maar voorlopig - negatieve 

effecten teweeg te brengen 

voor een gedeelte van de be-

trokkenen bij de evolutie 

van de wijk. 

De uitdaging van de Stads-

workshop bestaat er dus in 

deze complexiteit te bena-

deren door zo veel mogelijk 

mensen samen te brengen: 

inwoners (eigenaars en 

huurders), verenigingen, 

handelaars, ondernemers, 

politieke beleidsvoerders, 

gemeentelijke en geweste-

lijke diensten. Door gedul-

dig te luisteren en zich in 

te leven in de situatie, wa-

ken zij over de uitdagingen 

voor de ontwikkeling van 

Kuregem. 

Deze waakzaamheid is ge-

rijpt door het publiek debat 

en is de waarborg dat de 

gemeente ervoor kiest om 

de stad te doen evolueren 

door de burgers op de 

plaats van de evolutie  

te houden. Opdat deze hun 

rol volop zouden kunnen 

spelen in deze complexe 

situatie, onderstrepen we 

de rol van de Stadswork-

shop van Kuregem. 

In de huidige context ver-

wachten wij van de moge-

lijkheden tot participatie 

dat zij als een wondermid-

del de vele democratische 

tekorten verhelpen van on-

ze maatschappij in het al-

gemeen en het stadsbeleid 

in het bijzonder. Zo zouden 

de inwoners, aan wie tech-

nici en politieke mandata-

rissen vaak de rol van de 

reactie gelaten hebben zo-

dra het project afgerond 

was, zouden de bewoners 

blijk moeten geven van 

scherpzinnigheid en een 

sterke opinie in ieder van 

hun uitspraken. We stellen 

vast dat de burgers de nei-

ging hebben hun reacties af 

te bakenen tot de drempel 

van hoorbaarheid die ze ge-

woon zijn. Als hun echt de 

mogelijkheid aangeboden 

wordt om invloed uit te oefe-

nen, moet er vooraf aan hun 

vertrouwen gewerkt worden 

opdat ze gebruik zouden 

maken van debatruimte. 

De Stadsworkshop werkt in 

die richting op twee manie-

ren. Eerst moeten de lokale 

opmerkingen in perspectief 

geplaatst worden met wat 

relevant is voor de wijk in 

haar geheel; de minst hoor-

bare bedenkingen moeten 

kracht bijgezet worden. Be-

lang in het debat de minst 

hoorbare overwegingen. Die 

rol kan een externe operator 

makkelijker vervullen dan 

de personen die recht-

streeks betrokken zijn bij de 

uitdagingen die verbonden 

zijn aan het gebied. 

Vervolgens moet men het 

project van de wijk doen 

evolueren in de zin van wat 

in de debatruimte tot uiting 

gekomen is. En daar gaan 

de politieke mandatarissen 

de uitdaging aan om de hun 

beslissingen te decentralise-

ren. Dan moet de dienst nog 

de tijd van het overleg en 

het ritme van de instellin-

gen op elkaar afstellen en 

dat is niet evident. 

Loïc Géronnez                         

Patrick Bodart               

Periferia (vzw) 

Info:               

www.periferia.be/lemmens 

Video ter illustratie van de dy-

namiek van de Stadswork-

shop: www.dailymotion.com/
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De eerste duurzame  

verwezenlijkingen  

van Agenda Iris 21  

De Agenda Iris 21 ontstond begin 2008 als ka-

der waardoor het Brussels Hoofdstedelijk Ge-

west de lokale overheden aanzet om de weg 

van de duurzame ontwikkeling in te slaan. 

Deze ondersteuning levert reeds resultaten op: 
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D 
e gemeente  

Watermaal-

Bosvoorde is  

een pionier op  

het vlak van energiebespa-

ring: zij hebben reeds een 

lokaal Kyoto-plan opgesteld 

in 2003 en inmiddels 

schroefden zij het gasver-

bruik in hun gebouwen met 

een vijfde terug. 

 

Gesterkt door dit goed begin 

gingen zij in op de oproep 

Agenda Iris 21 en begonnen 

Energiediagnose  

van woningen in  

Watermaal-Bosvoorde 

zij te sleutelen aan een 

nieuw project om de inwo-

ners te sensibiliseren voor 

een goede isolatie van hun 

woning. 

Dit project droeg de goed-

keuring van de regering 

weg en ging van start in 

2008. 

Het principe was heel een-

voudig: aan 50 inwoners 

een analyse van hun wo-

ning aanbieden aan de 

hand van een infrarood-

camera (thermografie). 

Het doel daarvan is op 

zoek te gaan naar zwakke 

punten op het vlak van  

isolatie en vervolgens tips 

geven om de situatie te 

verbeteren. 

 

De inwoners werden gese-

lecteerd op basis van een 

aankondiging die gepubli-

ceerd werd in het infoblad 

en op de website van de 

gemeente en in een brief 

die in elke brievenbus be-

landde. 
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Transversale  

aanpak  

Zoals steeds wanneer we 

het hebben over duurza-

me ontwikkeling, is het 

project ontstaan uit een 

transversale denkoefening 

tussen verschillende dien-

sten die vertegenwoordigd 

zijn in de stuurgroep van 

de Lokale Agenda 21.  

Daarna lag het project in 

de handen van een trans-

versale stuurgroep be-

staande uit de hoofden 

van verschillende gemeen-

tediensten (energie, leef-

milieu, openbare werken, 

informatica, …), die geko-

zen werden omwille van 

de knowhow die ze in het 

Verwarmingsbuizen in een niet-geïsoleerde gevel. 

Niet geïsoleerde verwarmingsbuizen. 
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project konden aanbrengen 

en hun motivatie. 

Een participatief  

project 

Participatie was niet alleen 

een vereiste vanwege het 

Gewest. Het was een evi-

dentie voor de uitvoering en 

het welslagen van het pro-

ject. 

Participatie kwam op ver-

schillende manieren aan 

bod: 

• een infoavond (oktober 

2008) waar de doelstellin-

gen van de thermografie 

aan geïnteresseerde inwo-

ners voorgesteld werd; 

• de ondertekening van een 

participatiecharter door de 

inwoners, waarin zij zich 

engageren om hun gege-

vens uit te wisselen om 

hun ervaring ter beschik-

king te stellen van ieder-

een; 

• de creatie van een interac-

tieve blog (aan de gang) 

met ondermeer de contact-

gegevens van de deelne-

mers, de mogelijkheid om 

informatie uit te wisselen 

en een toolkit met prakti-

sche tips om de isolatie van 

een woning te verbeteren; 

• de organisatie van een 

tweede vergadering met de 

deelnemende inwoners om 

de resultaten van de  

infraroodanalyses te be-

spreken en alle nuttige 

technische inlichtingen 

te geven (met de mede-

werking van een archi-

tectenbureau). 

Ook de luchtthermografie 

van het Gewest (online op 

http://geowebgis.irisnet.be

/bxlheat) werd er voorge-

steld door een vertegen-

woordiger van het BIM, 

met de mogelijkheid voor 

de aanwezigen om een 

luchtfoto van hun huis te 

zien. 

 

 

Een sociale woning (Logis). De ramen zijn duidelijk de oorzaak van warmteverlies. Ook twee radi-

atoren zijn duidelijk op de foto te zien: de ene onder het raam op het gelijkvloers en de andere aan 

de muur op de eerste verdieping. Deze radiatoren verwarmen de buitenmuur, wat uiteraard zin-

loos is. Een eenvoudige remedie: een warmtereflecterende plaat aanbrengen achter de radiator of 

de muur isoleren. 
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De 3 pijlers van duur-

zame ontwikkeling 

Hoewel de pijlers op het 

vlak van milieu (terug-

schroeving van de CO2-

uitstoot) en economie 

(besparing op de factuur 

voor verwarming en onder-

steuning van de sector van 

de duurzame renovatie) in 

dit project centraal staan, 

mag er niet voorbijgegaan 

worden aan de sociale pijler. 

Zo is er naast de 50 thermo-

grafieën die uitgevoerd wer-

den in particuliere wonin-

gen ook samenwerking met 

de sociale huisvestings-

maatschappijen in Water-

maal-Bosvoorde (Logis,  

Floréal en Ville&Forêt) en  

van het OCMW gepland. 

Het doel is het gebruik van 

infraroodcamera’s specifiek 

toe te spitsen op de problemen 

van de sociale woningen, 

namelijk hun ondermaatse 

isolatie. 

De analyses ondersteunen de 

huisvestingsmaatschappijen 

bij hun renovatieprojecten en 

vergemakkelijken de keuze 

van de ingrepen die onderno-

men moeten worden op het 

vlak van isolatie, weliswaar 

rekening houdend met de ver-

plichtingen die voortvloeien 

uit de klassering van een 

groot gedeelte van hun patri-

monium (de twee tuinwijken). 

Het bezoek bij  

de inwoners in  

de praktijk 

De afspraken met de 

bewoners van de wonin-

gen worden gemaakt in 

functie van de weersom-

standigheden. Ideaal is 

koud, droog en bewolkt 

weer, waarbij een ver-

schil heerst van min-

stens 10 °C tussen de 

binnen- en de buiten-

temperatuur. 

Het bezoek duurt onge-

veer een uur: de tijd die 

nodig is om ongeveer 

zes foto’s te nemen van 

de gevels en het dak en 

een twintigtal foto’s van 

De thermografie vanuit de lucht bekeken voor de Dries-wijk (woningen van Ville & Forêt)  

Bron: BIM 
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bepaalde details binnen 

(schrijnwerk, deuren, boven-

drempels, muren, dakra-

men, …) om de waarnemin-

gen van buiten te bevesti-

gen of met de bewoner een 

of ander knelpunt in de wo-

ning onder de loep te ne-

men. 

Daarna is het werk echter 

nog niet af, aangezien de 

gemeentemensen de foto’s 

nog moeten bewerken, de 

punten selecteren waarop 

ingezoomd moet worden, de 

schaal van de temperaturen 

moeten bepalen en de resul-

taten interpreteren. 

Vervolgens wordt er een  

geïllustreerd verslag opge-

steld. In totaal wordt er niet 

minder dan vijf uur besteed 

aan ieder dossier. 

De bewoners hebben een  

gedetailleerd verslag ont-

vangen van hun huis en  

de problemen die er vast-

gesteld werden. 

Bij dit verslag hoort ook een 

lijst met gedetailleerde tips, 

gericht op de houding van 

de bewoners (stook niet te 

veel, gebruik de thermo-

staat, plaats thermostati-

sche kranen, isoleer de ver-

warmingsbuizen, …). 

Bovendien wordt er bij het 

verslag ook een technische 

nota gevoegd van het CE-

RAA (Centre d’étude et de 

recherche et d’action en  

architecture) om de bewo-

ners de beste oplossingen 

voor te stellen voor hun spe-

cifieke problemen, waarbij 

het gebruik van duurzame 

materialen bevorderd 

wordt. 

 

Lessen en conclusies 

Het welslagen van dit pro-

ject is voornamelijk te dan-

ken aan het feit dat infra-

rood foto’s makkelijk te ana-

lyseren zijn. 

Zo konden de bewoners snel 

de lacunes in de isolatie van 

hun woning zien. De foto’s 

brachten soms zelfs verras-

singen aan het licht: de 

voornaamste problemen 

waren namelijk niet altijd 

die waaraan men zich ver-

wachtte. 

De thermografie brengt ons 

dus gemakkelijk naar het 

echte probleem, als men 

een koudegevoel heeft en 

daar moeilijk de oorzaak 

van vindt. De aanwezig-

heid van thermische brug-

gen is ook makkelijk te 

zien op de foto’s. 

Doorgaan hebben de inwo-

ners werken voorzien om 

de situatie te verbeteren. 

Als zij dat wensen, zal er 

daarna een nieuwe analyse 

uitgevoerd worden om de 

aangebrachte verbeterin-

gen te beoordelen. 

Globaal genomen kunnen 

we stellen dat de bewoners 

tevreden zijn over deze 

dienst. Sommigen zijn al 

tips en informatie begin-

nen uit te wisselen. Wij ho-

pen dat de creatie van een 

blog deze dynamiek nog zal 

versterken. 

Heel wat mensen die de 

analyses bij hun buren ge-

volgd hebben, zijn nu ook 

geïnteresseerd. Daarom 

willen wij dit initiatief in-

dien mogelijk volgende 

winter voortzetten. 

 

Annemie Vermeylen,  

Schepen van  

Energie 
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Fietsboxen voor  

Schaarbekenaren 

S 
chaarbeek draagt 

de zachte mobiliteit 

reeds lang een 

warm hart toe. Het 

project van de fietsboxen 

ligt overigens in het ver-

lengde van het gemeentelijk 

mobiliteitsplan. 

Met dit testproject wil 

Schaarbeek aan zijn inwo-

ners tonen dat de fiets be-

schouwd moet worden als 

een volwaardig vervoermid-

del dat heel doeltreffend is 

en binnen ieders mogelijk-

heden ligt. 

In het kader van de Lokale 

Agenda 21 heeft de ge-

meente Schaarbeek dit pro-

ject met fietsboxen in het 

leven geroepen. Naast de 

vele andere inrichtingen 

om de mobiliteit van de 

fietsers te verbeteren, biedt 

dit project aan achttien 

fietsers de mogelijkheid 

hun fiets (een of twee per 

box) veilig op te bergen en 

tegelijk te beschermen te-

gen weer en wind. 

Er was namelijk vastge-

steld dat veel mensen ont-

moedigd zijn door het ge-

brek aan plaats om hun 

fiets veilig te stallen in de 

nabijheid van hun woning. 

Fietsen worden meestal in 

de inkomhal of de gang 

achtergelaten of blijven 

buiten staan, vastgebonden 

aan een paal of een hek. 
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Meer dan een mobili-

teitsproject: een pro-

ject rond participatie 

van de burger 

Het project met de fiets-

boxen kwam tot stand met 

de medewerking van tal van 

mensen. Binnen de gemeen-

te droegen verschillende 

diensten (dienst wegen, mo-

biliteit, groendienst, …) hun 

steentje bij tot de uitwer-

king van het project en de 

vormgeving van het prototy-

pe. De gemeente wou name-

lijk geen standaardboxen 

kopen, maar wou haar eigen 

model ontwerpen. 

Daarvoor werd er samenge-

werkt met JST (Jeunes 

Schaerbeekois au Travail) 

en Recyclart, twee vzw’s 

voor beroepsinschakeling, 

en fietserverenigingen zoals 

Gracq, via de oproep tot in-

diening van kandidaturen. 

Enkele boxen zijn nog niet 

verhuurd, door de moeilijk-

heid om plaats te vinden 

vlakbij de woning van geïn-

teresseerde huurders, maar 

globaal is de respons dus 

zeer goed. 

 

18 boxen en dan … 

Uiteraard blijft dit een test-

project. Schaarbeek blijft 

gemotiveerd om de zachte 

mobiliteit in de gemeente 

aan te moedigen en zo het 

gebruik van de fiets als ver-

plaatsingsmiddel te bevor-

deren, maar de plaatsing 

van nieuwe boxen met eigen 

middelen is momenteel niet 

gewaarborgd. Eerst zal het 

gebruik van de eerste acht-

tien boxen geëvalueerd wor-

den, enkele maanden na de 

ingebruikname. 

Aangezien het om een test-

project gaat, moet het im-

mers aan een evaluatie on-

derworpen worden. Op die 

basis zullen we nieuwe aan-

vragen indienen voor subsi-

dies en zullen we geld vrij-

maken om de plaatsing van 

bijkomende boxen te waar-

borgen. 

Bovendien blijven we “U”-

parkings plaatsen. Dat is 

fietsjargon voor de metalen 

baren waaraan fietsen vast-

gehecht kunnen worden. Zo 

zullen er steeds meer ge-

plaatst worden bij haltes  

van de MIVB, winkels, scho-

len, … 

Het aantal 

kandidatu-

ren dat de 

gemeente 

ontving en 

de brieven 

die het kabi-

net en de 

dienst mobi-

liteit blijven 

krijgen over 

de fiets-

boxen, be-

vestigt dat 

het project 

wel degelijk 

ingang  

gevonden 

heeft.  

De achttien 

boxen zijn 

geen mira-

keloplossing 

voor problemen zoals dief-

stal en plaatsgebrek voor 

de fiets in de stad, maar 

vele Schaarbekenaren lij-

ken dolblij met dit initia-

tief. 

 

Wij hopen dat op deze ma-

nier het aantal fietsers in 

Schaarbeek nog zal toene-

men, zoals we dat ook el-

ders in Brussel reeds 

vaststellen. 

 

Laurence Willemse         

Kabinet van  

Christine Smeysters,               

Schepen van Openbare 

Werken, Mobiliteit en  

Duurzame Ontwikkeling 
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Hebt u de Monitor van de Duurzame Ontwikkeling niet persoonlijk ontvangen? Wenst u de  

volgende nummers te ontvangen? Geen probleem! Neem een abonnement via de website  

van de Vereniging. U kan het formulier invullen op www.vsgb.be > Diensten > Publicaties  

> Monitor van de Duurzame Ontwikkeling.  

 

Download via onze website!  

U kan de Monitor van de Duurzame Ontwikkeling tevens gratis downloaden op  

www.vsgb.be > Diensten > Publicaties > Monitor van de Duurzame Ontwikkeling.  

 

Geen e-mailadres? 

U hebt geen rechtstreekse toegang tot internet en wil de Monitor van de Duurzame  

Ontwikkeling toch ontvangen? Bel ons en we zullen samen een oplossing zoeken.  

 

Contact:  

Forum voor Duurzame Ontwikkeling van de  

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB)  

Aarlenstraat 53 bus 4 - 1040 Brussel  

Tel: 02 238 51 62 - Fax: 02 280 60 90  

E-mail: philippe.mertens@avcb-vsgb.be  
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