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DE STAD
IN WORDING

RESULTATEN VAN DE PARTICIPATIEVE ENQUÊTE

www.brussel.be/destadinwording

Tussen 14 oktober en 30 november 2019 namen 1634 mensen deel aan een online enquête over hun wensen en zorgen
over de toekomst van de stad en hun wijk. De enquête was bedoeld om het Gemeentelijk Plan voor Duurzame
Ontwikkeling (GPDO), ‘De Stad in wording’, te verrijken.

82% VAN DE RESPONDENTEN ZIJN INWONERS VAN DE STAD
Om de meningen van alle bevolkingsgroepen in Brussel te verzamelen, heeft de Stad in 2019 een grote communicatiecampagne
gevoerd via ﬂyers, posters en andere media. We zijn ook actief burgers gaan aanspreken in het Administratief Centrum van de stad,
het OCMW en andere ontmoetingsruimten om ervoor te zorgen dat we alle inwoners bereikten.
Deze acties stelden ons in staat om 1784 meningen te verzamelen van deelnemers met verschillende proﬁelen.
Zij deelden hun ideeën over de verschillende wijken en hun prioriteiten voor de toekomst van de stad.

Het doel van de enquête was enerzijds om
de mening van de inwoners over hun buurt te
verzamelen en anderzijds een volgorde van
prioriteit toe te kennen aan de grote ambities
die voor de stad van 2040 zijn voorgesteld,
namelijk:
• Een gezonde stad is
een stad die zich inzet voor een gezonde (leef)omgeving voor
haar bevolking.

• Een bruisende stad is
een stad die de impact van mobiliteit op het milieu en de gezondheid vermindert, en die iedereen verplaatsingsmogelijkheden
biedt die voldoen aan de behoeften van een levendige stad met
behoud van de levenskwaliteit in de wijken.
• Een open en solidaire stad is
een stad die ervoor kiest om gelijke kansen en universeel
broederschap te verdedigen.
• Een voorbeeldige en participatieve stad is
een stad waarvan het bestuur is gebaseerd op een anticiperende
visie, een onberispelijke ethiek en een verantwoordelijke inzet van
het personeel.

• Een nabije stad is
een stad met “alles op 10 minuten”, die de toegang tot diensten
• Een veranderende stad is
en gemeenschapsfaciliteiten optimaliseert, tijdsbesparing en de
vermindering van reiskosten ondersteunt en sociale en functionele een stad die voortdurend verandert. Het is het kader van de
bebouwde omgeving, met inbegrip van de openbare ruimte,
diversiteit stimuleert.
die voortdurend wordt gebouwd en heropgebouwd om te voldoen
aan de behoeften van de bewoners van vandaag en morgen.
• Een dynamische en intelligente stad is
een stad die moderniteit omarmt en op technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen anticipeert.
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VAN DE RESPONDENTEN GAF PRIORITEIT AAN
HET ASPECT VAN ‘DE GEZONDE STAD’
Respondenten toonden vooral interesse in het thema van de gezonde stad.
Dit thema omvat de meeste milieukwesties.
Respondenten konden hun mening geven over een of meerdere wijken van de Stad.
De Vijfhoek kreeg de meeste reacties.

VIJFHOEK
(743 respondenten)

De Vijfhoek is de wijk die de meeste reacties heeft gekregen. Deze wijk wekt de interesse
van zowel de inwoners als de gebruikers.
Toegang tot culturele en gezondheidsvoorzieningen en het aanbod van winkels en horeca zijn de meest positieve elementen die door
de respondenten worden benadrukt. Over het algemeen waarderen voetgangers de aanwezige infrastructuur en de bereikbaarheid
van het centrum met het openbaar vervoer. Fietsers vinden het moeilijker om hun plaats te vinden, terwijl verkeersopstoppingen en
het niveau van verkeersveiligheid voor iedereen problemen veroorzaken.
Wat de openbare ruimte betreft, betreuren de respondenten het gebrek aan groene ruimten en vinden zij dat de kwaliteit van deze
ruimten kan worden verbeterd. Zij vermeldden ook het gebrek aan netheid, dat een gevoel van onveiligheid in sommige zones creëert.
Een ander aandachtspunt is de concentratie van alle evenement- en toerismegerichte activiteiten. Deze laten weinig plaats voor de
basisvoorzieningen van een buurtleven, met name voor lokale handel. Ze brengen ook overlast met zich mee, waaronder het lawaai
van de horeca en de bestelwagens die er leveren.
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VAN ALLE RESPONDENTEN
GAF ZIJN/HAAR MENING
OVER DE VIJFHOEK

VAN DE RESPONDENTEN IS
TEVREDEN MET HET

AANBOD AAN OPENBAAR
VERVOER

MEER DAN 60% VAN
DE RESPONDENTEN IS
TEVREDEN MET HET
AANBOD AAN WINKELS,
HORECA EN CULTURELE
VOORZIENINGEN

VAN DE RESPONDENTEN
WIL DE KWALITEIT VAN
DE OPENBARE RUIMTE
VERBETEREN

NOORDWIJK
(70 respondenten)

Inwoners van de Noordwijk willen graag een stad op mensenmaat waar openbare ruimtes en straten
aangename omgevingen worden, vooral het Maximiliaanpark en de omgeving van het Noordstation,
waar mensen zich onveilig voelen.
De strijd tegen onburgerlijk gedrag en milieuoverlast (lawaai, luchtvervuiling,...) ligt hen na aan het hart. Respondenten willen ook
een meer inclusieve en zorgzame stad voor mensen in moeilijkheden in die buurt. Tot slot wijst de enquête op een gebrek aan
sportfaciliteiten en toegankelijke voorzieningen voor jongeren en ouderen.
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VAN DE RESPONDENTEN WIL
MEER KWALITEITSVOLLE EN
VEILIGE OPENBARE EN GROENE
RUIMTEN

VAN DE RESPONDENTEN IS
TEVREDEN MET HET AANBOD AAN OPENBAAR VERVOER

WIL MEER
VOORZIENINGEN IN
HUN BUURT VOOR
JONGEREN EN VOOR
OUDEREN.

VAN DE RESPONDENTEN WIL EEN
MEER INCLUSIEVE EN
ZORGZAME STAD MET
DIENSTEN OM MENSEN
IN MOEILIJKHEDEN TE
HELPEN

LAKEN
(392 respondenten)

Het waren vooral inwoners die hun mening gaven over hun buurt in Laken. Na de Vijfhoek kreeg deze wijk het
meeste reacties. De respondenten waren zeer tevreden over de kwaliteit van de stedelijke omgeving, het waren
vooral de problemen in verband met netheid en lawaai (vliegtuigen en verkeer) die tot ontevredenheid leidden.
Ook de luchtkwaliteit wordt ter discussie gesteld. Wat de mobiliteit betreft, zijn de respondenten tevreden over het gevarieerde aanbod van het openbaar vervoer. Ze klaagden wel over de kwaliteit van de voetgangersinfrastructuur, het gebrek aan veilige infrastructuur voor ﬁetsers en een gebrek aan parkeerplaatsen.
Op het vlak van het aspect ‘nabije stad’ waren respondenten relatief tevreden over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de verschillende faciliteiten (winkels en horeca), maar betreurden ze hun gebrek aan diversiteit (gebrek aan culturele en sportieve faciliteiten,
en lokale of biologische winkels).
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VAN DE RESPONDENTEN
KLAAGT OVER VLIEGTUIGEN VERKEERSLAWAAI

VAN DE RESPONDENTEN
VOELT ZICH VEILIG IN ZIJN/
HAAR WONING

VAN DE RESPONDENTEN IS
TEVREDEN OVER
DE KWALITEIT VAN
GROENE EN
OPENBARE RUIMTE

VAN DE RESPONDENTEN IS ONTEVREDEN OVER DE NETHEID

NOORD-OOST-WIJK
(228 respondenten)

De mensen die hun mening gaven over de noordoostelijke wijk zijn meestal de inwoners van de buurt. Wat het
aantal reacties betreft, staat de wijk op de derde plaats. De gewaardeerde elementen zijn het aanbod aan
openbaar vervoer en de veiligheid van de straten en woningen.
De vaak genoemde negatieve elementen zijn sterk gelinkt aan de aanwezigheid van de Belliardstraat en de Wetstraat, die leiden tot
slechte luchtkwaliteit, verkeersopstoppingen en geluidsoverlast. Voetgangers- en ﬁetsinfrastructuur hebben ook last van de
aanwezigheid van auto’s. Anderzijds betreuren de respondenten het gebrek aan lokale winkels en sportfaciliteiten.
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VAN DE RESPONDENTEN KLAAGT OVER
LUCHTKWALITEIT

VAN DE RESPONDENTEN IS TEVREDEN MET
HET AANBOD AAN OPENBAAR VEROER

VAN DE RESPONDENTEN IS TEVREDEN
OVER DE VEILIGHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE EN DE WONINGEN

LOUIZA
(127 respondenten)

66% van de reacties over de zuidelijke wijk kwam van inwoners. De andere respondenten zijn mensen die er
werken of gewoon bezoekers.
De meerderheid van de deelnemers waardeerde het commerciële aanbod, vooral cafés en restaurants, waarvan sommigen niettemin
vrezen voor een ongecontroleerde ontwikkeling (terrassen en buurtgeluid), of het gebrek aan lokale winkels betreuren.
Verkeersopstoppingen werden geregeld vermeld, samen met de luchtkwaliteit en het verkeerslawaai (met trillingen van de tram aan
de Louizalaan). De ﬁetsinfrastructuur en de veiligheid van voetgangers is ontoereikend.
Deelnemers hebben uitgebreid gereageerd op het netheidsprobleem. Ze wijzen op een troosteloze Louizalaan met gebrek aan lokale
faciliteiten (onder andere parken of speeltuinen voor kinderen of crèches).
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VAN DE RESPONDENTEN IS TEVREDEN
OVER HET AANBOD VAN RESTAURANTS EN
CAFÉS

VAN DE RESPONDENTEN VOELT ZICH VEILIG
IN DE STRATEN, PLEINEN EN PARKEN

VAN DE RESPONDENTEN IS
ONTEVREDEN OVER DE
VERKEERSOPSTOPPINGEN

HAREN
(54 respondenten)

Recente woningbouwprojecten en de bouw van de gevangenis roepen een gevoel van verzadiging op bij de
inwoners van Haren. Vooral gezien het gebrek aan voorzieningen die beschikbaar zijn voor inwoners.
Zij tonen een groeiende belangstelling voor het behoud van hun groene ruimtes door stedelijke landbouwprojecten te ontwikkelen en
ze stellen voor om deze ruimtes met elkaar te verbinden via aantrekkelijke wandelroutes.
Ze vragen feestelijke activiteiten en discussiemomenten over projecten met een impact op hun wijk. De frequentie van het openbaar
vervoer blijft het grote negatieve punt van Haren. De respondenten zouden graag een versterkt aanbod van openbaar vervoer en meer
randverbindingen zien.
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VAN DE RESPONDENTEN IS ONTEVREDEN OVER
HET AANBOD AAN WINKELS EN HORECA

IS TEVREDEN OVER HET
AANBOD VAN SOCIALE WONINGEN

VAN DE RESPONDENTEN IS
ONTEVREDEN
OVER HET VLIEGTUIGLAWAAI

NOH - MUTSAARD
(170 respondenten)

Het versterken van het schoolaanbod en het aanbod van culturele activiteiten voor jongeren is een prioriteit
voor NOH. Inwoners voelen de druk toenemen om hun buurt te verdichten, vooral door nieuwe woningen, wat
leidt tot het verlies van groen.
Ze pleiten voor een meer homogene verdeling op stadsniveau. Actieve verplaatsingswijzen stimuleren door het ontwikkelen van
een groen netwerk en van een verbeterde verbinding met de andere kant van het kanaal (Schaarbeek en Haren), is een mooie
opportuniteit om het creëren van gezellige ontspanningsruimten langs het kanaal aan te moedigen.
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VAN DE RESPONDENTEN
KLAAGT OVER
VLIEGTUIGLAWAAI

VAN DE RESPONDENTEN IS
TEVREDEN OVER HET
AANBOD AAN SPORTVOORZIENINGEN

VAN DE RESPONDENTEN IS
TEVREDEN OVER DE
VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR

HEEFT TOEGANG
TOT EEN
COMPOSTEERPLAATS

