
 
 

  

WIJKRAAD VAN DE EUROPESE WIJK 
Advies over de burgerbegroting 2021 voor de Europese wijk 
 
Inleiding  
Op zaterdag 13 november 2021 is de Wijkraad van de Europese wijk bijeengekomen in StamEuropa om de 10 
projecten te bespreken die in het kader van de burgerbegroting 2021 zijn geselecteerd, alsook de resultaten van 
de stemming die de burgers van 3 tot 31 oktober over deze 10 projecten hebben gehouden. Het resultaat is een 
advies van de Wijkraad in antwoord op het verzoek van de Stad Brussel om de stemuitslagen te analyseren en zich 
erover uit te spreken.  
 
Dit advies is een reactie op het verzoek van de Stad, die de volgende bepalingen heeft opgenomen in het 
reglement van de burgerbegroting onder de rubriek ‘Hoe kan ik deelnemen’:  
 
“De Wijkraad komt bijeen om de openbare stemming te analyseren en te bespreken. Het doel van deze 
beraadslaging is om het College na de stemming een geïnformeerd advies voor te leggen en een rangschikking te 
maken van de projecten die op basis van de relevantie voor de ontwikkeling van de wijk, de uit de stemmingen 
resulterende keuze kan bevestigen of corrigeren.” 
 
Hiertoe hebben de leden van de Wijkraad van de Europese wijk zich gebaseerd op de criteria in de kadertekst, 
waarin de oproep tot het indienen van ideeën voor de burgerbegroting werd gelanceerd.  
 
"De leden van de Wijkraad van de Europese wijk willen de dynamiek en de leesbaarheid bevorderen van hun wijk, 
die moderniteit en geschiedenis verbindt. De rijkdom van de wijk ligt in de diversiteit van haar bevolking, haar 
Europese uitstraling en haar historisch erfgoed.  
Zij willen de sociale en intergenerationele samenhang versterken, met name door meer aandacht te geven aan de 
jongeren. Ook streeft de raad naar meer gebruik van actieve (te voet, PBM en met de fiets) en duurzame 
vervoersmiddelen en naar vermindering van de schadelijke effecten van het doorgaand verkeer.  
De leden van de Wijkraad willen ook de duurzame ontwikkeling bevorderen: biodiversiteit, recyclage, minder 
verspilling, meer vergroening, luchtkwaliteit, …” 
 

Uitslag van de burgerstemming 
 

Project  Bedrag 

 
Aantal 
stemmers 

 
 
Percentages 

1. Toilettes publiques écologiques pour le quartier – 
Ecologische, openbare toiletten voor de buurt 100.000 € 

198 77,65% 

2. Rénovation des terrains de basket et de football – 
Renovatie van het basketbalplein en voetbalveld 60.000 € 

166 65,10% 

3. Un nouveau souffle pour le Pavillon Omer Vanaudenhove – 
Een nieuwe adem voor het paviljoen Omer Vanaudenhove 300.000 € 

160 62,75% 

4. Boîtes à échange de graines, plantes et boutures – 
Zaad-, plant- en stekruildozen 5.000 € 

152 59,61% 

5. Free Go 5.000 € 
147 57,65% 

6. Une plaine de jeux à 25m2 – Een speelplein van 25m2 20.000 € 
144 56,47% 



 
 

  

7. Bougeons, bougeons ! – Laten we bewegen! 60.000 € 
123 48,24% 

8. Street Art Doesn’t Tear Us Apart 30.000 € 
122 47,84% 

9. Histoire de votre quartier – De geschiedenis van jouw wijk 15.000 € 
115 45,10% 

10. Le beau jardin de la Vallée du Maelbeek retrouve sa cascade – 
De Maalbeekdaltuin krijgt haar waterval terug 400.000 € 

101 39,61% 

Totaal aantal stemmers -  
255 100 

 
De burgers hebben over de 10 projecten gestemd. 255 inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 
gestemd.  
 
Momenteel is het op het BOSA-platform niet mogelijk de woonplaats te kennen van mensen die rechtstreeks via 
het platform hebben gestemd. Aangezien de communicatie echter hoofdzakelijk gericht was op de inwoners, en 
het aantal rechtstreeks op het platform uitgebrachte stemmen vrij beperkt is in vergelijking met het totale aantal 
stemmen, kan worden aangenomen dat de meerderheid van de stemmen uitgebracht werd door inwoners van de 
Stad Brussel. 
 
Gezien het budget van 700.000,00 EUR voor de Europese wijk, komen alleen de eerste 9 projecten als winnaar uit 
de bus. Het 10e project, De Maalbeekdaltuin krijgt haar waterval terug, heeft niet genoeg stemmen gekregen om 
te worden uitgevoerd in de burgerbegroting.  
 
De onderstaande analyse heeft tot doel de prioriteitsvolgorde van de stemresultaten al dan niet te valideren, door 
na te gaan of de winnende projecten voldoen aan de criteria van de bovengenoemde kadertekst.  
 

Analyse van de resultaten van de op 31/10/2021 afgesloten burgerstemmingen 
en advies 
 
Analyse en opmerkingen  
De Wijkraad formuleert de volgende opmerkingen over de 10 projecten die ter stemming zijn voorgelegd (zoals 
voorgesteld op het stemplatform en gepresenteerd door de initiatiefnemers van de projecten tijdens het 
Projectenfestival op 3/10/2021). 

• Volgens een meerderheid van de leden van de Wijkraad van de Europese wijk hadden 5 van de door het 
publiek goedgekeurde projecten (de ecologische openbare toiletten, de renovatie van de voetbal- en 
basketterreinen op de Margaretasquare, ‘Laten we bewegen’, de renovatie van het paviljoen Omer 
Vanaudenhove en het herstellen van het Maalbeekdal) projecten moeten zijn die door de Stad Brussel 
worden uitgevoerd via het onderhoudsbudget, buiten de burgerbegroting om. 
 

• De Wijkraad stelt een tegenstrijdigheid aan de orde in verband met de burgerbegroting: het is een 
begroting die uitsluitend voor investeringsprojecten is bestemd, maar alle projecten vergen 
werkingskosten. 
De burgerprojecten garanderen een projectgerelateerd beheer op vrijwillige basis. Hoe zit het met de 
projecten van de Stad? 
De Wijkraad maakt zich zorgen over de werkingskosten van de projecten van de Stad en het onderhoud 
ervan: er is veel vraag naar extra budget om dit te waarborgen. Op lange termijn wordt het voortbestaan 
van investeringsprojecten bedreigd.  
 



 
 

  

• Voor de Wijkraad is het project van de ecologische openbare toiletten voor de wijk bijzonder 
noodzakelijk. Er wordt benadrukt dat er ook drinkwater beschikbaar moet komen op geschikte plaatsen 
in de wijk, met name in de buurt van groene ruimten zoals het Jubelpark. De Wijkraad benadrukt het 
belang van de tenlasteneming van het onderhoud, die essentieel is voor de realisatie van het project.  
 

• De Wijkraad steunt unaniem het project Een nieuwe adem voor het paviljoen Omer Vanaudenhove. 
Dit project zal toelaten om de rijkdom van de wijk te promoten en de organisatie van verenigings- en 
culturele projecten in de wijk vereenvoudigen. Dankzij de renovatie zullen burgers de Wijkraad ook beter 
leren kennen. Er wordt gevraagd om te zorgen voor 1) een fysieke en administratieve toegankelijkheid 
van het gerenoveerde paviljoen, 2) een renovatie van de buitenomgeving en 3) een duidelijk beeld over 
de federale plannen (op lange termijn) met betrekking tot het paviljoen. 

• De Wijkraad was unaniem over het nut van het project om de basket- en voetbalterreinen te renoveren, 
aangezien dit zorgt voor meer dynamiek bij de jongeren en het mogelijk maakt om jongeren uit andere 
wijken te verwelkomen. Niettemin blijft veiligheid een essentieel aandachtspunt voor de Wijkraad, de 
risico's van vandalisme en asociaal gedrag moeten in aanmerking worden genomen, met name met de 
hulp van BRAVVO, straatanimatoren en/of beveiligers die te weinig (of niet) in de wijk aanwezig zijn. 
Er wordt ook gevraagd om het projectbudget uit te breiden om een volledige renovatie en de installatie 
van extra faciliteiten zoals straatmeubilair en/of een volleybalveld mogelijk te maken, dit alles in overleg 
met de jongeren van de wijk. 
 

• De Wijkraad sluit zich aan bij de stemming van het publiek over het niet-prioriteren van het project De 
Maalbeekdaltuin omdat het budget hiervoor te groot is. De Wijkraad acht dit project niettemin van 
essentieel belang. Er wordt verzocht om een herziening van het project met slechts een gedeeltelijke 
uitvoering, zodat de realisatie minder omslachtig en minder duur wordt. 
 

• Het project Free Go wordt gesteund door de Wijkraad. Het biedt een antwoord op het probleem van de 
geringe sociale cohesie in de wijk en bevordert een betere vermenging van het publiek vanuit 
multicultureel en intergenerationeel oogpunt. Er zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan 
het vrijwillige beheer van het project, dat aanzienlijke inspanningen zal vergen. 
 

• Het project Laten we bewegen wordt door de Wijkraad gesteund omdat het voldoet aan zijn criteria 
inzake sociale cohesie en gerichtheid op jongeren. Dit project vormt de link met de renovatie van de 
basket- en voetbalterreinen op de Margaretasquare: ze vullen elkaar aan en moeten als zodanig worden 
uitgevoerd. Bovendien zijn de kwesties van het onderhoud van de uitrusting en van de openbare 
veiligheid ook van toepassing op dit project.  
 

• Het project Zaad-, plant- en stekruildozen wordt gesteund door de Wijkraad: deze is verheugd over het 
initiatief dat vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking zal samenbrengen en dat bij de uitvoering ervan 
de sociale cohesie zal versterken. 
 

• Street Art doesn't Tear us Apart wordt gesteund door de Wijkraad. De Wijkraad benadrukt echter dat het 
belangrijk is dat de Stad toezicht houdt op dit project, zodat het niet botst met de esthetiek van de wijk.  
 

• De Wijkraad steunt het project Een speelplein van 25 m2 en maakt geen specifieke opmerkingen.  
 
 

• De Wijkraad steunt De geschiedenis van jouw wijk en maakt geen specifieke opmerkingen.  

 



 
 

  

 
Eindadvies over de resultaten van de burgerbegroting  
Tot besluit van deze opmerkingen legt de Wijkraad de volgende voorstellen voor aan het College van de Stad 
Brussel, zodat dit in zijn eindbeslissing budgettaire oplossingen kan vinden. Het gaat er uiteraard om zo goed 
mogelijk de keuze te respecteren van de burgers die hun stem hebben uitgebracht, maar tegelijkertijd enkele 
correcties aan te brengen: 
 

• Zorgen voor de toepassing van werkingskosten voor projecten van de burgerbegroting. Anders dreigen de 
projecten slecht te worden onderhouden of zelfs te worden opgegeven. Het beheer van de projecten is 
van fundamenteel belang, maar daarvoor is een budget nodig.  
 

• Zorgen voor het onderhoud van projecten op het gebied van openbare voorzieningen (openbare 
ecologische toiletten, renovatie van de basket- en voetbalterreinen, ‘Laten we bewegen’, het speelplein 
van 25 m2) en een sterke preventie van vandalisme en asociaal gedrag.  
 

• Het project van de ecologische openbare toiletten aanvullen met drinkwatervoorziening.  
De toiletten op relevante plaatsen in de wijk installeren, vooral in de buurt van groene ruimten zoals het 
Jubelpark.  
Om het project te realiseren, is het noodzakelijk dat het onderhoud gewaarborgd is. 
 

• Het budget voor het project De Maalbeekdaltuin herzien om een deel ervan te kunnen realiseren en de 
voortzetting van het project buiten de burgerbegroting om te bevorderen.  
 

• Het budget voor de renovatie van de basket- en voetbalterreinen uitbreiden om meer nieuwe faciliteiten 
te bieden, na overleg met de belangrijkste doelgroep: de jongeren. 
De Raad stelt voor dat het resterende bedrag op de begroting (100.000 EUR) moet toelaten om de 
renovatie van de sportterreinen op de Margaretasquare in zijn totaliteit te financieren.  
 

• Ervoor zorgen dat het project Een nieuwe adem voor het paviljoen Vanaudenhove toelaat om de rijkdom 
van de buurt te promoten en het organiseren van verenigings- en culturele projecten in de wijk 
vereenvoudigt door 1) een fysieke en administratieve toegankelijkheid van het gerenoveerde paviljoen te 
garanderen, 2) de buitenomgeving te renoveren en 3) een duidelijk beeld te krijgen van de federale 
plannen (op lange termijn) met betrekking tot het paviljoen. 

 
 
 
 
 


