
 
 

 

VERSLAG WIJKRAAD LAKEN – 2E VERGADERING 

Vergadering in GC Nekkersdal vrijdag 24 juni 2022, 19u – 21u 

Aanwezig 

Leden van de wijkraad :  

Alexis Servaes, Jessica Poty, Fairouz Chahir, Aboubakr Ymziran, Gabriela Oravova, Jason Van Der Elst, 
Amel Kada, Émilie Van Ex Coelmont  
 
Vertegenwoordigers van de verenigingen : 
Philippe Lemoine (Laeken Découverte), Carole Barbé (Picol ASBL), Serge Malaisse (Laeken.Brussels), 
Jean-Charles Verhaeghe (Buurtcomité Triangle), Timo Vantyghem (GC Nekkersdal) 
 
Brussel Participatie :  
Astride Nderagakura (facilitator) 
 
Kabinet Pinxteren : 
Ilse Taildeman, kabinetsmedewerker kabinet Pinxteren (facilitator) 
 
De contactpersoon voor de wijkraad van Laken is Astride Nderagakura. 
 
Verontschuldigd 
Leden van de wijkraad :      
Jean-Marie Amand, Pierre-Jean Marcus, Hichame Laktibi, François Laperche, Clauria Florica Petrovai 
Moldovan, Sehare Nadeem Akhtar, Mireille Simus, Maria Kulita  
 
Vertegenwoordigers van de verenigingen : 
Hélène Fievet (jeugdcentrum L’horizon), Hafida Mimoun El Kheir (Buurthuizen), Saliha Mahdi (Au bord 
de l’eau) 
 

 
 

Introductie 
 
Na de lancering komt de wijkraad van Laken samen om een diagnose van de wijk te stellen. Als 
voorbereiding van deze vergadering moesten de leden op voorhand foto’s nemen van de huidige 
pijnpunten in de wijk. Tijdens deze vergadering worden deze foto’s besproken, wordt er feedback 
gegeven en in kleine groepjes gediscussieerd om van start te kunnen gaan met het uitwerken van een 
stappenplan. 
 

  



 
 

 

Context van de diagnose 
 

 
Tijdslijn van het jaar van de wijkraad 

 
Het werk van de wijkraad wordt over verschillende maanden gespreid, met enkele  belangrijke 
werkmomenten. 
Om het jaar te beginnen moet de wijkraad de belangrijkste thema's vaststellen waarmee hij zich de 
komende maanden zal bezighouden. Hiervoor overleggen de leden van de wijkraad met elkaar over 
de belangrijkste en prioritaire problemen die ze in de wijk hebben vastgesteld, aan de hand van 
illustratieve beelden, foto's en diepgaande discussies, kortom: de diagnose. Zodra deze analyse is 
uitgevoerd, kan de wijkraad beslissen hoe hij deze problemen wil oplossen. Er worden verschillende 
mogelijkheden voorgesteld, dit zijn dan de opdrachten van de wijkraad, het zijn er drie:  

- Toewijzing van de burgerbegroting 
- Overleg over de projecten van de Stad 
- Voorstellen van initiatieven 

(cfr PDF « Missies van de wijkraad ») 
 
Wat de timing betreft, begint het diagnostische werk nu, met deze vergadering. Op basis van 
hiervan, volgt in het najaar de opstelling van het stappenplan.  
 
 
 



 
 

 

Enkele vragen  
 
Kunnen we een vergadering voorzien om de bevoegdheden van de Stad te bespreken? 
Absoluut. De wijkraad kan een vorming vragen over de stadsdiensten, de bevoegdheden en de 
grenzen van haar actieterrein, om zijn stappenplan beter voor te bereiden. 
 
Er zijn verschillende opties (missie van de wijkraad) om het stappenplan op te stellen. Is het 
mogelijk om er meer dan één te kiezen? 
Het is inderdaad een mogelijkheid, maar de wijkraad moet goede argumenten hebben om de nood 
van deze keuze te staven en moet zich ertoe verbinden deze te behouden. 
 
Wat gebeurt er met onze projecten als we ons mandaat veranderen?  
De participatieve processen van de stad Brussel worden gestemd door de Gemeenteraad. De 
projecten van de wijkraad zijn, net als de projecten van de burgerbegrotingen, bij uitbreiding 
projecten van de Stad: zij moet ze dus uitvoeren, ongeacht het lopende mandaat.  
 
Wij kennen elkaar nog niet zo goed en volgende stappen vereisen besprekingen van een groep die 
hecht is. Hoe gaan we om met onze prille samenwerking terwijl we gezamenlijke beslissingen 
nemen?  
Brussel Participatie zorgt ervoor dat de vergaderingen gezellig verlopen en dat er voldoende 
samenhang is binnen het team om als groep te kunnen overleggen. Meer bepaald werkt de wijkraad 
volgens het principe van collectieve intelligentie. Deze besluitvormingsmethode geeft de voorkeur 
aan het actief luisteren naar elk lid boven het absolute streven naar unanimiteit, waardoor 
spanningen tot een minimum worden beperkt en alle leden zich allemaal kunnen uitdrukken. 
Brussel Participatie zet zich in voor de toepassing van deze technieken om de groepsdynamiek en 
het respect voor de luister- en spreektijd van alle leden in stand te houden. Elk lid is echter 
verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergaderingen en voor vriendschappelijke 
uitwisselingen. Om de vraag te beantwoorden: de andere wijkraden zijn erin geslaagd een dynamiek 
te vinden voor alle besluitvormingsfasen van hun mandaat. 
 
Hoe hoog zal de burgerbegroting zijn? 
Het bedrag ligt nog niet vast. Elk bedrag wordt vastgesteld naar gelang van de behoeften van de wijk 
en de grootte ervan. Zo heeft Neder-Over-Heembeek (5 km² met 17.600 inwoners) een budget van 1 
miljoen euro gekregen. 
 
 

De diagnose 
 
De leden verzamelden foto’s over de waarnemingen over hun wijk, zowel positieve als negatieve. 
Deze foto's werden in grote thema's samengebracht en vervolgens in groepen gepresenteerd en 
besproken.  
 



 
 

 

       NETHEID 

➖ meer vuilbakken in de straten 

➖ er is teveel zwerfvuil 

➖ de netheid in de driehoek Houba-Sobieski-Heysel laat te wensen over 

➖ zwerfvuil trekt ongedierte aan, zoals ratten  

➖ een tekort aan urinoirs en toiletten 

➕ ondergrondse glasbakken 
 
      HANDEL 

➖ Het winkelaanbod is niet divers genoeg. De bestaande winkels zijn erg gelijkaardig (zelfde 
aanbod, zelfde concept, zelfde producten) wat het shoppen in Laken erg monotoon maakt et de 
klant ertoe dwingt om elders te gaan. 

➖ De handelszaken nemen bijna 50% van de trottoirs in beslag, wat het erg moeilijk maakt voor 
voetgangers en PBM. 

 

       ERFGOED 

➕ Er zijn verschillende initiatieven om het erfgoed van Laken in de verf te zetten 

➖ De renovaties van de mooie gebouwen in Laken (bv. het Oude Station of Be-Here): veel 
monumenten worden door deze onderhoudsdynamiek verwaarloosd (Chambon-passage, het 
koninklijk station/de Halte, het Chinese paviljoen, het Amerikaans theater op het paviljoen van Expo 
‘58, de Sobieski-brug), terwijl deze belangrijke locaties de openbare ruimte juist zouden kunnen 
verbeteren.  
 
       GROENE RUIMTES  

➕ Er zijn veel groene ruimtes 

➖ Gebrek aan onderhoud van de parken 

➖ Gebrek aan een sportplein om voetbal te kunnen organiseren 

➖ Gebrek aan landschapsarchitectuur rond het kanaal 

➖ Gebrek aan gemeenschappelijke moestuinen 

 

       MOBILITEIT & VEILIGHEID  

➕ uitbreiding van tram 9 

➖ Gebrek aan signalisatie op de straat of betonnen bakken/bloembakken om de rijstroken te af te 
bakenen  

➖ Gebrek aan oversteekplaatsen voor voetgangers of oversteekplaatsen te ver weg (bv. te weinig 
op de as Cité Modèle-Koning Boudewijn) 

➖ Gebrek aan parkeerplaatsen voor de bewoners, de bestaande parkeerplaatsen zijn bezet tijdens 
evenementen. 

➖ Fietspaden te smal 
 
       LEVENSKWALITEIT   

➕ Mooie ontmoetingsplaatsen (parken, guinguette) 

➕ Aangename associatieve werking (Roodhuisplein, l'Interstice) 

➖ Het politiebureau is verlaten, er is geen beveiliging 



 
 

 

➖ De indruk dat het comfort van de bewoners geen prioriteit is tijdens evenementen  

➖ Elk evenement brengt lawaai, vuil, ongeregeldheden en zelfs vandalisme met zich mee in de 
openbare ruimte en vooral rond het stadion (bv. veelvuldig zwerfvuil dat op de daken van de auto’s 
wordt achtergelaten) 

➖ Slechte luchtkwaliteit 

➖ Gebrek aan verbondenheid met de Stad en haar projecten. 

 

Na deze presentatie zal dit werk in september worden voortgezet om de prioritaire thema's te 
verfijnen.  
Nadien dronk de wijkraad nog gezellig een glaasje alvorens afscheid te nemen en de zomer in te 
duiken. 
 
 

Agenda 
Nu is het zomer!  
We horen elkaar terug eind augustus wanneer het najaarsprogramma wordt aan te kondigen. 
 
Wij herinneren de burgerleden van de wijkraad die te laat zijn eraan dat zij hun documenten zo snel 
mogelijk moeten terugsturen! De uitgaven van de hele groep hangen hiervan af, want een 
ontbrekend document blokkeert de volledige procedure: 
 

- Vrijwilligersovereenkomst (2 exemplaren invullen, dateren, ondertekenen): beide 
exemplaren moeten persoonlijk (geen scans of e-mails) of per post (of in de brievenbus) 
worden ingeleverd  

- Formulier bankkaart/identiteitskaart (invullen, dateren en ondertekenen in één exemplaar): 
kan per e-mail worden verzonden, anders per post (of doe het bij ons in de brievenbus) 

- Toestemming voor fotografie en publicatie (invullen, dateren en ondertekenen in 
tweevoud): kan per e-mail verstuurd worden, anders per post (of bij ons in de brievenbus 
doen) 

 
Op te sturen naar: 
Brussel Participatie 
Emile Jacqmainlaan, 19 
1000 Brussel 
 
 
 
 
 
 
 
 


