
Bijeenkomst van 8 september en Autoloze zondag van 18 september 2011

Voor tgang  van  de  pro jecten

GROEN IN DE BELANGSTELLING BIJ ‘T RAD 
Dit verslag gaat over twee momenten waarop werk werd gemaakt van het groene aspect van de wijk: eerst tijdens de workshop 

van 8 september, vervolgens in het kader van de autoloze zondag op 18 september, waar wij ons op het Minister Wautersplein 
onder een prieeltje hadden opgesteld en bezoeken aan de wijk en aan de andere kant van de vaart hadden geprogrammeerd (in 
samenwerking met Coördinatie Zenne).

Op de centrale bladzijdes van het verslag vindt U een diagnose van de steegjes en groene ruimtes in de wijk. Een eerste versie 
werd tijdens de workshop besproken en vervolgens voorzien van commentaar en bijgewerkt tijdens de autoloze zondag.

Zoals bij de laatste workshops, werd een plaatselijk initiatief tijdens deze workshop voorgesteld. Het betreft een buurtkrant, 
in samenwerking met de kinderen uit te geven. Gedurende de autoloze zondag mondde dit uit op een animatie. Het wordt hier 
op de vierde bladzijde voorgesteld.

Hieronder informatie aangaande de lopende projecten en enkele op te volgen opmerkingen. 

Verzoeken die om opvolging vragen 

Het openbaar onderzoek betreffende de 

herwaarderingprojecten van de Minister Wauters-, Melckmans- 

en Mensenrechtenpleinen, de Solidariteits-, Burgers-, Plebejers-, 

Gerustheids-, Aardbeien- en Hoorickxstraat, verliep van 24 

augustus tot 22 september. In de vorige verslagen werd breed 

ingegaan op de bouwvergunning die voorziet in de rehabilitatie van 

de hagen aan de straatkant en de heraanleg van het stratennet. 

Een openbaar onderzoek werd vóór de zomer ondernomen maar 

moest uitgesteld worden omwille van knelpunten op het vlak van 

administratie en voorschriften.

Eén inwoner vestigt de aandacht op de dringende noodzaak 

van een informatie- en controleactie vanuit de gemeente, 

inzake percelen gelegen buiten de perimeter die onder de 

bouwvergunning valt. Inderdaad, aanpassingen worden 

thans uitgevoerd door privépersonen in straten die niet onder 

de bouwvergunning ressorteren, doch wel onder dezelfde 

verordeningen vallen wat inspringzones betreft. Het gaat om het 

verhinderen van te moeten optreden bij dit type overtredingen

De wegmarkeringen voor de parkeervakken in de Henry Van 

Laer-, Gryson- en Lijstersstraten (weggedeelte tussen Gryson 

en Duivenmelkers) worden in november uitgevoerd. Het betreft 

hier een voorstel van de workshop om wegmarkeringen voor 

schuine parkeervakken aan te brengen, die het aantal plaatsen 

verhogen en tevens de breedte van het rijvak verminderen, wat 

een verlaging van de snelheid van de wagens in de hand moet 

werken.

Wat de heraanleg van het Walcourt-Sympathie 
kruispunt betreft, wordt de bouwaanvraag in oktober 2011 

ingediend. 

Het project inzake de heraanleg van de Veeweidekaai 
wordt uigesteld tot na de GEN-werf. 

De heraanleg/herinrichting van de rijbaankussens in de 

Duivenmelkers- en Achturenstraat, staat nog niet op het 

programma, want de gemeente moet nog beroep doen op de 

nodige fondsen.

Eén inwoner herhaalt zijn verzoek de wijkagent uit te 
nodigen een bijeenkomst bij te wonen. Schepen Akouz zal de 
nodige stappen ondernemen om zijn aanwezigheid te verzekeren 
tijdens een volgende bijeenkomst. Gedurende de autoloze zondag 
hebben wij Gemeenschapswachters ontmoet: zij bezorgen de 
uitnodigingen voor de workshops; geven aan de gemeentelijke 
diensten noden en problemen door die zij in de wijk tegenkomen. 
Hun rol vult die van de wijkagenten aan die wel onder de 
politiediensten vallen.

Onder de spoorwegbrug van de Aardbeienstraat, heeft de 
bussluis geen enkel nut meer! De inwoners hebben 
herhaaldelijk om een regelmatig onderhoud gevraagd. Met de 
GEN-werf is de toestand nog verslechterd want de sluis ligt vol 
met grind, zodat de doorgang van de wagens niet meer belemmerd 
wordt. De heer Entibarufata van de dienst Openbare Werken zal 
de nodige maatregelen treffen om dit probleem op te lossen.

In termen van openbare netheid, voelen de inwoners 
verschillende toestanden als verontrustend aan. Eerst is er 
de slechte toestand van het pleintje aan de kruising van de 
Duivenmelkers-, Henri Genard- en Wolvenstraten: het grasperk 
is niet onderhouden en de vuilnisbak loopt over wat tot nog meer 
sluikstorten leidt. Daarbij lopen de vuilnisbakken van het Radplein 
vaak over en stapelt het vuil zich in de omtrek op. Ten slotte vindt 
men hondenpoep overal in de wijk, wat het beeld van de wijk en 
het welzijn van de inwoners zeer negatief beïnvloedt.



Een Groen Plan voor ‘t Rad
Eerste diagnose-elementen betreffende de steegjes 

De diagnose-kaart van de steegjes
Tijdens het atelier van 20 juni bezochten drie groepen de steegjes 
in de wijk. Voortgaand op hun diagnose heeft «ipe» een diagnose-
kaart opgesteld, voorgelegd tijdens de workshop van 8 september en 
tijdens de autoloze zondag van 18 september toegelicht. 

Reacties en commentaar
Ter gelegenheid van de autoloze zondag werd vastgesteld dat 
meerdere personen het woord «venelle»/«steegje» niet 
kenden. Een steegje is een straatje, een weg; in ‘t Rad betreft het alle 
doorgangen gelegen aan de achterkant van de huizen.

De deelnemers oordelen dat de steegjes die het Lustenplein met de 
Wolvenstraat verbinden, in slechtere staat verkeren dan wat op de 
kaart wordt aangetoond: «… in feite zal men oranje moeten gebruiken 
daar waar er groen staat en rood waar er oranje staat!» zo vat een 
bewoonster de toestand samen.

Het steegje gelegen in het hart van de huizengroep tussen de 
Mensenrechtenlaan et de Volhardingstraat, verontrust menig 
deelnemer! De bodem zit vol kuilen en, na regenval, lopen die vol 
met water en modder, tot zover dat de doorgang van voetgangers 
er onmogelijk wordt. Hier moet dus ingegrepen worden. Nu is het zo 
dat dit steegje met garages en berijdbare opritten omringd wordt en 
zodoende een plek voor wagenverkeer is geworden.

• Moet deze functie bevestigd worden voor een openbare ruimte die 
oorspronkelijk voorzien was als groene ruimte? 

• Wat zijn de criteria om de evolutie van de gebruiksvoorwaarden 
en van de functie van de aanpalende percelen te herkennen en 
tegelijkertijd het openbare karakter van de steegjes en hun functie 
als groene ruimtes te vrijwaren?

Het onderhoud van de steegjes is een van de sleutelvragen 
bij de denkoefening betreffende het beheer van de groene ruimtes
• Wie moet er instaan inzake onderhoud van de hagen en 
aanplantingen?

In verschillende steegjes wordt vuilnis aangetroffen. Soms is het 
grof huisvuil, soms is het de vuilnisbak aan het uiteinde van de lege 
huizen die in het steegje overloopt.

• Wie zal er moeten instaan voor het opruimen van de steegjes en 
tevens voor bewaking en sensibilisatie hieromtrent?

De toegang tot bepaalde steegjes wordt soms beperkt 
door materiële hindernissen: keten, afrastering, aanbouw die zich 
uitbreidt ten koste van het steegje. In andere gevallen schijnt de 
doorgang ongewenst voor personen die niet in de buurt wonen: dat 
het nu aanpassingen betreft die de indruk verwekken dat zij een 
uitbreiding zijn van de tuin of het vervaarlijk blaffen van een hond bij 
de ingang van het steegje, wat iedere wandelaar terstond ontmoedigt.

De steegjes hebben een functie van verbindingsruimte en deze 
eigenschap moet opgewaardeerd worden. Nochtans klagen sommige 
inwoners over bedreigende aanwezigheden in de steegjes en 
sommigen halen diefstallen aan en samenscholende groepen.

Tijdens de wandelingen die op de autoloze zondag werden 
georganiseerd, onderstreepten de inwoners – naast het tekort aan 
netheid en onderhoud – het gebrek aan leven en animatie in 
de grotere groene ruimtes van ‘t Rad, wat bij sommigen een gevoel 
van onveiligheid oproept wanneer zij er doorheen wandelen.

Mw. Vanpévenage, schepen belast met de groene ruimtes, 
onderstreept het belang van het opstellen van een «inventaris» van 
de netheidtoestand in de steegjes. Het is essentieel uit te maken 
aan wie zij toebehoren (Haard, eigenaars, gemeente…) om werk 
te kunnen maken van taken en beheerverantwoordelijkheden.
«De dienst Groene Ruimtes van de gemeente zal betrokken worden 
bij het denkwerk omtrent steegjes en groene ruimtes in ‘t Rad. Bij 
de volgende vergadering zal een vertegenwoordiger van deze dienst 
uitgenodigd worden.»

Tijdens de wandelingen, samen met Coördinatie Zenne georganiseerd 
aan de andere kant van de Zenne, werd «de natuurlijke rijkdom van 
deze ruimtes, zo dicht bij de wijk…» onderstreept.

Het Groene Plan is een aanbevelingenrapport over aanleg en 
beheer van groene ruimtes in de wijk van ‘t Rad
om het groene aspect op te nemen in de denkoefening over 
de ontwikkeling van de wijk op midden- en lange termijn (in 
het kader van inwoners- en overheidsprojecten);
omdat het groene karakter van de wijk factor is van: 
kwaliteit voor het dagelijkse leven;
ontsluiting van de wijk in haar erfgoed-, sociale- en 
economische aspecten.

Werkprincipes 
Het betreft hier een studie door het « ipé » collectief geleid 
(vanaf de start van de workshops naast Periferia aanwezig) 
en die er zal er over waken dat:
- deze studie met inwoners en overheid plaats vindt tegen een 
achtergrond van opwaardering van de plaatselijke krachten;
- de groene ruimtes zichtbaar en toegankelijk worden 
gemaakt, zodat zij nuttig zijn voor de wijk en door inwoners 
en gebruikers kunnen benut worden;
- aanbevelingen en werkmodi opgesteld worden inzake 
aanleg en onderhoud van de groene ruimtes.
- deze benaderingswijze zal rekening houden met:
de uiteenlopende statuten van de groene ruimtes in de wijk: 
openbaar, semi-openbaar en privaat;

- de uitdagingen rond «sociale samenhang» en 
«milieubescherming»;
- de ontwikkeling van de wijk;
- de omliggende groene ruimtes.

Fasen bij het uitwerken van het groene plan• 
September/oktober: optekenen en typologisch rangschikken 
van de groene ruimtes (op basis van verschillende 
diagnoses).
Oktober/november: gezamenlijke analyses en uitwerken van 
voorstellen inzake aanleg en beheer van de groene ruimtes in 
de wijk.
November/december: formuleren van een 
«Aanbevelingenlijst».

De uitkomst van deze studie 
Het groene plan krijgt de vorm van:
1) een kaart van de groene ruimtes in de wijk en hun 
integratie met de omliggende groene ruimtes;
2) een aanbevelingenrapport uit fi ches samengesteld (een per 
groene ruimte), met aanbevelingen betreffende onderhoud, 
beheer en bewegwijzering van de groene ruimtes in de wijk 
(desgevallend zullen ze de banden met plaatselijke en/of 
vernieuwende initiatieven aanhalen). 

HET GROENE PLAN

N B :  b e e l d e n  v a n  v e r z a m e l d e  b l a d e r e n  i n  d e  w i j k .



Eerste diagnose-elementen betreffende de steegjes  - synthsekart 



Een plaatselijk initiatief dat op de kinderen beroep doet 

E.R.: Jean Verhulst : Place du Conseil 1 - 1070 Anderlecht

© ipé-Periferia
PERIFERIA asbl
contact@periferia.be      T : 02 / 544.07.93 

Participatiecel
H. Baccouche.  hbaccouche@anderlecht.irisnet.be      T : 02 / 555.22.70     

Cel Subsidiëerde projecten 
Nathalie Bücken.  nbucken@anderlecht.irisnet.be       T : 02 / 558.09.61        

CONTACTEN
Voor meer weten over het Stadsatelier Het Rad:

w w w . p a r t i c i p a t i o n - a n d e r l e c h t . b e

«Dit verslag, opgesteld door Periferia en ipé, is geen overzicht van de beslissingen, maar een samenvatting van de gezamenlijk gepresenteerde en bediscussieerde vragen.»

Tijdens de workshop van 8 september heeft Jean-François 

Deblonde zijn project voorgesteld om, samen met de kinderen 

uit de wijk, een buurtkrant te verwezenlijken. Tijdens de 

autoloze zondag werd dit project op de stand van de workshop 

geherbergd en het kende veel bijval bij talrijke kinderen: een 

gelegenheid om dit project kenbaar te maken en er verschillende 

generaties bij te betrekken.

Het buurtkrantproject is een initiatief van de heer Deblonde, 

een inwoner van de wijk, die in het kader van de «Couleur 

Culture» vereniging, een steun mocht ontvangen van de Koning 

Boudewijnstichting in het kader van de «Buiten Gewone Buurt» 

projectoproep.

Het initiatief ontstond vanuit de vaststelling dat er vele dingen 

in de wijk gebeuren, zonder dat de inwoners ervan op de hoogte 

zijn.

Het project stelt een lokale krant voor als informatie-, uitwisseling- 

en intensiveringmiddel van de sociale dynamiek van de wijk. 

Het wordt een halfmaandelijkse uitgave, een product van het 

journalistieke werk door de kinderen uit de wijk gepresteerd in 

samenwerking met inwoners van alle leeftijden.

Een redactiecomité samengesteld uit inwoners van ‘t Rad, 

werd reeds opgesteld, doch kon de krant nog niet van start gaan 

omwille van de moeilijkheden die de bezielers ondervinden om de 

kinderen te mobiliseren en een lokaal te vinden om de geplande 

activiteiten uit te voeren. De plaatselijke verenigingen zijn voor 

het ogenblik niet beschikbaar om deel te nemen aan het project. 

Alle voorstellen tot steun en partnerschap of suggesties, die tot 

het project zou kunnen bijdragen, zijn welkom.

Gevolg gevend aan het voorstel, kwamen er enkele reacties 

tijdens de workshop:

- Eén inwoonster benadrukt het belang van het werk rond het 

inzamelen van verhalen bij oudere mensen en legt de klemtoon 

op de hoogdringendheid, want «zij die de geschiedenis van ‘t 

Rad meegemaakt hebben zijn stilaan aan het verdwijnen».

- De aanwezige schepenen, de heer Akouz et Mw. Vanpévenage, 

wensen het project te steunen en benadrukken dat de 

medewerking van de jongeren zich niet mag beperken tot het 

inzamelen van informatie over geschiedenis en gebeurtenissen 

in ‘t Rad, doch ook moet dienen als middel om de jongeren hun 

verwachtingen en meningen te laten uitdrukken.

- Verschillende inwoners vragen dat de krant tweetalig zou zijn 

zodat het èn uitdrukking èn verstaanbaarheid voor iedereen ten 

goede zou komen.

Het project wordt dus zeer positief ontvangen en het 

enthousiasme dat aan het licht trad tijdens de autoloze zondag, 

was hiervan het bewijs: tekenwedstrijd, onderzoek door de 

kinderen over verplaatsingsmodi (gebruik van de wagen, de 

fiets, het openbaar vervoer…).

Een krant voor Het Rad

Dhr. Deblonde presenteert het krantproject aan de deelnemers van de bijeenkomst van 8 
september.

Stand voor de presentatie van het Stadsatelier Het Rad en voor het opluisteren van het 
kinderatelier « De kleine journalist» tijdes de autoloze zondag van 18 september 2011.


