
Samenvatting van atelier 1
Megafon fase 3, Kuregem, 20 nov. 2022

Fase 3 van het Megafon-project ging van start met de organisatie van een eerste
burgerbijeenkomst op 20 november in Kuregem.

In de twee voorgaande fasen konden de bewoners drie prioritaire kwesties voor hun buurt
vaststellen. Deze nieuwe fase heeft tot doel de burgers in staat te stellen een concreet project
te ontwikkelen als antwoord op een van deze kwesties. Dit project zal door de gemeente
worden uitgevoerd en gefinancierd voor een bedrag van 75.000 euro in het kader van de
zogenaamde "buitengewone" uitgaven (zie kader p. 2).

Voor deze eerste burgerbijeenkomst hebben 18 deelnemers, die de diversiteit van de
inwoners van Kuregem vertegenwoordigen, collectief projecten uitgewerkt om een antwoord
te bieden op de problemen die tijdens de vorige fasen werden vastgesteld op het gebied van
veiligheid, netheid en groen in hun wijk.

Ze hebben:
● De situatie in hun wijk voor elk van de drie behandelde thema's besproken;
● Meer dan 50 concrete ideeën geuit om de vastgestelde problemen aan te pakken;
● 7 prioritaire ideeën ontwikkeld.

Dit alles wordt in deze samenvatting weergegeven:

Veiligheid op straat p.2

Verkeersveiligheid p.5

Netheid p.8

Groene ruimten p.12
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Wat zijn de “buitengewone” uitgaven van de gemeente?
En waarom worden er maar op 4 projecten gestemd en niet 7?

De €75.000 die Megafon voorziet om de door de burgers gekozen projecten te
financieren, maakt deel uit van de zogenaamde "buitengewone" gemeentelijke
uitgaven. Deze uitgaven:
● kunnen niet worden gebruikt om personeel in dienst te nemen, externe

dienstverleners aan te werven of oproepen voor projecten te financieren;
● Kunnen wel worden gebruikt voor de aankoop van apparatuur en investeringen

in infrastructuur.

Volgens deze criteria kunnen 4 van de 7 voorgestelde projecten rechtstreeks in het
kader van het Megafon-initiatief worden gefinancierd.

Daarom worden deze 4 projecten in stemming gebracht. Op die manier kunnen wij
de burgers verzekeren dat de €75.000 hieraan zullen worden besteed.

De andere projecten worden echter niet opzijgezet. De gemeente verbindt zich ertoe
deze te verdedigen bij de betrokken diensten, zodat er rekening mee wordt
gehouden, en de inwoners op de hoogte te houden van het gevolg dat aan hen zal
worden gegeven.
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Veiligheid op straat

Dit werd er tijdens de burgerbijeenkomst van Kurgemen gedeeld
door de deelnemers:

● Het gevoel in een door de overheid "verlaten" wijk te wonen, waarin alle problemen zich
opstapelen;

● De vaststelling dat er een groot probleem is van drugshandel en crackgebruik, met
name bij de ingangen van gebouwen, wat een veiligheidsprobleem veroorzaakt;

● De kwestie van de veiligheid van vrouwen op straat, die wordt gekenmerkt door
aanrandingen en seksistische opmerkingen, en het feit dat sommige vrouwen 's nachts
niet naar buiten gaan als zij niet worden begeleid;

● Het gevoel van vrouwen dat zij niet welkom zijn in de openbare ruimte, omdat veel
plaatsen, zoals onder anderen cafés, bijna uitsluitend door mannen worden bezet;

● Het feit dat er weinig of geen vrouwen zijn bij de politie en de gemeenschapswacht;;
● De veelvuldige diefstal van gsm’s;
● Het gevoel dat de straatverlichting onvoldoende is;
● De vaststelling dat er geregeld autodiefstallen plaatsvinden;
● Het feit dat de toegangsdeuren van gebouwen vaak tekenen vertonen van pogingen tot

inbraak;
● Dat er, ondanks deze moeilijke situatie, een gevoel van solidariteit heerst onder de

inwoners en dat zij het gevoel hebben dat zij bij problemen op hun buren kunnen
rekenen;

● De constatering dat er te weinig politieagenten en gemeenschapswachters op straat
zichtbaar zijn, als ook, in het algemeen, het tekort aan voor de veiligheid bestemde
middelen gezien de omvang van de problemen in de wijk;

● Het gevoel dat een groot verloop van mensen in de buurt het moeilijk maakt om
mensen bewust te maken en correcte informatie te verstrekken.
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Ideeën die verder zijn uitgewerkt
Voorstel Een “veiligheidsforum” organiseren waar politie,

gemeentediensten en burgers samenkomen

Vaststellingen ● De wijk kampt met zeer belangrijke veiligheidsproblemen, die niet
rechtstreeks kunnen worden opgelost in het kader van het
Megafon-project met een budget van 75.000 euro.

● De inwoners hebben het gevoel dat er niet goed naar hen wordt
geluisterd of rekening met hen wordt gehouden door de politie en
de veiligheidsdiensten.

● Zij vinden dat de politie ondanks de feedback van de bewoners
onvoldoende optreedt.

Objectif ● Een constructieve uitwisseling mogelijk maken tussen bewoners,
politieagenten en gemeentediensten over veiligheidsproblemen in
de wijk.

Beschrijving ● Dit "veiligheidsforum" zou bestaan uit bewoners,
vertegenwoordigers van de gemeente (met name de
veiligheidsdienst), de korpschef en de wijkagenten.

● Het zou kunnen plaatsvinden op één dag, in de Espace 16 Arts.
● De bewoners zouden er hun ervaringen met de veiligheid kunnen

delen en bij de gemeentediensten en de politie kunnen pleiten voor
een betere veiligheid in de wijk.

● Het zou ook de dialoog tussen de politie en de ambtenaren van de
gemeente kunnen vergemakkelijken om te komen tot een beter
beheer van de veiligheid in de wijk het gemeentebestuur..

● Deze bijeenkomst kan de veiligheidsdiensten (politie en gemeente)
in staat stellen een verbintenis aan te gaan met de burgers, en de
burgers kunnen hiervan een follow-up organiseren (bijvoorbeeld in
de vorm van een nieuwe bijeenkomst met de betrokken diensten).

Feedback van
de gemeente en
budgettering

● De Espace 16 Arts kan gratis ter beschikking worden gesteld.
● 2.500€ voor catering en communicatie.
● 5.000€ voor de voorbereiding en animatie van de dag door een

gespecialiseerde dienstverlener.
● Helaas valt het inhuren van externe dienstverleners niet binnen het

kader van de mogelijke uitgaven voor het Megafon-project (zie
kader "buitengewone uitgaven" in de inleiding). Aangezien wij dit
project niet rechtstreeks kunnen financieren, zullen wij het
doorgeven en bij de betrokken diensten verdedigen.
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Voorstel Een permanente Burgerraad aanstellen

Vaststellingen ● De inwoners vinden dat er niet goed naar hen wordt geluisterd en
dat de gemeente onvoldoende rekening met hen houdt.

● Zij vinden dat er een gebrek aan actie is ondanks de feedback van
de inwoners.

Doel ● Vertegenwoordigers en bewoners opnieuw met elkaar verbinden.
● Bewoners in staat stellen hun opmerkingen en voorstellen directer

kenbaar te maken.
● Ervoor zorgen dat de gemeente beter rekening kan houden met

deze bijdragen.

Beschrijving ● Een permanente burgerraad oprichten met bewoners die
representatief zijn voor de bevolking van de wijk.

● Feedback en voorstellen van bewoners verzamelen over veiligheid
en andere belangrijke kwesties in de buurt.

● De leden van deze Burgerraad zouden optreden als tussenpersonen
tussen de bevolking en de gemeentelijke vertegenwoordigers.

● Zij zouden ook een vervolg geven aan hun voorstellen om aan te
dringen op goedkeuring ervan door de gemeente.

● Deze burgerraad zou kunnen vergaderen in Espace 16 Arts.
● Het precieze mandaat van deze burgerraad moet worden

vastgesteld na overleg met de bevolking.

Feedback van
de gemeente en
budgettering

● De Espace 16 Arts kunnen gratis ter beschikking worden gesteld.
● Werving en loting van een representatief burgerpanel voor een

langdurige betrokkenheid, vervanging van eventuele
ontslagnemingen: 8.000€.

● Briefing voor elk thema, ontwerp, animatie en follow-up: 7.000€.
● 2.500€ voor catering en communicatie.
● Voor de uitvoering van dit project is het nodig een coördinator in te

huren. De suggestie is dat de wijkmanager van het toekomstige
wijkcentrum "Kuregem" verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de
oprichting van deze burgerraad.

● Helaas vallen het inhuren van externe dienstverleners en de
betaling van salarissen niet onder de mogelijke uitgaven van het
Megafon-project (zie kader in de inleiding). Als wij dit project niet
rechtstreeks kunnen financieren, zullen wij het doorgeven en
verdedigen bij de bevoegde diensten.

5



Andere mogelijke ideeën
● De straatverlichting verbeteren.
● Meer functionele camera's in risicogebieden.
● Meer politie.
● De behandeling van klachten verbeteren: gemakkelijker contact met de politie, follow-up

nadat de klacht is ingediend, enz.
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Verkeersveiligheid
Dit werd er tijdens de burgerbijeenkomst van Kurgemen gedeeld
door de deelnemers:

● Een echt verkeersveiligheidsprobleem in de wijk;
● De vaststelling dat sommige automobilisten ruim boven de snelheidslimiet rijden;
● De afwezigheid van radar of lidar (informatieradar) in de wijk;
● Het feit dat er geen of nauwelijks flitspalen zijn;
● Het verkeer van vrachtwagens in smalle straten creëert een veiligheidsprobleem;
● De aanwezigheid van stoepen die over het algemeen te smal zijn;
● Een mededeling dat de politie niet ingreep na een melding van een automobilist die 4

auto's raakte;
● Het gevoel dat het mobiliteitsplan van Good Move de bewoners onvoldoende heeft

geïnformeerd en hun mening niet in acht heeft genomen.

Ideeën die verder zijn uitgewerkt
Voorstel Infrastructuur installeren om enerzijds de snelheid van

automobilisten te beperken en anderzijds weggebruikers
te beschermen

Vaststellingen ● Veel gebieden zijn gevaarlijk voor weggebruikers door de hoge
snelheid van sommige automobilisten.

● Er zijn weinig of geen snelheidsbeperkingen in de wijk.
● Fietsen is niet alleen een vervoersmiddel voor bevoorrechten, veel

bewoners van de wijk met een laag inkomen gebruiken de fiets.

Doel ● De snelheid beperken in bepaalde specifieke zones om de veiligheid
van de weggebruikers te waarborgen.

Beschrijving ● Snelheidsdrempels en preventieve flitspalen plaatsen op de
Bergensesteenweg (voor de Renault-dealer en in de buurt van de
Lidl), de Hoofdrioolstraat en de Tweestationsstraat.

● Ook voor zebrapaden zorgen op deze wegen.
● Het publiek vooraf goed informeren over de installatie van deze

apparaten en het doel waarvoor ze worden geïnstalleerd.
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● Eventueel een echte radar installeren naast de preventieve radar
(niet meteen plaatsen, om de weerstand van automobilisten te
verminderen).

Budgétisation ● Kosten van een rubberen verkeersdrempel: 1.500 € / stuk
● Markering van een thermoplastisch zebrapad: 400 € / stuk
● Communicatie / postercampagne om te waarschuwen voor de

installatie van het apparaat: 5.000 euro
● De gemeente beschikt over een beperkt aantal mobiele flitspalen.

De installatie van deze radars gebeurt volgens de beschikbaarheid
van de gemeentewerkers van Openbare Werken.

● De repressieve flitspalen kunnen alleen door de politie worden
gebruikt. Het gebruik ervan voor dit project is derhalve afhankelijk
van een gunstige overeenkomst met de politie.

● De Tweestationsstraat en de Bergensesteenweg zijn gewestwegen:
de gemeente kan het gewest vragen om preventieve
controlemiddelen te plaatsen, maar wij zijn afhankelijk van hun
voorraden en mankracht en kunnen geen zekerheid geven over de
uitvoering. De deelnemers kunnen ervoor kiezen dit project uit te
voeren op gemeentelijke wegen indien zij de garantie willen hebben
dat het project door de gemeente wordt uitgevoerd.

Andere mogelijke ideeën
● Verbetering van de straatverlichting op bepaalde belangrijke plaatsen.
● Meer fietsboxen plaatsen (feedback van de gemeente: "Er is een jaarprogramma voor

het plaatsen van fietsboxen. De meeste zijn geïnstalleerd onder subsidies. Kosten:
ongeveer 5.000 euro per box).

● De steenweg herstellen om kuilen weg te werken.
● De Megafon-raadpleging koppelen aan het Good Move-plan, onder meer door de

opmerkingen en ideeën die hier door de deelnemers naar voren zijn gebracht, te delen.
● Inrichten van "gedeelde ruimten", d.w.z. gebieden waar automobilisten, voetgangers en

fietsers samen kunnen leven en het verkeer afremmen.
● Het aanleggen van wegen waarbij rechte lijnen worden vermeden om de snelheid te

beperken.
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Netheid
Dit werd er tijdens de burgerbijeenkomst van Kurgemen gedeeld
door de deelnemers:

● Het gevoel dat netheid een van de belangrijkste uitdagingen is in Kuregem;
● Het feit dat er te veel wordt gesluikstort, vooral in de Odonstraat en de geweststraat;
● Het feit dat het gebrek aan properheid hen dagelijks stoort;
● Het gevoel dat de buurt een slecht imago heeft wat betreft netheid en veiligheid.

Aangezien de gemeentediensten:
● Hebben vastgesteld dat, ondanks de frequente interventies van de reinigingsdiensten,

hun inspanningen niet zichtbaar zijn; en dat de meeste straten elke dag worden
schoongemaakt, maar kort nadat de diensten voorbij zijn weer vuil worden, bijvoorbeeld
de Odonstraat die elke ochtend wordt schoongemaakt, maar toch voortdurend vuil
blijft;

● Er werd opgemerkt dat de inzamelwagens per omtrek rijden en routes volgen; dat de
vrachtwagens zijn ingedeeld volgens het soort zak (wit, geel, blauw, oranje...), met ook
een vrachtwagen voor de inzameling van sluikstorten;

● Aangegeven hebben dat het MMM-plan1 voorziet in een versterking van de
schoonmaakploeg;

● Meegedeeld hebben dat de dienst afvalbeheer een e-mail heeft ontvangen van de
bewoners van het Lemmensplein, waarin staat dat de vegers er al 10 dagen niet zijn
geweest, en dat de dienst er daarom voor heeft gezorgd dat er elke dag een ploeg in
het gebied komt.

1 Gemeentelijk plan dat gebaseerd is op de MMM Methodologie. Dit houdt in dat men zich op een
Microwijk richt om aan Meerdere fenomenen te werken op een Multidisciplinaire manier.
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Ideeën die verder zijn uitgewerkt
Voorstel Afvalophaling vervangen door afgiftepunten voor alle

soorten afval

Vaststellingen ● De meeste huishoudens in Kuregem wonen in kleine flats en
hebben vaak niet de ruimte om hun afval op te slaan in
afwachting van de ophaaldag.

● Op straat achtergelaten zakken kunnen worden opengescheurd
en in het algemeen maakt het storten van afval op straat de
openbare ruimte vuil.

Doel ● Sluikstorten verminderen
● De netheid van de straten verbeteren.

Beschrijving ● Vervanging van de inzameling op straat door de oprichting van
afgiftepunten voor de inzameling van alle soorten afval met
containers (olie; witte/gele/blauwe/oranje vuilniszakken; kleding,
enz.).

● Dit systeem installeren op plaatsen waar al glasbakken staan:
Jaurèsplein; Robert Pequeursquare; Lemmensplein; Raadsplein.

● Camera's installeren bij deze inzamelpunten om misbruik van de
containers en sluikstorten in de buurt ervan te voorkomen.

● Dit systeem testen gedurende een bepaalde periode met
voldoende tijd. Als het werkt, kan het de gemeentelijke  inzameling
in andere straten vervangen.

● Aanvankelijk onbegraven containers gebruiken, omdat die
goedkoper en gemakkelijker te installeren zijn.

Communicatie ● Vooraf een communicatiecampagne plannen om dit nieuwe
systeem aan te kondigen met passende communicatie:
toegankelijke taal, in de verschillende talen die in de buurt worden
gesproken, soorten informatie die worden gedeeld.

● Burgervertegenwoordigers aanwijzen en opleiden. Een
aanspreekpunt maken in elke buurt.

● Een band en een vertrouwensrelatie creëren tussen de burgers en
de straatvegers.

● Van deze inzamelpunten gebruik maken om met borden naast de
containers ook informatie te verstrekken over de data van de
grofvuilophaling en andere informatie over netheid.

● Deze containers aankleden tijdens creatieve workshops met
scholen, buurtcomités en verenigingen.
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Feedback van de
gemeente en
budgettering

● De gemeente beschikt reeds over 14 containers die gratis ter
beschikking kunnen worden gesteld voor het project.

● Na overleg met de gemeentediensten, kan de Brusselse
Milieudienst deze nieuwe containers momenteel niet legen. Met
het bedrag van 75.000 euro kiest de dienst afvalbeheer echter
voor de aankoop van 5 camera's voor 15.000 euro en een budget
van 5.000 euro voor bewustmaking, voorlichting en mobilisatie
van de inwoners.

Andere mogelijke ideeën
Sensibilisatie,
informatie

● Beter informeren en communiceren door de taal aan te passen
(communiceren in de verschillende talen die in de buurt worden
gebruikt) en het taalgebruik. Informatie toegankelijker maken.

● De burgers herinneren aan de wet: elke burger moet voor zijn of
haar huis opruimen, het is een burgerlijke verantwoordelijkheid.

● Communicatieborden over toezicht en repressie ophangen op de
plaatsen waar het meest wordt gesluikstort.

● De bewoners via informatieborden informeren over de uurroosters
van de vegers.

● Bewustmaking in scholen.

Répressie ● Meer repressie.
● Gerichte handhavingsacties voeren.
● Onze inspanningen richten op de plaats waar zich de meeste

problemen voordoen (plaatsen, tijden). De oplossing afstellen op
het probleem.

● Het aantal wetshandhavers verhogen.
● Het aantal en het bedrag van de boetes verhogen.
● Wetshandhavers één op de 10 vuilniszakken laten openen om de

sortering te controleren.

Dienst Netheid ● Een band creëren tussen straatvegers en buurtbewoners.
● Een resultaatverplichting instellen voor de schoonmaakploegen.
● Meer schoonmaakpersoneel aanwerven. Momenteel is er weinig

personeel en is de apparatuur slecht aangepast. (Eén extra
persoon vertegenwoordigt een kostprijs van 32 000 euro/jaar)

● De rolverdeling tussen het gewest en de gemeente
verbeteren/verduidelijken.

● Lokale werkgelegenheid aanmoedigen: lokale mensen aannemen
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in de schoonmaakploegen

De inwoners
mobiliseren

● Bewoners opleiden tot referentiepersonen voor netheid (zie het
Networkers-project)

● Vriendschappelijke ontmoetingen organiseren tussen de
straatvegers en de burgers van de wijk.

● Een burgerwoordvoerder aanstellen om de bewoners bewust te
maken en te informeren over netheid.

● Inspireren zoeken bij de VZW AlEM, die vooral in de Odonstraat
netheidsacties houdt.

● De netheid verantwoordelijke van elke buurt identificeren op het
niveau van de gemeente en de inwoners.

Afval en grofvuil
ophaling

● Een jaarlijkse grofvuil ophaling organiseren op een vaste datum.
● Een garageverkoop organiseren in de buurt.
● Uitbreiding van het aantal afvalinzamelingspunten. Over de

locatie van deze inzamelpunten communiceren.
● Recyparks installeren.
● De doortocht van vuilniswagens versterken op de plaatsen waar

het meest wordt gesluikstort..
● Opzetten of versterken van een afsprakensysteem voor het

ophalen van individueel afval (Bestaat op regionaal niveau).
● Ondergrondse containers plaatsen.
● Een systeem voorzien van "weggeefwinkels" om meubilair een

tweede leven te geven.
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Groene ruimten
Dit werd er tijdens de burgerbijeenkomst van Kurgemen gedeeld
door de deelnemers:

● De dat er een groot gebrek is aan groene ruimten: niet alleen bevindt er zich geen groot
park in de gemeente, maar het is ook de gemeente waar de inwoners het verst van een
park verwijderd zijn in het hele gewest;

● De vaststelling dat groene ruimten voor verkoeling zorgen tijdens hittegolven;
● Dat er een probleem is van bodemverharding in de wijk;
● Het gevoel dat er in deze wijken een gebrek is aan groen, dat proper is;
● Het feit dat privé open ruimtes onderhevig zijn aan vastgoedspeculatie en dat deze

situatie het optreden van de gemeentediensten bemoeilijkt. Bijvoorbeeld: in de
Clémenceaulaan is een pakhuis in een huizenblok omgevormd tot een woongebouw
met woningen die nu te dicht op elkaar staan;

● De vaststelling dat de parken vol zitten als het warm is;
● De vaststelling dat verschillende ontwikkelingsprojecten in uitvoering zijn, maar dat de

oppervlakte ervan vaak kleiner zijn of dat ze te laat komen(herinrichting van het
Huizenblok Albert; De groene wandeling, het Zennepark, Grondelsplein, Kleine Zenne
park...).

● Het gevoel dat kunstwerken betekenis kunnen geven aan groene ruimten, dat er een
gebrek is aan speelplaatsen voor kinderen, en soms aan openbare toiletten.

● Dat er ruimtes zijn die op relatief korte termijn kunnen worden ontwikkeld, zoals de
ruimte op de hoek van de Kliniekstraat en de Clemenceaulaan, en het project voor het
herstel van het minipark in de Grisarstraat, dat momenteel wordt overwogen.
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Ideeën die verder zijn uitgewerkt
Voorstel Spoedig het speelplein van het Crickx-park herstellen

Vaststellingen ● Het is de bedoeling dat het Crickx-park wordt heraangelegd, maar
de werkzaamheden zullen niet voor 2028 klaar zijn.

● De speeltuigen voor kinderen zijn kapot en worden afgeschermd
door dranghekken.

Doel ● Zo snel mogelijk de schommels/wippen herstellen en installeren, die
in het definitieve herinrichtingsproject kunnen worden ingepast,
zonder te moeten wachten tot deze is afgerond.

Beschrijving ● De wip herstellen.
● De trampoline vastzetten (en de spijlen beveiligen met rubber).
● 2 schommels toevoegen die afgebroken kunnen worden en later

opnieuw gebruikt kunnen worden.

Budget ● Geschat budget: €20.000

Proposition De ruimte tussen de Kliniekstraat en de Clemenceaulaan
vergroenen

Vaststellingen ● Deze plek is zeer ruw en ongezellig, de muren van de gebouwen zijn
kaal.

Doel ● De ruimte snel vergroenen.

Beschrijving ● De ruimte vergroenen met klimplanten aan de muren.
● Bloembakken installeren.
● Een fruitboom planten in het midden (appelboom?) planten.
● Inspiratie zoeken bij het project "Saintgilliculteurs", dat hulptuinieren

opleidt in sociale en professionele integratie en de gemeente zo
vergroent.

Budget ● Geschat budget: €22.500
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Voorstel € 15.000 om Kuregem te vergroenen

Vaststellingen ● Het budget voorzien voor initiatieven van particulieren om hun
gevels of boomspiegels te vergroenen, via projectoproepen, is
beperkt in de gemeente.

Doel ● Het budget voor individuele vergroeningsinitiatieven verhogen.
● Vrijwilligers in staat stellen de vereiste bijdrage van €20 niet te

betalen.
● Deze mogelijkheid beter bekend maken.

Beschrijving ● Muren en straathoeken op een participatieve manier vergroenen.
● Oproepen doen voor projecten om deze acties uit te voeren.
● Buurtbewoners de mogelijkheid geven om bomen te onderhouden

zonder €20 te betalen.
● De boomspiegels beschermen met gaas.
● Beter communiceren over het "adopteer een boomspiegel" project.

Feedback van de
gemeente

● De onderhoudsdienst noteert het verlangen van de burgers om
een extra budget van €15.000 uit te trekken voor de vergroening
van Kuregem.

Andere mogelijke ideeën
Grote groene
ruimten

Grote groene ruimten zouden kunnen worden aangelegd op de
volgende plaatsen:

● In de Grondelsstraat achter de studio: het asfalt op één laan
verwijderen en een boomgaard aanleggen.

● Op het terrein van YP Invest, dat het gewest zou kunnen kopen.
● Langs de Zenne, vooral aan de Siemens gebouwen.

Kleine groene
ruimten

● Een kleine groene ruimte zou kunnen worden aangelegd op het
heuveltje in de Jules Ruhlstraat.

● Mogelijke acties in de Grisart ruimte:
○ Een coöperatief beheer installeren.
○ Een afgesloten ruimte installeren en beveiligen, met een

barrière aan de kant van de drukste straat.
○ Een deel afzetten voor gezamenlijke bewoning door

buurtbewoners en een ander deel voor de rest van het publiek.
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Urbanisme ● Ervoor zorgen dat de gemeente elk project weigert dat niet voldoet
aan de normen inzake bodemdoorlaatbaarheid.

● Werkende fonteinen installeren.
● Een kadaster opstellen van gebouwen die een veiligheidsrisico

vormen en de aldus vrijgekomen ruimten identificeren. Wanneer de
gebouwen zijn vernietigd, de gemeente een recht van voorkoop
geven om ze uiteindelijk beschikbaar te stellen voor vergroening.

● Een recht van voorkoop uitoefenen op grond met oude,
onbewoonde en gevaarlijke gebouwen, en ervoor zorgen dat de
percelen worden gegroepeerd.

● Van de 75.000 euro van Megafon, 5.000 euro toewijzen aan het
ontharden van bepaalde ruimten. Een oproep doen voor
vergroeningsprojecten voor deze gebieden.

De muren
vergroenen

● Het vergroenen van muren met klimplanten.
● Inspiratie putten uit de acties van de VZW "Less béton" en hen

mobiliseren.
● De beschikbare muren identificeren. De ruimtes en straathoeken,

die kunnen worden vergroend, in kaart brengen.
● Deze identificatie decentraliseren: "Als u beschikbare muren ziet,

neem dan contact op met de eigenaar en wij zullen u
ondersteunen".

● Kabels spannen voor klimplanten in smalle voetgangersstraten
(waar geen bomen kunnen worden gepland).

● Een wedstrijd organiseren voor het vergroenen van gevels.

Bomen ● De boomspiegels verbreden.
● In elk park minstens één fruitboom aanplanten.
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