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Contrat de quartier durable ‘Jacquet’ 

Duurzaam wijkcontract ‘Jacquet’ 

Commission de quartier n°3 – Wijkcommissie nr.3 

Procès-verbal – Notulen 

22.06.21 

 

 

De derde wijkcommissie van het duurzaam wijkcontract “Jacquet” vindt plaats op dinsdag 22 

juni 2021 om 18.00 uur. Vanwege de gezondheidscrisis ten gevolge van de Covid-19-

pandemie, verloopt heel de vergadering via videoconferentie. Hier volgt de lijst van de 

deelnemers en hun respectievelijke rollen: 

 

Khalil AOUASTI (voorzitter en 1ste schepen) Tatiana RUMIANTSEVA (vereniging) 

Julien Raude (vicevoorzitter en 
projectleider)  

Gaspard SCHMITT (inwonersnetwerk 
Habitat) 

Jean-Pierre CORNELISSEN (gemeente) Félicien DUFOOR (inwonersnetwerk 
Habitat – plaatsvervanger) 

Mohamed NASRI (gemeente – 
plaatsvervanger) 

Elodie CUGNON (Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest) 

Anne TYSSAEN (gemeente – 
plaatsvervanger) 

CINDY VANDEWEYER (VGC) 

Moulay Brahim EL KAF (gemeente – 
plaatsvervanger) 

Antoine CRAHAY (CityTools) 

Karima LAOUAJI (gemeente – 
plaatsvervanger) 

Romain BALZA (CityTools) 

Zinev AZMANI MATAR (gemeente – 
plaatsvervanger) 

Cyrille DELVAUX (BRAT) 

Hubert DEMAN (inwoner) Natacha WYNS (gemeente Koekelberg – 
waarnemer) 

Roger PANEELS (inwoner) Andreina LOMBARDO (gemeente 
Koekelberg – waarnemer) 

Benjamin WERY (inwoner) Carlo OBINU (gemeente Sint-Jans-
Molenbeek – waarnemer) 

Kaoutar QABIL (inwoner) Anna BOUTEILLER (Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest – waarnemer) 

 

De heer AOUASTI opent de vergadering en heet alle deelnemers hartelijk welkom op deze 

derde wijkcommissie van het Duurzaam wijkcontract ‘Jacquet’. 

Het doel van deze bijeenkomst is aan de leden van de commissie het ontwerpprogramma 

voorstellen dat het adviesbureau CityTools heeft uitgewerkt op basis van alle gesprekken met 

de verschillende spelers van dit duurzaam wijkcontract en de opmerkingen die door hen 

werden geformuleerd. De mogelijke projecten die tijdens deze bijeenkomst zullen worden 

voorgesteld, zullen niet allemaal worden opgenomen in het definitieve programma van het 
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DWC (het budget van € 12.500.000 zou ruimschoots worden overschreden). In plaats daarvan 

moet men op basis van de uitdagingen de prioritaire operaties bepalen. 

Het adviesbureau neemt het woord en zet de presentatie voort. De presentatie zal zo bondig 

mogelijk zijn om een overzicht te krijgen van de beoogde projecten. Het adviesbureau herhaalt 

ook de voortgang van het programma in grote lijnen. De diagnostische fase is afgerond, 

evenals de fase van het stellen van prioriteiten. Sinds begin mei is het werk dus toegespitst op 

de formele totstandkoming van dit ontwerpprogramma. Zodra het definitieve programma 

klaar is, zal het aan het einde van de zomer aan de gemeenteraad worden voorgesteld. Daarna 

begint het openbaar onderzoek voor een periode van 30 dagen. Gedurende deze periode zal 

er een wijkcommissie georganiseerd worden, waarschijnlijk met een bezoek aan de site om 

rond te kunnen lopen in de buurt. 

 

Het adviesbureau zet de presentatie voort met een vermelding van de werkmethode die werd 

gebruikt om deze projectfiches op te stellen en de manier waarop men ze moet lezen. Hier 

moet ook worden gespecificeerd dat de visuals die in de fiches zijn opgenomen op geen enkele 

manier weergeven hoe de openbare ruimtes of de gebouwen er op termijn zullen uitzien. Ze 

worden gewoon gebruikt als hulpmiddel bij de presentatie. 

 

Ter herinnering volgen hier nogmaals de 5 belangrijkste uitdagingen die tijdens de vorige fasen 

van het onderzoek geïdentificeerd werden en die als basis hebben gediend bij de uitwerking 

van dit ontwerpprogramma: 

• De openbare ruimte als pijler voor de interventies in het kader van het DWC 

• Het stedelijk weefsel herstellen en ruimte vinden 

• Een antwoord bieden op sociaaleconomische vraagstukken 

• Inspelen op de behoeften van jongeren 

• De wijk opnemen in het groene en het blauwe netwerk 

Na deze elementen te hebben vermeld, gaat het adviesbureau voort met de presentatie van 

het programma. Hier volgt een samenvatting: 

De openbare ruimte 

Een eerste vaststelling is dat het noordelijke deel van het gebied van het wijkcontract reeds 

talrijke stadsvernieuwingsoperaties heeft gekend, terwijl sommige zones van het zuidelijke 

deel al meer dan 20 jaar niet gerenoveerd werden. Het profiel van sommige straten of wegen 

is niet of niet meer aangepast aan de evolutie van de mobiliteit en de verwachtingen van veel 

burgers. 

➢ Jean Jacquetstraat 

Eén van de in het oog te houden punten is de transitverkeersstroom, die vandaag heel groot 

is. Ook parkeren neemt heel wat plaats in, zodat er in het straatprofiel voor actieve mobiliteit 

en voor Personen met Beperkte Mobiliteit (PBM) maar weinig ruimte overblijft om zich 

gemakkelijk te verplaatsen. Het doel is dus op deze as het transitverkeer te beperken en de 



Stedelijke Herwaardering . Koekelberg .Brussels     3 | 8 

 

openbare ruimte toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor trage weggebruikers en 

Personen met Beperkte Mobiliteit. Op grond van de werklogica zou er een mobiliteitsstudie 

moeten worden uitgevoerd en de ingrepen in de straat zullen sectie per sectie uitgevoerd 

worden (kruispunt Gentsesteenweg, centraal gedeelte en gedeelte Victoriapark). 

➢ Omgeving Victoriapark 

Er werd vastgesteld dat er te weinig interactie is tussen het park en de omliggende openbare 

ruimte en straten. Het uitzicht vanuit en naar de openbare ruimte wordt belemmerd en de 

staat van sommige trottoirs is zorgwekkend, ook al werden sommige ervan tamelijk recent 

nog heraangelegd. Een mooi voorbeeld om inspiratie op te doen is het park Bonnevie in Sint-

Jans-Molenbeek, waar er meer rechtstreekse verbinding is met de openbare ruimte. 

➢ Huizenblok Schmitz 

Op dit ogenblik ziet men er vele barrières die de ruimte segmenteren en haar afsluiten van de 

buitenwereld, zodat ze bijna onzichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Het idee is dus een 

actieve route te creëren binnenin het huizenblok om het voor meer mensen toegankelijk te 

maken zonder te raken aan de reeds bestaande moestuin. Het is de bedoeling verschillende 

wegen met elkaar te verbinden via deze ruimte binnenin om meer verbinding te creëren in de 

openbare ruimte van de wijk, om er een meer open ruimte van te maken. Momenteel wordt 

de Weverstraat heraangelegd (reeds gesubsidieerd project). 

➢ Van Hoegaerdeplein 

Dit plein situeert zich op de grens met de gemeente Sint-Jans- Molenbeek. Er wordt 

momenteel nagedacht over een cofinanciering door de aangrenzende DWC’s om 

voorzieningen voor jongeren te creëren die de noden van beide gemeenten kunnen vervullen. 

Het huidige gebruik van het plein is niet optimaal en voldoet niet meer aan de hedendaagse 

noden en uitdagingen van de wijk. 

➢ Stratennetwerk van de wijk Jacquet 

Het voorstel is ingrepen uit te voeren op 10% van de totale oppervlakte van de wegen zonder 

de totaliteit ervan heraan te leggen, maar wel met een zekere continuïteit over het hele 

gebied om versnippering van het totale straatbeeld te voorkomen. Men zou wat ruimte die 

nu voor auto’s bestemd is kunnen recupereren en vergroenen. 

➢ Ingrepen met bakstenen 

Het gaat hier om ingrepen met betrekking tot woningen, voorzieningen en infrastructuur, die 

kunnen worden onderverdeeld in twee luiken, met name publieke en private eigendommen. 

❖ Publieke eigendommen 

▪ Braakliggend perceel Jean Jacquetstraat 45 

Dit perceel is één van de grootste onbebouwde percelen van het gebied. Het is ook een 

stedenbouwkundige afwijking. Aangezien de wijk behoefte heeft aan voorzieningen voor 

peuters denkt men erover na hier een nieuw kinderdagverblijf met 56 plaatsen te bouwen 

langs de rooilijn van de weg, met een speeltuin in de binnenruimte van het huizenblok. 
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Momenteel wordt er een andere variant bestudeerd (waaraan men de voorkeur lijkt te geven) 

die een opvangcapaciteit van 49 plaatsen zou hebben en luchtiger zou zijn vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt. Het huidige kinderdagverblijf Bonhommet zou kunnen worden 

overgebracht naar dit nieuwe gebouw, terwijl de opvangcapaciteit 14% groter (7 plaatsen) 

zou zijn en er ruimte zou vrijkomen op de benedenverdieping van de gebouwen Schmitz. 

▪ Huizenblok Neep-Stepman 

Dit huizenblok omvat heel wat publieke eigendommen, maar het is nogal ongestructureerd. 

Sommige gebouwen zijn in slechte staat en er moet worden nagedacht over het geheel van 

de gebouwen in deze ruimte. Men moet hierbij wel in gedachten houden dat, gelet op de 

grootte van het huizenblok, de ingrepen ten laste van het DWC die nodig zijn voor deze zone 

buiten het budget van het DWC vallen. Het stadsvernieuwingscontract (SVC) nr. 6, dat 

eveneens wordt bestudeerd, voorziet in de opmaak van een masterplan waarbij de 

omstructurering van het huizenblok op korte, middellange en lange termijn op papier gezet 

wordt. Dit masterplan zal ook als basis dienen voor de opmaak van budgettaire plannen voor 

de uit te voeren werken en het zal gericht zijn op de thema’s huisvesting en jeugd. Twee 

eigendommen worden momenteel onderzocht: Stepmanstraat 19-23 en Neepstraat 31. Voor 

Stepman wordt er nagedacht over jeugdvoorzieningen en/of huisvesting. Voor Neep zijn de 

budgetten van het DWC ontoereikend. In afwachting van een gemengd project onder leiding 

van de SVC bestaande uit openbare huisvesting en uitrusting, focust de studie op een tijdelijke 

invulling van de ruimte, eventueel door verenigingen, jongeren of culturele evenementen e.a. 

(met programmatie die nog in de maak is). 

▪ Cadol 

De zaal Cadol is een ruimte waarvan de wijk veelvuldig gebruik maakt. Er is al een programma 

om ze te renoveren, maar de fondsen volstaan niet. Hiervoor zal het DWC dus tussenbeide 

komen om de ingreep te ondersteunen. 

▪ Hoekperceel Veiligheidsstraat-Serghijsels 

Het gaat hier over een omvangrijk perceel met een groot potentieel. Er wordt onder andere 

nagedacht over een ambitieus project, meer bepaald een nieuw kinderdagverblijf met in het 

totaal 70 plaatsen, plus 8 nieuwe woningen. Dit voorstel zou door zijn heel hoge kostprijs de 

uitvoering van de andere projecten in het gedrang kunnen brengen. 

❖ Private eigendommen 

▪ Tankstation Jean-Jacquet 

Momenteel is dit oude tankstation niet meer operationeel. Aan het begin van de Jean 

Jacquetstraat vanaf de Gentsesteenweg biedt dit hoekgebouw een weinig aantrekkelijke 

aanblik van de wijk Jacquet. Het project bestaat uit het aankopen van het gebouw en het 

bestemmen voor een nieuwe functie door er een medisch huis ofte wijkgezondheidscentrum 

alsook woningen te installeren. Een gebouw in de buurt van het tankstation staat ook leeg. 

Door de aankoop ervan kunnen er 4 nieuwe woningen gebouwd worden, wat het imago van 

de wijk ten goede zal komen. 
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▪ Huizenblok Zwarte Vijvers 

Deze ruimte ligt ook op de grens tussen Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Het straatbeeld 

geeft geen goede indruk, wat niet ertoe uitnodigt de wijk te betreden, en het vertoont veel 

stedenbouwkundige afwijkingen. Het is de bedoeling een nieuwe structuur te creëren, wat 

moet leiden tot een visuele schok en tot een verbetering van het imago dan het plein en de 

openbare ruimte groter moet maken. Als dit project op budgettair niveau dan al te ambitieus 

is voor het DWC, dan is het toch wel belangrijk dat het aanzet tot nadenken, tot een volledig 

programma dat zou kunnen dienen als rode draad voor de volgende jaren. 

▪ Terrein Philippe Piermezstraat 

Het braakliggende terrein biedt de mogelijkheid een buurtpark te ontwikkelen. 

▪ Hoekperceel Cubismestraat 

Op dit terrein kunnen er 4 nieuwe woningen en buurtvoorzieningen gebouwd worden. 

Na de lijst met projecten te hebben voorgesteld die zouden kunnen worden opgenomen in 

het programma van het duurzaam wijkcontract, overloopt het adviesbureau het luik 

‘sociaaleconomische acties’. Deze acties zijn onderverdeeld in 4 thema’s: leefmilieu, 

projectoproepen, participatie en coördinatie. 

Wat het budget betreft, doet deze eerste voorstelling van het geheel de ramingen in het totaal 

uitstijgen tot boven 25.000.000€, met andere woorden meer dan het dubbele van het budget 

toegekend door het Brusselse Gewest. 

Na de presentatie neemt de heer AOUASTI terug het woord om het adviesbureau te bedanken 

voor het geleverde werk. Hierbij benadrukt hij ook de nood aan een brede visie op de wijk en 

aan het schenken van bijzondere aandacht aan de inrichting van de toegangspunten tot de 

gemeente. 

Nu krijgen de leden van de wijkcommissie het woord. Zij kunnen nu hun mening geven over 

welke projecten voor hen prioritair zijn. 

De heer CORNELISSEN neemt het woord en looft eerst het werk geleverd door het 

adviesbureau. Hij benadrukt ook dat de vaststellingen geformuleerd door het adviesbureau 

inderdaad goed gekend zijn door de wijkbewoners. Wat de voorzieningen voor peuters 

betreft, onderstreept hij dat deze prioriteit van essentieel belang is. Bovendien voldoet de 

gemeente op dit gebied nog helemaal niet aan de Europese norm van Barcelona. Een ander 

belangrijk punt is de mobiliteit in de wijk, meer bepaald de te grote ruimte die de auto inneemt 

in de publieke ruimte. De Jean Jacquetstraat werd in het begin van de 20ste eeuw inderdaad 

ontwikkeld met als doel de Léopold II-laan te verbinden met de Gentsesteenweg. Deze as is 

belangrijker geworden met de toename van de autoverkeersstroom, met de problemen die 

er vandaag zijn tot gevolg. In de Jean Jacquetstraat eenrichtingsverkeer invoeren, zoals 

gesuggereerd, lijkt een goede oplossing om deze drukke as te verlichten. De heer 

CORNELISSEN gaat ook in op de problematiek van het huizenblok Zwarte Vijvers. Vóór de 

bouw van de gebouwen die vandaag de dag te zien zijn, stond er een 17e-eeuws pand op die 

plaats. Ten slotte komt de heer CORNELISSEN terug op het huizenblok Neep-Stepman en hij 
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vraagt of bepaalde gebouwen die nu gewijd zijn aan de gemeentelijke werkplaats niet zouden 

kunnen worden teruggevorderd om aan de percelen een andere bestemming te geven. 

Mevrouw TYSSAEN neemt vervolgens het woord en vraagt hoe de communicatie met 

automobilisten zal verlopen. Hoe zullen ze aangemoedigd worden om hun autogebruik te 

verminderen en het dus te veranderen op het gebied van mobiliteit, alsook wat parkeren 

betreft. Ze komt ook terug op het door het adviesbureau genoemde bedrag van € 25.000.000, 

bedrag dat nodig is met het oog op alle ingediende projecten. Zou een samenwerking met 

andere instrumenten voor stedelijke vernieuwing (SVC en DWC Zwarte Vijvers) het mogelijk 

maken deze uitgaven voor DWC Jacquet te innen? Ten slotte vroeg mevrouw TYSSAEN om een 

papieren versie van deze presentatie. 

De heer NASRI neemt het woord over en benadrukt dat de oprichting van een 

jongerencentrum erg belangrijk is en beantwoordt aan de behoefte van jongeren. 

De beurt gaat naar de heer WERY. Hij staat helemaal achter het idee om van de Jean 

Jacquetstraat een eenrichtingsstraat te maken. Wat met de diegenen die hun auto nodig 

hebben? Waar zullen zij parkeren (het huidige plan is inderdaad om veel parkeerplaatsen te 

verwijderen). De heer Wery staat ook achter het idee van tijdelijke bezetting voor de 

momenteel verlaten panden, dit kan de doodlopende Neepstraat nieuw leven in blazen. 

De beurt gaat over naar mevrouw LAOUAJI. Ze is het helemaal eens met het feit dat alle 

financiële middelen moeten ingezet worden om het maximum aan projecten te kunnen 

realiseren. Daarnaast is ze verheugd te zien dat er ook geïnvesteerd zal worden in huisvesting. 

Dit vooral voor het groot aantal grote gezinnen in de gemeente die opzoek zijn naar een 

woning in de wijk. Mevrouw LAOUAJI is blij te zien dat er ook aan de jongeren is gedacht en 

aan minder mobiele personen. 

De heer AOUASTI neemt over en beantwoordt de verschillende vragen van de leden. 

Allereerst komt hij terug op de kwestie van de financiering van de projecten. We moeten goed 

voor ogen houden dat de voorgestelde projecten denkpistes zijn. Bovendien voldoen het DWC 

Zwarte Vijvers en het SVC 6 aan hun eigen doelstellingen. De budgetten van deze contracten 

zijn voornamelijk voorzien voor de projecten in het kader van deze contracten. Daarenboven 

is reeds een samenwerking gepland tussen het DWC Jacquet en het SVC 6 aangezien beide 

perimeters elkaar overlappen. 

Daarna komt de heer AOUASTI terug op de verplichtingen van het DWC, namelijk de oprichting 

van een crèche, huisvesting, socio-economische aspecten en de middelen die nodig zijn om 

deze projecten te coördineren.  

De heer AOUASTI gaat nu over naar de vragen over het parkeren. Parkeren is een belangrijke 

kwestie voor de wijk, het is dus nodig hier voldoende aandacht aan te besteden. Het is daarom 

nodig dat er een mobiliteitsstudie wordt uitgevoerd. Momenteel, zowel overdag als ’s nachts, 

is ongeveer 90% van de parkeerplaatsen bezet. Er is dus een theoretische marge van 10%. 

Door 35 plaatsen weg te nemen, blijven we onder de grens van 10%. De mobiliteitsstudie, die 
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vanaf september van start zou moeten gaan, zal ons helpen een duidelijker beeld te krijgen 

van de impact van het project. 

Na de parkeerproblematiek gaat de heer AOUASTI over tot de kwestie van de inrichting van 

de openbare ruimte voor minder mobiele mensen. Hij bevestigt dat hier aandacht aan besteed 

zal worden in de projecten die in het DWC zullen gerealiseerd worden. Idem voor de 

huisvesting. Het is meer dan nodig dat het aanbod aan gemeentelijke en vooral grote 

woningen wordt versterkt in Koekelberg. 

 

Wat betreft de gemeenschappelijke voorzieningen, ook hier zal de nodige aandacht aan 

besteed worden. We stellen vast dat het gemeenschapsleven weinig actief is in de wijk en dit 

deels omdat de ruimte ervoor ontbreekt. Het doel zal hier zijn om ruimte vrij te maken. 

 

De heer AOUASTI gaat over tot de vraag over het Victoria park. Het is duidelijk dat het gesprek 

over het al dan niet behouden van de afsluiting rond het park nog niet gedaan is. Hoe dan ook 

zal het openbaar onderzoek de mogelijkheid geven aan de bevolking om zich erover uit te 

spreken. 

 

Uiteindelijk komt de heer AOUASTI terug op Neep-Stepman. De opmaak van het masterplan 

zal ons een duidelijker inzicht geven over de mogelijkheden van het terrein. In dit masterplan 

zal ook de vraag over het al dan niet verplaatsen van de Werkhuizen van de gemeente aan 

bod komen. 

 

De heer PANNEELS neemt het woord over van de heer AOUASTI en vraagt of het terras van de 

sociale woningen in aanbouw tussen de Jean Jacquetstraat en de Antoine Courtstraat 

toegankelijk zal zijn voor de inwoners van de wijk. Of zal deze enkel toegankelijk zijn voor de 

bewoners van het gebouw? 

 

De heer AOUASTI antwoordt op de vraag en zegt dat de toegankelijkheid van het binnen plein 

van het gebouw later zal behandeld worden en deze vraag niet kadert in het DWC Jacquet. 

 

De leden van de wijkcommissie vragen of ze een kopie kunnen verkrijgen van de presentatie. 

Ze worden eraan herinnerd dat de presentatie hen is doorgestuurd en ze deze niet mogen 

verspreiden naar derden. 

 

Hierna neemt de heer EL KAF het woord. Hij uit zijn bezorgdheden over het mobiliteitsaspect. 

De situatie is echt problematisch en dit de hele dag door. Hij wil graag de verkeersdruk in de 

wijk zien afnemen. De heer EL KAF benadrukt hierbij ook het te kort aan ruimte in de crèches. 

Tot slot geeft hij aan dat er veel ruimte is en er mogelijkheden zijn langs de sporen. 

 

De heer AOUASTI begrijpt de vrees die de heer EL KAF heeft over de mobiliteitskwestie en 

herhaalt dat er binnenkort een studie zal uitgevoerd worden betreffende deze kwestie. Wat 
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betreft de terreinen langsheen de spoorwegen, Beliris voert hier een studie uit in lijn met het 

SVC en de DWC (Jacquet en Zwarte Vijvers). 

 

Mevrouw LAOUAJI wil graag nog iets toevoegen en neemt het woord. Ze start het gesprek 

over de veiligheid rond de scholen. Zal dit aspect in rekening genomen worden in de 

mobiliteitsstudie? Momenteel houden de automobilisten zich niet aan de snelheidsbeperking 

van 30km/u. 

 

De heer AOUASTI antwoordt dat er reeds meerdere veiligheidsmaatregelen zijn genomen 

rond scholen. Er zijn ook projecten voorzien in het kader van schoolstraten maar deze studies 

vallen buiten het DWC. 

 

Nadat alle leden hun vragen hebben kunnen stellen bedankt de heer AOUASTI alle deelnemers 

als ook het studiebureau Citytools voor hun werk. Romain BALZA herinnert ons eraan dat de 

volgende commissie voorzien is in september. Hier zullen de keuzes van het programma 

voorgesteld worden. 

 

Hierbij wordt de 3de wijkcommissie voor het DWC Jacquet afgesloten. 


