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Aantal deelnemers aan de Algemene Vergadering op 16 november 2021: 7  

Start: 18.15 u 

Einde: 20.10 u 

Introductie door Mevr. Wyns (directrice dienst openbare werken van de gemeente Koekelberg). 

De vergadering gaat van start zonder de heer Aouasti, die zich laat verontschuldigen voor zijn 

vertraging. Mevrouw Wyns heet iedereen welkom en vraagt mr. Aouasti te verontschuldigen die 

opgehouden werd door een andere vergadering en die op weg is naar de bijeenkomst. Mevr. Wyns 

geeft het woord aan Romain Balza van het ontwerpbureau Citytools. 

Mr. Balza start met de presentatie van het programma van het Duurzaam wijkcontract (DWC) 

Jacquet. Hij herinnert alle deelnemers aan de perimeter van het DWC. Er worden verschillende 

investeringen voorzien in de Jacquet wijk, gesitueerd tussen de spoorlijn, de Leopold II-laan en de 

gemeentegrenzen met Sint-Jans-Molenbeek.  

Het programma omvat een budget van 13,5 miljoen euro waarvan 12,5 miljoen voorzien wordt door 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1 miljoen door de gemeente zelf. 

In het programma zijn verschillende ingrepen gepland waaronder de zogenaamde ‘baksteen 

operaties’ voor het bouwen van woningen en voorzieningen (sport, kinderopvang, crèches) die 70% 

van het budget omvatten. De overige 30% wordt toebedeeld aan het verbeteren van de sociale 

cohesie in de wijk en ter ondersteuning van de bakstenen ingrepen. Dit budget zal zorgen voor de 

ondersteuning van vzw’s uit de wijk die hun activiteiten richten op de noden en geïdentificeerde 

thema’s in de wijk, zijnde: 

- Jeugd en ouderschapsondersteuning; 

 - Tewerkstelling, opleiding en talen leren; 

 - Gender en publieke ruimte; 

 - Milieueducatie/ omgeving 

 - Intergenerationeel 

Deze budgetten zullen ook toelaten om burgerprojecten te ondersteunen door het ter beschikking 

stellen van een burger- en jeugdbudget. 



 M. Balza geeft meer uitleg over de algemene planning van het DWC ‘Jacquet’. Momenteel zitten we 

in de eerste fase van het DWC, het jaar 0 (2021-2022), waarin het basisdossier wordt samengesteld, 

dit omvat de diagnose, het prioriteitenrapport en het programma. De uitvoering van het programma 

wordt voorzien tussen 2022-2026. Deze fase omvat het operationeel stellen en uitvoeren van de 

‘baksteen operaties’ en de socio-economische projecten.  

De twee volgende jaren, van 2026 tot 2028, worden voorzien voor de afwerking van de werven.  

Het studiebureau (Citytools) dat het programma uitwerkt zal slechts een consultatieve rol spelen na 

de goedkeuring van het dossier door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeente zal hierna het 

project begeleiden en tot uitvoering brengen. 

Aangezien het budget gelimiteerd is, zijn er keuzes gemaakt. Momenteel kan het programma in het 

kader van het openbaar onderzoek ingezien worden en dit van 8 november tot en met 8 december. 

Iedereen kan tijdens deze periode het dossier inkijken, opmerkingen geven en zal gehoord kunnen 

worden tijdens de overlegcommissie op 17 december.  

Ondertussen is M. Aouasti erbij gekomen.  

M. Balza gaat verder met de voorstelling. Het complete programma en alle details werden 

voorgesteld tijdens de laatste wijkcommissie en is sindsdien ongewijzigd gebleven. Het project omvat 

5 geïdentificeerde kwesties: 

De openbare ruimte als pijler voor de interventies in het kader van het DWC (1); 

Herstellen van het stedelijk weefsel en ruimte vinden (2); 

Tegemoetkomen aan sociaaleconomische problemen (3); 

Tegemoetkomen aan de behoefte van jongeren (4) → 1/3 van de inwoners uit de wijk is minder dan 

17 jaar oud; 

De wijk verankeren in het groen en blauw netwerk (5) → continuïteit in het netwerk brengen, een 

groene wandeling ontwikkelen en minder verharde ruimtes. 

 

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

De auto neemt veel plaats in de openbare ruimte door de vele parkeerplaatsen, het transitverkeer, 

en het gebrek aan groene en recreatieve ruimte. De bedoeling is niet om de auto te bannen maar om 

te evolueren naar een multimodale openbare ruimte die ruimte biedt voor iedereen en alle 

gebruikers. De bedoeling is een betere verdeling bereiken van de openbare ruimte, voor andere 

gebruikers zoals fietsers, voetgangers, rolstoelgebruikers, minder mobiele personen, mama’s met 

buggy’s e.a. Het is belangrijk dat iedereen zijn plaats vindt in de publieke ruimte. 

M. Balza stelt de verschillende programmafiches voor en hun structuur. Het programma, de titels, de 

inhoud per interventie, de beschrijving, de foto’s, het gaat in het totaal over zo’n 160 pagina’s. Op de 

projectie kan men zien hoe de wijk uit 2 delen bestaat, het noordelijke deel werd in het kader van 

vorige acties minder dan 20 jaar geleden vernieuwd. Het zuidelijke deel is daarentegen in veel 

slechtere staat, hier werd minder geïnvesteerd.   

Er worden 4 interventies voorzien: 

➔ De herinrichting van de Jean Jacquetstraat en een deel van de Sint-Annakerkstraat;  



➔ De herinrichting van de zone rond het Victoriapark meebepaald de barrières verwijderen en 

het park toegankelijker maken. Zowel het park als de wegen staan niet in verbinding met de 

wijk; 

➔ Zachte doorgangswegen in het hart van de Schmitz site. Het bouwblok Schmitz meer 

bereikbaar, leesbaar en zichtbaar maken voor de bewoners, fiets- en voetgangers door er 

een doorgang te voorzien met als doel dat de bewoners zich de ruimte kunnen toe-eigenen; 

➔ De heraanleg van het plaatselijke wegennet in het zuiden van de Jacquet-perimeter.   

Een globale studie van deze ingrepen op de openbare ruimte (voor een bedrag van € 220.000) is 

voorzien zodat de verschillende ingrepen goed op elkaar afgestemd worden. Momenteel wordt een 

mobiliteitsstudie uitgevoerd om de haalbaarheid te analyseren van het éénrichtingsverkeer maken 

van de Jean Jacquetstraat en de Ganshorenstraat. Door deze aanpassing zou meer ruimte vrijkomen 

voor andere verplaatsingsmodi dan de auto. De mobiliteitsstudie zal moeten nagaan wat de impact 

van deze aanpassingen zal zijn, voornamelijk op de lokale circulatie en het parkeren. 

Mr. Balza toont een beeld van het simulatie van het ontwerpproject voor de Jean Jacquetstraat. Hij 

dringt erop aan dat het om een programmatisch voorbeeld gaat, het is geen effectieve uitwerking 

maar een voorstelling. Het beeld geeft de aard of sfeer weer die men zal trachten te bereiken. De 

gedachte is om niet vast te houden aan de klassieke, strakke en rechtlijnige straat die voornamelijk 

gericht is op het autoverkeer maar te evolueren naar een meer gedeelde ruimte voor de 

verschillende transportmogelijkheden. Dit alles om wild parkeren tegen te gaan, meer ruimte te 

maken voor traag verkeer en het aangenamer te maken voor alle gebruikers. Dit deel van de Jean 

Jacquetstraat staat in verbinding met de Gentse steenweg, één van de belangrijke toegangen tot de 

Gemeente. Deze sectie van de Gentse steenweg tot en met het Victoriapark wordt als het ware de 

toegangspoort tot Koekelberg met meer groen, bredere voetpaden, en meer bewegingsruimte voor 

de gebruikers van de openbare ruimte. Het budget voor deze operatie is geschat op 1,7 miljoen euro. 

Een andere vaststelling is dat het Victoriapark weinig zichtbaar is van op de straat, er is geen directe 

link tussen het park en de wijk, ondanks het feit dat het de enige echte groene en openbare ruimte is 

in de DWC ‘Jacquet’ perimeter. De afsluiting en de hagen vormen zowel een fysieke als visuele 

barrière. M. Balza toont ons een beeld van het park Bonnevie dat nu heel goed werkt zonder 

afsluiting. Het is verbonden met de wijk. Het is de bedoeling tot dit type ontwerp voor de heraanleg 

van de omgeving van het Victoriapark te komen.  

De presentatie gaat verder over het bouwblok tussen de Weversstraat en de Schmitzstraat. Weinig 

inwoners kennen dit deel van de wijk dat meer kan betekenen voor de wijk, voetgangers en fietsers 

zouden deze zone kunnen gebruiken. De collectieve moestuintjes liggen er in het hart van het 

bouwblok en kunnen door de aanleg van een groene doorsteek meer zichtbaar worden voor de wijk 

en hierdoor deel gaan uitmaken van de beleving ervan maar ook een positieve impact hebben op de 

levenskwaliteit van de wijk. In het kader van het DWC ‘Jacquet’ is het de bedoeling om een groene 

wandeling door het huizenblok te creëren. Dit project beschikt over een budget van 100.000 euro, in 

kader van het DWC ‘Jacquet’, maar de totale kost van dit project is geschat op zo’n 300.000 euro 

(200.000 euro zullen gefinancierd worden door het SVC ‘Rond Simonis’ in het kader van “het 

scholierenpad”).  

M. Balza voegt ten slotte nog toe dat de ingrepen op de Jean Jacquetstraat niet alleen tot doel 

hebben de impact van de auto’s te verminderen maar ook te evolueren naar een aangename groene 

straat met voldoende ruimte voor voetgangers. Om dit idee concreet te maken worden verschillende 

afbeeldingen van gelijkaardige projecten uit andere duurzame wijkcontracten getoond aan de 

deelnemers. 



 

2. Herstellen van het stedelijk weefsel en ruimte vinden 

Mr. Romain Balza geeft de lijst van de verschillende vastgoedmogelijkheden in de wijk. Sommige 

terreinen zijn publiek en zijn eigendom van de gemeente. Andere zijn privaat en maken een 

aanwervingsprocedure noodzakelijk.  

 

Bakstenen ingrepen 

- Publieke eigendommen 

Ter hoogte van de Jean Jacquetstraat 45 heeft de gemeente een vrije kavel en stelt voor hier een 

kinderopvang te voorzien met een totaal van 49 plaatsen. De wijk heeft namelijk nood aan een 

nieuwe crèche aangezien het tekort aan plaatsen en daarenboven is de huidige opvang Bonhommet 

verouderd. Het voorstel is om uit te breiden tot 49 plaatsen door de bouw van een nieuwe crèche in 

de Jean Jacquetstraat die voldoet aan de huidige normen en ook een buitenruimte voorziet. De kost 

wordt geschat op 3.000.000€. Het vrijmaken van de huidige crèche Bonhommet creëert de 

opportuniteit om deze in te richten voor andere doeleinden (ruimte voor schoolondersteuning en 

vzw’s e.a.) maar dit zal niet voor 2028 uitgevoerd kunnen worden en zal dus niet in de loop van het 

DWC kunnen uitgevoerd worden. Toch biedt deze ruimte van zo’n 450 m², de mogelijkheid om 

verschillende activiteiten te ontwikkelen in deze dichtbebouwde wijk. 

Het bouwblok Neep-Stepman omvat heel wat gemeentelijke eigendommen maar heeft een moeilijke 

morfologie. Om dit blok op een degelijke manier te kunnen ontwikkelen zullen cofinancieringen 

nodig zijn. Het ontwerp van een masterplan is voorzien om een globaal beeld te vormen over de 

mogelijkheden op dit bouwblok. Vele gebouwen staan hier leeg of verkeren in slechte staat. De 

programmatie op Neep-Stepman zal deels bestaan uit een cofinanciering en deels door het DWC. In 

het DWC wordt 600.000€ voorzien om de bouw van een jeugdhuis te financieren van zo’n 150-200 

m², de inplanting zal afhankelijk zijn van het masterplan. Het doel is om een polyvalente ruimte te 

creëren met een gemengd gebruik en ook een aantal wooneenheden op het bouwblok te voorzien. 

Daarnaast loopt nog steeds het project L28 – cyclostrade in samenwerking met Beliris dat langs de 

sporen ter hoogte van het bouwblok een aansluiting op de wijk voorziet. Er wordt 280.000€ voorzien 

voor de ingebruikstelling van een polyvallente ruimte, als tijdelijke of transitinvulling. Deze 

transitinvulling wordt ontwikkeld ter hoogte van de Neepstraat 31, deze ruimte zal dan ter 

beschikking gesteld worden van verengingen en inwoners van de wijk. Het DWC ‘Jacquet’ neemt de 

werken tot het gebruiksklaar maken van het gebouw voor zijn rekening. Het SVC nr. 6 neemt dan de 

kosten van de werking en de coördinatie van het gebouw op zich. Deze soort van inrichten werd 

reeds in andere gemeenten toegepast eveneens in het kader van stedelijke herwaardering. 

Op ditzelfde bouwblok ligt het sportcentrum Victoria dat zal genieten van een uitbreiding dankzij een 

financiering van Beliris. Het huidige sportcentrum is verzadigd en kan de huidige aanvragen niet 

bijhouden. 

De zaal Cadol zal ook kunnen genieten van een renovatie. Het doel is om door vernieuwing de 

werking van deze plek als culturele verzamelplaats en uitvalsbasis uit te bouwen tot de culturele pool 

van de wijk. 

 

 



 

- Private eigendommen 

De inzet van privéeigendommen die niet onderhouden zijn wordt ook bekeken. Voornamelijk aan de 

Jean Jacquetstraat, ter hoogte van de Gentse steenweg waar de inkom van de gemeente is. Deze 

toegang tot de gemeente ziet er niet verzorgt uit en geeft een verloederd beeld. Hetzelfde beeld ziet 

men ook ter hoogte van het Zwarte Vijversplein. De gemeente zou ter hoogte van de Jean 

Jacquetstraat en Gentse steenweg een aantal eigendommen willen kopen, namelijk het oude 

tankstation op nr. 63 om er een medisch centrum (op het gelijkvloers) en woningen (op het verdiep) 

te ontwikkelen.  Het aanpalende pand op nr. 61 maakt eveneens deel het van het project om een 

medisch centrum te ontwikkelen. Een investering van € 600.000 wordt voorzien om het medisch 

centrum en een duplex te realiseren. Daarnaast worden ook wooneenheden voorzien op nr. 59. 

Opeenvolgende leegstaande panden zijn namelijk problematisch voor de wijk. 

Een budget van meer dan 1,4 miljoen euro wordt voorzien voor het realiseren van het medisch 

centrum, de woningen en de opwaardering van de openbare ruimte errond als toegangspoort tot de 

wijk Jacquet. 

Op de hoek van de Philippe Piermezstraat en de Jean Jacquetstraat ligt een vrije kavel. Het doel is 

hier om de grond op te kopen en door te verkopen voor de bouw van geconventioneerde woningen. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervaart in het algemeen een te kort aan woningen en legt ook de 

bouw van wooneenheden op in het DWC ‘Jacquet’.  

Ter hoogte van Zwarte Vijvers, dat ook een toegangspoort tot de wijk vormt, is een interventie nodig 

maar hier kan het DWC ‘Jacquet’ geen financiële tussenkomst bieden, dit project valt buiten het 

budget. Toch is er reeds over nagedacht zodat de stedenbouwkundige problemen er kunnen 

aangekaart worden. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. 

 

3. Tegemoetkomen aan sociaaleconomische problemen: 

30% van het budget van het DWC ‘Jacquet’ is voorbehouden voor socio-economische ingrepen: 

Onder sectie 4: milieuoperaties  

- Ondersteuning van de collectieve moestuinen (Schmitz) en het oprichten van groene gevels; 

- Een huisvestingsbalie met bijstand voor eigenaars en huurders met bijvoorbeeld vragen over 

energie e.d.; 

Onder sectie 5: acties voor maatschappelijke en economische herwaardering 

- Project oproep voor vzw’s (de 1ste is al achter de rug maar een 2de oproep volgt in 2022); 

- Financiering op gebied van HR voor de transitinvulling (financiering via het SVC, gemengde 

operatie) 

Onder sectie 6: participatieve acties 

- Een budget voor burger- en jeugdactiviteiten 

Onder sectie 7: coördinatie, communicatie en participatie-acties 

- Coördinatie budget voor het DWC ‘Jacquet’ (team verantwoordelijk voor de uitwerking van 

het DWC); 



Gelijklopend met dit programma zijn reserve operaties uitgewerkt door het studiebureau. Deze 

dienen als back-up indien bepaalde ingrepen niet zouden kunnen gerealiseerd worden.  

- De bouw van 12 wooneenheden en een kinderdagverblijf met 49 plaatsen op gemeentelijke 

grond, 

- De bouw van 4 gemeentelijke wooneenheden en 1 gemeentelijke wijkvoorziening op de 

hoek tussen de Jean Jacquetstraat en de Kubismestraat, 

- De bouw van 9 wooneenheden op gemeentelijke grond op het huizenblok Neep-Stepman, 

Stepmanstraat nr. 13, 

- Herinrichten van een deel van het Van Hoegeardeplein 

- Een wijkpark met speelplein op het Neep-Stepman huizenblok, 

- Aankoop en inrichting van een private eigendom in de Herkoliersstraat nr. 38. 

 

M. Balza toont een algemene overzichtskaart met alle ingrepen en de geschatte kosten.  

 

Samenvatting 

Een som van 5.612.113 euro is voorzien voor de ontwikkeling van “baksteen operaties” onder de 

vorm van openbare voorzieningen. In totaal worden 19 nieuwe woningen voorzien door het geheel 

van stedelijke herwaarderingsmaatregelen. Het DWC stelt de bouw voor van 12 wooneenheden (7 

gemeentelijke woningen en 5 wooneenheden via sectie 2) voor een bedrag van 2.896.756 euro. 

2.516.130 euro wordt voorbehouden voor de herwaardering van de openbare ruimte. Alle projecten 

samen gaat het over een geschat bedrag van 13,5 miljoen, waarvan 12,5 miljoen wordt voorzien door 

het Gewest en 1 miljoen door de gemeente Koekelberg.  

M. Aouasti neemt het woord en gaat verder over de kwestie van het kinderdagverblijf. Er is nood aan 

een nieuwe locatie voor de huidige Bonhommet crèche om de normen van ONE/Kind en Gezin te 

kunnen respecteren. De bouw van een nieuwe crèche zal een stijging van 7 plaatsen mogelijk maken 

op een totaal van 49 plaatsen. Door dit project komt er plaats in de oude crèche vrij voor andere 

mogelijkheden die in de toekomst te bepalen zijn buiten dit DWC. 

Momenteel is het openbaar onderzoek lopende. Alle documenten zowel van het DWC ‘Jacquet’ als 

van het SVC ‘Rond Simonis’ (dat een programma over een grotere perimeter voorziet en de hele 

perimeter van het DWC overkoepeld, plus een deel van Sint-Jans-Molenbeek) kunnen ingekeken 

worden op het gemeentehuis van Koekelberg en zijn ook online raadpleegbaar. 

In het kader van het federaal stimuleringsplan financiert Beliris de ontwikkeling van cyclostrade L28. 

De realisatie is voorzien voor het einde van 2025. De uitbreiding van het sportcentrum Victoria zal 

eveneens in samenwerking met Beliris plaatsvinden.  

M. Aouasti vernoemt de transparantie van het programma van dit project dat is voorgelegd aan en 

goedgekeurd door de wijkcommissie. Er waren twee onthoudingen: een omwille van institutionele 

reden in het geval van “Réseau Habitat”, en omwille van persoonlijke redenen zoals de belangrijke 

dichtheid van woningsprojecten en onvoldoende cultuurgebonden financieringen. Verder valt te 

noteren dat de Cadol-zaal, de culturele ruimte bij uitstek van de wijk, gedeeltelijk zal gefinancierd 

worden door het DWC ‘Jacquet’.  

Het openbaar onderzoek duurt nog tot 8 december, waarna op 17 december de overlegcommissie 

plaatsvindt. Het programma zal vervolgens over gaan naar het college van burgemeester en 



schepenen, vervolgens naar de gemeenteraad en zal uiteindelijk worden voorgelegd ter bestudering 

en goedkeuring aan de Regering van het Brussels Gewest. Het definitieve programma moet vóór 15 

maart 2022 worden verzonden, terwijl de definitieve goedkeuring eind juni wordt verwacht. 

Ondertussen wordt een mobiliteitsstudie en een masterplan uitgewerkt. 

 

Vragen en Antwoorden 
 

Vraag 1 

De eerste vraag komt van de eigenaar van het pand op de Jean Jacquetstraat 61. De eigenaar wil ook 

woningen voorzien op de bovenverdieping en een gedeeld atelier op het gelijkvloers. De eigenaar is 

van mening dat zijn plannen in dezelfde lijn liggen als die van het DWC. 

Wij zijn idd op de hoogte van de aanvragen maar wij kunnen er weinig over uitwijden, het betreft 

hier een persoonlijke zaak. Mr. Aouasti legt uit dat het beter is om af te spreken in het gemeentehuis 

en dit samen, onder vier ogen, te bespreken niet hier waar we zijn samengekomen om het over het 

programma te hebben van het DWC Jacquet. Wij willen focussen op het project en het programma, 

individuele kwesties die deel uitmaken van het privéleven kunnen we beter elders bespreken, een 

eerste contact werd trouwens al gelegd, laten we dit verder bespreken na afspraak op het 

gemeentehuis. Ruimtelijke ordening doet ons nadenken over het grotere geheel van de wijk, de 

werking en verbetering. Bij dit proces worden ook steeds private eigendommen in rekening genomen 

omdat het hier het algemeen belang en welzijn betreft. Een DWC houdt een aantal verplichtingen in 

waaronder infrastructuur voor de kleinsten, woningbouw (onder bepaalde quota) en ingrepen op de 

openbare ruimte en dit alles in het kader van het algemeen welzijn in de wijk. De bedoeling is om 

deze objectieven te bereiken op de meest coherente manier. Momenteel vormt de hoek van het 

bouwblok op de kruising tussen de Gentse Steenweg en de Jean Jacquetstraat een probleem door 

verloedering. Hier is ruimte voor meerwaarde voor de inwoners van de wijk en kan daarenboven een 

duidelijke ingangspoort voor de wijk ontstaan. Ook ter hoogte van Zwarte Vijvers is er via de 

Schmitzstraat een toegang tot de wijk en de gemeente die vrij problematisch is. De ruimte is er 

moeilijk leesbaar, het is er druk en deze plek kan meer beteken voor de wijk in termen van publieke 

ruimte. Maar ook hier wordt nagedacht over de mogelijkheden voor de toekomst zonder daarom 

reeds vast te leggen wat er precies moet uitgevoerd worden. We zien dit ook in het SVC ‘Rond 

Simonis’, ook hier kunnen conflicten ontstaan met de private eigenaars bij de planning van het 

project. Iedereen staat vrij zijn mening uit te brengen over het programma en de geplande ingrepen 

zowel voor het SVC als voor het DWC, beiden in te kijken tijdens het openbaar onderzoek in het 

gemeentehuis van Koekelberg en dit van 8 november tot en met 8 december. Alle opmerkingen 

zullen in acht genomen worden en kunnen aanleiding geven tot aanpassingen of veranderingen in 

het programma. 

Mr. Aouasti laat weten iedereen op het bouwblok gecontacteerd te hebben en dat er ondertussen 

onderhandelingen zijn met verschillende bewoners.  

 

 

Vraag 2 



We gaan verder met een vragen over het programma in het Engels. Wat voorziet de gemeente om 

een connectie te maken tussen het noorden en het zuiden van de perimeter aangezien alle acties in 

het zuiden gepland zijn. Waarom ligt er zoveel focus op het zuidelijke deel van de perimeter en waar 

zijn de verbindingen naar de rest van de wijk?  

Mr. Aouasti herinnert eraan dat het SVC ‘Rond Simonis’ ook de hele perimeter overkoepelt en dus 

ook het noordelijke deel van de perimeter van het DWC ‘Jacquet’. In dit contract is men wel 

gebonden aan de perimeter en kunnen er dus geen ingrepen gebeuren buiten het afgebakende 

gebied. Er zijn de laatste 20 jaar ingrepen geweest op de openbare ruimte in het kader van andere 

DWC en WC. Waar de publieke ruimte in de loop van de laatste 20 jaar reeds werd vernieuwd mag 

dit niet opnieuw gebeuren. Er moet eerst een periode van 20 jaar overgaan vooraleer er in het kader 

van een DWC opnieuw mag geïnvesteerd worden in de heraanleg van de openbare ruimte. Dit om te 

voorkomen dat steeds dezelfde ruimte zou vernieuwd worden met subsidies van het Brussels 

Gewest. Enkel de Georges Dit Marchal straat en de Albert Dilliestraat werden nog niet vernieuwd. 

De focus ligt op het lagergelegen deel van Koekelberg omdat dit nog niet het onderwerp geweest is 
van vernieuwing in de laatste 20 jaar en omdat de nood aan vernieuwing en herwaardering er het 
grootste is. Hoewel de meeste operaties zich ten zuiden van de perimeter concentreren, worden 
interacties en verbindingen tussen de delen van de wijk gepland via planmatige ingrepen, maar ook 
via de verkeersassen, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van de Gentse steenweg, waar structurerende 
elementen worden ontwikkeld om een verbinding met de aangrenzende wijk van Molenbeek te 
garanderen. 

 
L28 bijvoorbeeld wordt ontworpen om een verbinding te maken voor fietsers en voetgangers. De 

verbinding wordt gemaakt ter hoogte van de Neepstraat en de Ganshorenstraat. Ter hoogte van de 

Gandhistraat wordt ook bekeken hoe de inplanting zal gebeuren. We wachten de verschillende 

studies af om linken te maken tussen de verschillende wijken.  

De heraanleg van de Jean Jacquetstraat wordt in 3 delen opgesplitst; het 1ste deel voor het 

Victoriapark, met verbinding naar de St. Annakerkstraat, er moet rekening gehouden worden met de 

bussen die erlangs moeten, via de Schmitzstraat. Ten 2de de verbinding aan het begin van de Jean 

Jacquetstraat ter hoogte van de school ‘La Famille’, waar er toegangsproblemen zijn. Het derde en 

laatste kruist met de Gentse steenweg en fungeert als toegangspoort voor de wijk. 

De bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten en voorzieningen zoals het gemeentehuis, de 

crèches, het sportcentrum, sociale woningen enz. vanuit alle Koekelbergse wijken is belangrijk, 

benadrukt de heer Aouasti.  

 Ook moet worden opgemerkt dat het BHG van plan is om grond op te kopen in de buurt van Simonis 
(Wapenstilstandstraat) met het idee om daar een grote beveiligde fietsenstalling te bouwen voor 
omwonenden. Dit type uitrusting zal de banden tussen de verschillende wijken van Koekelberg 
versterken. 
 

 

 

Vraag 3 

Een deelnemer vraagt hoeveel parkeerplaatsen er verloren zullen gaan. Hij wenst ook te weten waar 

de bewoners ter compensatie hun wagens zullen kunnen parkeren.  



Mr. Aouasti beantwoordt de vraag door te verwijzen naar de aanstaande mobiliteitsstudie waarvan 

een van de aandachtspunten de schatting is van het aantal opgeheven parkeerplaatsen en de 

gevolgen daarvan.  Momenteel gaat er veel ruimte naar parkeren.  Het is dan ook duidelijk dat de 

herinrichting van de Jean Jacquetstraat een impact heeft op de beschikbare plaatsen.   

De deelnemer vraagt of dit ook een impact zal hebben op de omliggende straten. 

Mr. Aouasti antwoordt dat ongeveer 70% van de openbare ruimte aan auto’s is besteed. Bij de 

wijkanalyse is vastgesteld dat de verzadigingsgraad voor het parkeren momenteel 90% bedraagt, 

zowel overdag als ’s nachts (al er blijven enkele plaatsen vrij). Het is dus duidelijk dat de plaats 

toegewijd aan de auto zeer groot is en zelfs te groot. Een eerste schatting is dat er 35-40 plaatsen 

zouden verdwijnen (in het geval dat er eenrichtingsverkeer wordt ingericht). De opgegeven 

parkeerruimte zal plaatsmaken voor meer voetgangers- en fietsersinfrastructuur, vergroening 

(luchtkwaliteit, biodiversiteit en uitzicht), minder drukke straten. Het spreekt voor zich dat er gedacht 

moet worden aan alternatieve oplossingen om aan de behoeften van alle buurtbewoners tegemoet 

te komen.   

Via de mobiliteitsstudie wordt de inrichting van eenrichtingsstraten geanalyseerd. Het idee is om de 
rijrichting naar het zuiden te houden (richting de Gentse steenweg). Hoe dan ook, alle scenario's 
zullen worden overwogen. De gemeente is ook in contact met de Brusselse overheid, die onlangs 
met Google rond de tafel ging zitten om mee te denken over het aanpassen van de GPS programma’s 
aan het Good Move plan. Deze overwegingen moeten het mogelijk maken de verkeerscongestie in 
transitassen zoals de Jean Jacquetstraat te verlichten. 
Ook moet de druk op alle andere straten in de buurt verminderen (het doel is niet om al het verkeer 
naar de zijstraten te verleggen). 
 

M. Balza voegt toe dat het hier gaat over een 60-tal plaatsen op een totaal van 1022 

parkeerplaatsen. Het is de bedoeling om deel van deze ruimte op te offeren om de straat 

aantrekkelijker te maken voor andere transportmiddelen en om tegen een “Jacquet/Sint-Anna 

boulevardeffect” te strijden.   

 

Vraag 4 

Een deelnemer vraagt of de piste van deelauto’s verkend werd om het verlies van parkeerplaatsen 

op te vangen. 

 

M. Aouasti bevestigt dat de gemeente al contact heeft opgenomen met het deelplatform Cambio.  

Deze firma beschikt reeds over enkele plaatsen op het grondgebied, maar momenteel hebben ze 

geen plannen om uit te breiden. De gemeente overweegt en onderzoekt momenteel ook de 

mogelijkheden om een peer-to-peer platform op te zetten. Daarbij kan elke auto-eigenaar zich 

inschrijven om zijn voertuig te delen. Een studie hierover werd aan het begin van de zomer opgestart 

maar de resultaten zijn nog niet binnen.  

 

 

 

 



Vraag 5 

Een deelnemer vraagt waarom de gemeente zich niet meer concentreert op het verwerven van 

terreinen en het doorverkopen aan operatoren voor de bouw van woningen of inrichtingen. Deze 

oplossing is financieel minder zwaar.  Kunnen de verschillende projecten binnen het programma niet 

op deze manier ontwikkeld worden?  

M. Aouasti antwoordt dat deze manier van werken nieuw is voor de gemeente. Het is van belang en 

noodzakelijk na te kijken of dit type van project beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse 

burger. Men moet er zich ook van bewust zijn dat niet alle spelers momenteel bereid zijn aan dit type 

projecten deel te nemen. In het kader van het DWC ‘Jacquet’ is het de bedoeling om op de hoek van 

de Jean Jacquet en de Piermezstraat eigenaar te worden van de grond en die vervolgens door te 

verkopen aan een promotor om er geconventioneerde en/of gelijkgestelde sociale woningen te 

bouwen (over een periode van ongeveer 15 jaar, waarna de woningen op de ‘klassieke’ markt 

terechtkomen).  

Daarnaast is er in de perimeter niet genoeg ruimte om voldoende te kunnen ontwikkelen volgens dat 

model. Als deze ontwikkeling voldoet aan de verwachtingen en tegemoet komt aan de noden van de 

bewoners zal in de toekomst bekeken worden of er meer mogelijkheden zijn voor de toepassing van 

dit model in de gemeente.   

Vraag 6 

Een deelnemer wil weten waarom het DWC ‘Jacquet’ geen inplanting van nieuwe ondernemingen 

bevat. 

Mr. Aouasti antwoordt: er kan niet rechtstreeks geïnvesteerd worden in handel. De bedoeling is door 

de ingrepen in de openbare ruimte zoals infrastructuur, woningen e.d. handelaars aan te trekken 

naar het gebied en hen zo te stimuleren om er zich te vestigen. 

Mr. Raude voegt hieraan toe dat er in het kader van het project van een tijdelijke bezetting kan 

voorzien worden om bijvoorbeeld activiteiten rond circulaire economie te ontwikkelen.  

 

Vraag 7 

Een deelneemster vraagt of het Victoriapark zelf ook zal heraangelegd worden. Ze noemt 

bijvoorbeeld de infrastructuur voor kleine kinderen die niet meer zeer aantrekkelijk zijn.  

Mr Aouast antwoordt dat deze operatie niet binnen het kader van dit DWC zal uitgevoerd worden. 

Een aantal aanpassingen zullen uitgevoerd worden in het kader van andere projecten zoals 

bijvoorbeeld de uitbreiding van de speelotheek naar buiten zodat kinderen ook van 

buitenectiviteiten kunnen genieten. Er is ook een uitbreiding voorzien van de speelruimte voor de 

allerkleinsten.  

Daarnaast komt er een binnentuin in de sociale wooneenheden Cubisme met voorzieningen voor 

kleine kinderen. De tuin is sinds 1 maand toegankelijk maar moet nog ingericht worden. Hij zal een 

een pergola en muurschilderingen gemaakt in samenwerking met de bewoners omvatten. De groene 

ruimte bevindt zich in het hart van het bouwblok en is voornamelijk gericht op de inwoners en hun 

kinderen. Een gelijkaardige ingreep is gepland op de binnentuin van de sociale woningen in de 

Weverstraat. De opbouw zal in samenwerking met de buurtbewoners gebeuren.  



Tenslotte wordt ook bij de nieuwe crèche een speelruimte van ongeveer 400m² voor kleine kinderen 

voorzien. 

In 2022 zal de gemeente een projectactivator in dienst nemen om deze projecten te ondersteunen 

en te begeleiden. Deze zal ook verantwoordelijk zijn voor de renovatie van de Cadol zaal en het 

aansluitend speelplein dat heringericht wordt voor school en buurtbewoners. Deze zal opengesteld 

worden om meer ruimte te geven aan de kinderen en bewoners van de wijk. De zaal zelf zal 

gerenoveerd worden om een culturele pool van de gemeente te worden met de mogelijkheid om 

250 à 300 mensen te ontvangen, met aangepaste zitmogelijkheden, een cafetaria, onthaalruimte, 

een soort van theatercafé, maar ook een kleinere ruimte met een capaciteit om zo’n 20 à 50 mensen 

te verwelkomen. Het totale projectbudget ligt rond 2 miljoen euro voor het vernieuwen, 

programmeren en activeren van zaal en speelplein. 

 

Vraag 8 

Een deelnemer vraagt of de collectieve tuintjes in de Schmitzstraat op gemeentelijk domein liggen.  

M. Aouasti antwoordt dat deze gelegen zijn op terreinen van Logiris en beheerd worden door vzw 

Velt. Momenteel worden de tuinen beheerd door Velt vzw. Een jaar geleden heeft de gemeente 

voorgesteld om het terrein publiek te maken en het algemene onderhoud te laten uitvoeren door 

gemeentearbeiders maar de gebruikers wensen de tuinen niet open te stellen. M. Aouasti legt uit dat 

het idee dan ontstaan is om een groene wandeling te maken langsheen de collectieve tuinen en de 

nieuwe tuin van het OCMW om een verbinding maken tussen het Victoriapark en Square Noville. 

Deze kan een bijkomende groene ruimte vormen voor de bewoners van de wijk waar men kan 

wandelen en even vertoeven in het groen. Het doel is om deze groene wandeling verder te zetten 

richting Zwarte Vijvers en op termijn ook deze toegang tot de gemeente aantrekkelijker en 

leefbaarder te maken. Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek zullen ter hoogte van Zwarte Vijvers 

samen moeten werken om tot een coherente en harmonische aanleg van het plein te komen. 

 

Tot Slot  

Als het verkeer ter hoogte van de Jean Jacquetstraat beperkt wordt, bestaat de mogelijkheid dat het 

verschuift naar de Gentse Steenweg en het Zwarte Vijversplein. Er kan geen zekerheid worden 

gegeven over de nevenroute die automobilisten zullen nemen. Er is een ontmoeting met het Gewest 

gepland om de komende mobiliteitsstudies te bespreken. De impact van de wijzigingen aan de Jean 

Jacquetstraat kan pas duidelijk worden vastgesteld na deze studies.  

De heren Aouasti en Balza nodigen het publiek uit om deel te nemen aan de volgende 

overlegcommissie op 17 december waar ze actief kunnen deelnemen en hun standpunt delen over 

de projecten binnen het DWC ‘Jacquet’. De bedoeling van dit alles is om uiteindelijk tot een collectief 

opgesteld programma te komen. 

 

De vergadering eindigt om 20.10 u, de heer Aouasti bedankt alle deelnemers en wenst iedereen een 

goede avond.  


