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De heer AOUASTI steekt van wal met de inleiding en heet alle deelnemers hartelijk 

welkom op deze eerste Algemene Vergadering in het kader van het Duurzaam Wijkcontract 

(DWC) ‘Jacquet’. Hij legt in grote lijnen uit wat een DWC is. Het DWC ‘Jacquet’ maakt deel uit 

van de 11de reeks DWC’s op initiatief van het Gewest en het wordt ontwikkeld samen met 

twee andere DWC’s: één voor de Stad Brussel en nog een ander voor de gemeente Sint-Jans-

Molenbeek. De heer AOUASTI vermeldt tevens kort de jongste stappen van de gemeente om 

een studiebureau te selecteren dat de leiding zal hebben over het project, en hij benadrukt 

het belang van burgerparticipatie gedurende het hele proces. Hij overloopt ook de 

agendapunten. 

 Dan is het woord aan mevrouw WYNS, die begint met de presentatie van het DWC 

‘Jacquet’. Ze gaat verder met een analyse van de verschillende punten: 

• Wat is een DWC? 

• Het studiegebied 

• Financiële middelen 

• Het participatieve proces 

• Planning 2021 

• 2022-2028 

Daarna is het woord weer aan de heer AOUASTI, die de presentatie voortzet door het 

thema van de uitdagingen rond het DWC aan te snijden. Deze uitdagingen zijn de volgende: 

• Dichtheid van de bebouwing / van de bevolking. De buurt Jacquet is een heel dicht 

bebouwde en dichtbevolkte buurt (statistische waarden ruim boven het gewestelijke 

gemiddelde op twee gebieden). De buurt telt weinig groene zones en weinig 

uitnodigende openluchtinfrastructuren. 

• Inkomen en bestaansonzekerheid. De inwoners van de buurt Jacquet hebben 

jaarinkomens die ongeveer twee maal lager liggen dan de inkomens van het ‘hoger 

gelegen deel’ van Koekelberg. Ze liggen ook ruim onder het gewestelijke gemiddelde. 

Dit kan men samenvatten in één hoofddoelstelling, die zelf kan worden vervoegd in 

verschillende categorieën. Die hoofddoelstelling luidt: ‘De levenskwaliteit van de bewoners 

verbeteren.’ 

Na de uitdagingen vermeld te hebben, gaat de heer AOUASTI verder met zijn presentatie 

door de doelstellingen van het DWC aan te snijden om deze uitdagingen aan te pakken. Ze 

kunnen allemaal worden samengevat in één hoofddoelstelling, die zelf in verschillende 

categorieën kan worden verbogen. 
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• Huisvesting. Momenteel zien we in de buurt Jacquet een tekort aan publieke 

huisvesting, aan woningen die toegankelijk zijn voor de inwoners die een inkomen 

hebben dat onder het gewestelijke gemiddelde ligt. De gemiddelde oppervlakte van 

een woning in de buurt bedraagt er 55m2, wat weinig is als men bedenkt dat 

sommige gezinnen het met deze ruimte moeten stellen om te leven. De doelstelling 

van het DWC is dus een verhoging van het aanbod aan fatsoenlijke en aangename 

woningen die toegankelijk zijn voor de allerarmsten. 

• Mobiliteit / Een buurt die tot rust komt. Sommige wegen in deze buurt zijn in slechte 

staat en zijn dringend aan een volledige renovatie toe. De nabijheid van de Leopold 

II-laan en de Gentsesteenweg maakt dat deze routes veelgebruikt en soms zelfs 

onveilig. De beoogde doelstelling is een tot rust brengen door het autoverkeer daar 

minder dicht te maken, door meer alternatieven aan te bieden en door zachte 

mobiliteit aan te moedigen. Dit alles om de veiligheid en de kwaliteit van het kader te 

verhogen. 

• Leefmilieu. De buurt Jacquet heeft welgeteld één grote groene zone, het 

Victoriapark. Verder zien we er maar weinig groene buurtzones en banken, en in 

sommige straten staat er zelfs geen enkele boom. De doelstelling bestaat erin 

verscheidene kleine groene buurtzones in te richten en de openbare ruimte groener 

te maken om zo te zorgen voor een doorlopend groen netwerk in de buurt zelf. Deze 

inrichtingen zullen ook zorgen voor een vermindering van de geluidsoverlast. 

• Openbare infrastructuren. Momenteel zien we een tekort aan openbare 

infrastructuren. Dat kunnen polyvalente zalen waar er vergaderingen, kleine 

openbare of privéfeesten kunnen plaatsvinden, maar ook culturele en 

sportinfrastructuren. Het inrichten van dergelijke gemakkelijk toegankelijke ruimten 

bevordert de samenhang in de buurt. 

• Sociaaleconomische ontwikkeling. Met uitzondering van de Jean Jacquetstraat 

beschikt de buurt over weinig commercieel aanbod. Hier heeft het DWC als 

doelstelling het aantrekken van commerciële uithangborden (lees: namen) en het 

bevorderen van de sociaaleconomische ontwikkeling van de zone. 

De heer AOUASTI rondt de presentatie af door over te gaan tot de planning voor het jaar 

2021. Het zal een werkjaar worden, een jaar van creërende samenwerking tussen het 

studiebureau dat geselecteerd zal worden en de bewoners. Belangrijk is dat men erop let de 

buurt Jacquet gezelliger en levendiger te maken, een behoefte die zich nog veel meer laat 

gevoelen in deze Covid-19 crisisperiode. 

 

Zodra de heer AOUASTI de presentatie beëindigd heeft, opent hij de vraag-antwoordsessie. 

 Vraag: Hoeveel inwoners telt de buurt? 

 Antwoord: De buurt telt 9.400 inwoners in verhouding tot de 22.000 inwoners die de 

gemeente telt. 

 Vraag: Telt de buurtcommissie (BC) een vast aantal leden of kan dat worden 

gewijzigd als er veel inschrijvingsaanvragen zijn? 
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 Antwoord: Het aantal effectieve leden bedraagt 21 personen, van wie 8 effectieve 

leden die de buurtbewoners vertegenwoordigen. Dit aantal is vast. Als er meer kandidaten 

zich inschrijven, dan zullen zij als plaatsvervangers fungeren en zullen zij ook de 

vergaderingen kunnen bijwonen. Het enige verschil is, dat zij bij stemmingen (die zeldzaam 

zijn) hun stem niet zullen kunnen laten horen. 

 Vraag: Hoe denkt de gemeente te zorgen voor coördinatie met het project CRU6 en 

het cyclostradeproject langs spoorlijn 28? 

 Antwoord: De doelstelling van het DWC is niet de coördinatie van de bouwplaats met 

andere gewestelijke bouwplaatsen. Toch zullen alle actoren met elkaar overleggen naarmate 

de verschillende projecten vorderen om alles goed te coördineren. Het is een voordeel dat 

de planning van het CRU6 en die van het DWC ‘Jacquet’ bijna identiek zijn. De coördinatie 

met het cyclostradeproject van Beliris zal moeilijker zijn, maar dat zal ook worden gedaan. 

 Vraag: Zullen de plaatsvervangende leden van de BC de 8 leden die de bewoners 

vertegenwoordigen vervangen als één van hen afwezig is? 

 Antwoord: Er zal effectief voor vervangingen worden gezorgd. 

 Vraag: Zal er, op grond van de verhoging van de buurtstatus binnenkort, ergens in 

worden voorzien om vastgoedspeculatie en stijging van de huurprijzen te blokkeren? 

Bovendien zijn er nog enkele andere bouwplaatsen gepland in de buurt. Is er voorzien in 

coördinatie om overlast te vermijden? 

 Antwoord: De gemeente werkt aan de toename van sociale en openbare woningen in 

het kader van het DWC. Het aanbod van buurtwoningen zal dus ook huurprijzen toelaten die 

laag en gematigd zijn en toegankelijk blijven. Het speculatiefenomeen in het kader van 

particuliere woningen wordt zo vermeden. Voor de bouwplaatsen in de buurt is er voorzien 

in coördinatie. Mevrouw WYNS voegt eraan toe dat alle bouwplaatsen op het grondgebied 

van het Gewest die een impact hebben op de weg opgenomen zijn in het OSIRIS-platform. 

Daardoor kan men een goede synchronisatie bewaren en zo problemen voorkomen. 

Bovendien heeft de gemeente Koekelberg goede contacten met buurgemeente Sint-Jans-

Molenbeek. 

 Vraag: Wie zal fungeren als tussenpersoon tussen alle spelers die aan het project 

deelnemen? 

Antwoord: De gemeente zit momenteel in de fase waarin ze een projectleider zal 

rekruteren die alle werkzaamheden zal orkestreren. Hij zal worden bijgestaan door een 

assistent(e). Het studiebureau zal ook fungeren als contactpunt tussen de gemeente en de 

inwoners via participatieprogramma’s. 

 Een inwoner onderstreept het belang van het rekruteren van externe partners om 

het aan het project toegewezen budget te verhogen, maar ook het belang van de 8 personen 

die de inwoners vertegenwoordigen in de BC. 

Vraag: Gaat de gemeente ook werken met de school ‘La Famille’? Het is ook 

belangrijk dat er echt aandacht besteed wordt aan PBM (personen met beperkte mobiliteit), 
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die onvoldoende inrichtingen krijgen die aangepast zijn aan hun behoeften. Ten slotte: zal de 

renovatie van de sociale woningen snel gebeuren (voor 2030)? 

 Antwoord: De gemeente en het studiebureau gaan actief weken met verenigingen en 

buurtscholen die dat wensen om ze in het project te integreren. Er zal overigens werkelijk 

belang gehecht worden aan PBM’s. Wanneer men denkt aan een inrichting voor de 

zwaksten, dan denkt men door de omstandigheden aan iedereen. Al degenen die willen 

deelnemen zijn welkom. Men moet ervoor zorgen dat heel de bevolking zich interesseert is 

voor de uitdagingen van de buurt. 

 Vraag: Waarom werd mijn straat niet opgenomen in de DWC-zone, hoewel ze het 

echt nodig heeft? 

 Antwoord: Er moeten keuzes gemaakt worden op het vlak van de zone met 

betrekking tot het totale bedrag dat werd toegewezen. Iedereen zou zijn straat wel 

gerenoveerd willen zien, maar er gaan keuzes gemaakt worden. Dat betekent niet dat de 

straten buiten de perimeter niet heringericht zullen worden. Bovendien, wanneer een straat 

op de grens tussen twee gemeenten, dan worden er intergemeentelijke renovatieakkoorden 

gesloten. 

 Vraag: Heeft de gemeente al bepaalde richtlijnen opgelegd aan het studiebureau of 

komt het met ideeën op eigen kracht (op eigen initiatief en vanuit eigen aanvoelen)? 

Hoeveel tijd is er bij de diagnose uitgetrokken voor burgerparticipatie? 

 Antwoord: Het bureau doet zijn eigen voorstellen aan de gemeente, die vervolgens 

haar advies geeft. De studiebureaus hebben ook participatieve organen en hebben de 

gewoonte samen met de buurtbewoners te werken aan DWC’s. 2/3 van de studiebureaus 

die in de running zijn voor het DWC ‘Jacquet’ stellen voor te werken met een socioloog. Wat 

de diagnose betreft, de eerste duurt 2 tot 4 weken. Voor het CRU6 (waarvan de zone die van 

het DWC ‘Jacquet’ bevat) werd er al veel diagnosewerk verricht. Voor het DWC zal het in het 

totaal duren van februari tot einde mei. 

 Vraag: Is de rol van de BC dat ze moet dienen als contactpunt tussen de bewoners, de 

verenigingen, het studiebureau, de gemeente, het gewest enz.? 

 Antwoord: Dat is zeker het geval. Naast de BC zullen er andere informele 

vergaderingen zijn. 

 Vraag: Zullen de documenten van het geselecteerde studiebureau door iedereen 

kunnen worden geraadpleegd? Zijn de renovatiepremies groter voor de inwoners in de zone 

van het DWC? 

Antwoord: Alle documenten van de diagnose zullen raadpleegbaar zijn. De premies 

zullen inderdaad groter zijn, bijvoorbeeld voor de renovatie van de voorgevels. 

Vraag: Zal de focus liggen op samenhang in het uiterlijk van de woningen? 

Antwoord: Ja, maar dat is altijd het geval vanuit een stedenbouwkundig perspectief 

(u hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig). Dat idee wordt natuurlijk ondersteund 

in het kader van een DWC. Alle nodige inlichtingen zijn beschikbaar op de dienst 

stedenbouwkunde. 
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Vraag: Is er in het kader van het DWC voorzien in een systeem dat de toegang tot de 

renovatiepremies vergemakkelijkt? (De formaliteiten zijn momenteel heel ingewikkeld.) 

Antwoord: De gemeente gaat nadenken over hoe dit proces kan worden verbeterd 

om het voor iedereen toegankelijker te maken. 

Ten slotte sluit de heer AOUASTI de vergadering. De inwoners zullen op de hoogte 

gehouden worden via de website van de gemeente, maar ook via de mededelingen op de 

sociale media. Hij eindigt met het danken van iedereen voor zijn aanwezigheid en zijn 

participatie. 

De eerste Algemene Vergadering (AV) van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) vindt 

plaats op maandag 27 januari 2021 om 18 u. in aanwezigheid van 28 personen die 

deelnemen via videoconferentie. 

 De presentatie was vergelijkbaar met die van 26 januari in zaal Cadol. 

Vraag: Zijn de projecten die voor het DWC werden voorgesteld degene die naar voor 

werden gebracht door het studiebureau of zijn het die van de buurtbewoners? 

Antwoord: Het studiebureau en de gemeente zullen zich baseren op de voorstellen 

en meningen van de bewoners. Het programma zal worden samengesteld door de bewoners 

en voor de bewoners. 

Vraag: Zal het studiebureau voor het DWC ‘Zwarte Vijvers’ hetzelfde zijn als het 

onze? 

Antwoord: Het gaat om twee verschillende overheidsopdrachten, dus kunnen het 

twee verschillende studiebureaus zijn. Als het verschillende studiebureaus zijn, dan zullen ze 

samenwerken om alles te coördineren. 

Vraag: Kan een vzw van buiten de zone of de gemeente Koekelberg ingelicht worden 

over de voortgang, eventueel via een mailing lijst? 

Antwoord: Ja. De website van de gemeente is ook een communicatiekanaal. 

Vraag: Hoe ver staat het met het project groene ruimten langs de spoorlijn? 

Antwoord: Een cyclostradeproject wordt bestudeerd door Beliris. 

Vraag: Hoe ver staat het met het herinrichtingsproject van de Weversstraat? 

Antwoord: Daar gaat het om een project van het vorige buurtcontract, dat 

gefinancierd werd door Beliris en waarvan de werkzaamhéden gepland zijn na die van het 

home van het OCMW. 

 

Zo eindigt de 1ste algemene vergadering van het duurzaam wijkcontract ‘Jacquet’. 

 


