
Vorstse Burgerraad:
Uitwisselingen van 2 oktober 2021

Thema 1, zitting 1  - Welke oplossing kunnen we bieden voor
openbare ruimtes in Vorst tegen de veranderingen waar we
allen op de ene of andere manier mee te maken krijgen?

Zaterdag 1 oktober, 26 leden van de burgerraad zijn samengekomen om het eerst
thema te bespreken. De dag was in vier onderdelen verdeeld, om de verschillende
kwesties te begrijpen en de creatieve uitdagingen te lijf te gaan :

Deze nota vat de uitwisselingen van elk onderdeel samen:

1. ONTDEKKINGEN  & TOELICHTING 2

2. VISIES VAN DE OPENBARE RUIMTE DIE WE WENSEN 3

3. UITDAGINGEN 5
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1. ONTDEKKINGEN & TOELICHTING

Vragen van de
burgers

Antwoorden van Mnr. Yves Smidts, Directeur van openbare
werken

Over welk budget
beschikt de gemeente
om de ideeën van de
burgerraad uit te
voeren?

De bedragen voor de verschillende opdrachten kunnen erg
variëren. De gemeente zal de vereiste budgetten voor de
aanbevelingen van de VBR onder beschouwing nemen.
Daarbij, de gemeente beschikt over een gewoon en een
buitengewoon budget, dat tot 50 miljoen euro kan oplopen.

Wat zijn de
bevoegdheden van de
gemeente t.o.v. de
spoorweg?

De gemeente is niet bevoegd voor het beheer van de
spoorwegen, maar treedt op als bemiddelaar om
oplossingen te vinden inzake ruimtelijke ordening. V.b.: een
park waar  de natuurlijke waterloop de sporen moet
oversteken.

Wat is een
klimaatplan en hoe
wordt het opgesteld?

Een klimaatplan is een reeks doelstellingen en acties om de
klimaatdoelstellingen van de gemeente te behalen (met
name het verminderen van broeikasgassen en de
aanpassingen aan de klimaatveranderingen). Bij voorbeeld
wat betreft mobiliteit: het aantal auto’s met x% verminderen,
het aantal fietspaden met x% vermeerderen. Een klimaatplan
wordt gemaakt a.d.h.v. verschillende studies om de
doelstellingen vast te leggen. De hoofdstudie voor het
klimaatplan van Vorst zal binnenkort beginnen en het
klimaatplan zal tegen eind 2022 klaar zijn.

Waarom worden
bomen verwijderd?

Over het algemeen zijn er steeds meer bomen en worden ze
enkel verwijderd als ze ziek zijn en niet meer gered kunnen
worden.

Zou het mogelijk zijn
om de Zenne op

Vorst is de gemeente waar de Zenne al het meest bloot ligt.
Om het regenwater naar de Zenne te leiden, maken de
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verschillende plaatsen
bloot te leggen om de
regen te laten
wegstromen?

meeste moderne ordeningen gebruik van de publieke weg
en parkeerplaatsen om water tijdelijk op te slaan.

Waarom worden onze
uitwisselingen beperkt
tot de openbare
ruimte?

Het onderwerp van klimaatverandering is zodanig breed dat
we ervoor gekozen hebben om op de aspecten (en hun
invloed) te focussen waarvoor de gemeente bevoegd is (wat
niet het geval is voor privé domeinen) en waar we concrete
en nuttige aanbevelingen kunnen maken.

2. VISIES VAN DE OPENBARE RUIMTE DIE WE WILLEN

De leden van de Burgerraad van Vorst hebben hun wensen voor de openbare ruimte in
het licht van de klimaatveranderingen tegen 2030 gedeeld.

Deze visie bedraagt de volgende elementen, gerangschikt volgens de voorkeur van de
leden.

1. GROEN!

● Vorst is de groenste gemeente van Brussel.
● De parken en openbare ruimtes zijn toegankelijk van op de daken, zoals in New

York.
● De groene ruimtes van binnentuinen, administraties en scholen zijn toegankelijk

voor het publiek in de week-ends.
● De plaats van de auto is beperkt, er is minder verkeer en het verkeer is vervangen

door niet vervuilend openbaar vervoer en fietsen.
● De auto’s worden beperkt tot een bepaald ruimte (openbare parkings). Aan de

anders validen worden speciale en gratis diensten verleend (vb.: grote koetsen).
● Beboste parken staan pedagogisch uitstapjes toe voor kinderen, die bewust

worden gemaakt van het geluid, de groene ruimtes zijn toegankelijk aan de
ouderen, iedereen voelt zich er goed.
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● Biodiversiteit staat centraal, groene ruimtes zijn ‘verwilderd’.
● Er bestaan lokale boerderijen in Vorst.
● De burgers zijn mee verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte,

deze worden beter onderhouden.

2. HET WATER WORDT GOED BEHEERD

● Voor recreatief gebruik worden meer waterpunten voorzien in de parken.
● Het regenwater wordt geëvacueerd langs afvoerende en witte straten en

onverharde wegen.

3. VERBETERDE GEBOUWEN

● Alle openbare gebouwen zijn begroeid. Net zoals in Milan, worden de gebouwen
de ondersteuning van de planten.

● De daken zijn begroeid, onder andere met moestuinen.
● De (publieke en privé) gebouwen zijn passief.

4. DE FINANCIËLE MIDDELEN

● De gemeente beschikt over voldoende budget voor haar ambities.

5. DE GEZONDHEIDSZORG en HET SOCIALE

● Bejaardentehuizen zijn prioritair wat betreft acties tegen hitte.
● Er zijn vele zitbanken, omringd door bloemen, in de buurt van de woonplaatsen

van de ouderen.
● De gemeenschapswacht geeft aan welke personen alleen zijn en/of hulp nodig

hebben tijdens grote hittegolven.
● Sociale centra voorzien verkoelde ruimtes bij grote hitte.
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3. UITDAGINGEN

De leden hebben samen met Yves Smidts de onderliggende uitdagingen van deze visie
overlopen. De uitdagingen die naar voor zijn gekomen zijn de volgende, de meest
belangrijke zijn in het geel aangeduid.

HITTE
● Tegenstrijdig doelstellingen (v.b.: het willen van meer woonplaatsen én meer

groene ruimtes; v.b.: ruimtes voor mobiliteit en groene ruimtes willen combineren;
v.b.: vergroenen van de gebouwen: of zonnepanelen, of begroeiing)

● Weerstand van de lokale bevolking t.o.v. projecten:
○ Moeilijkheid om projecten op de been te zetten aangezien de bevolking

weerspannig is voor verandering
○ De nood om beter en meer te communiceren en sensibiliseren

● Beperkte middelen:
○ Budgetair, met name het onderhouden van de groene ruimtes
○ Tijd: wat kan er verwezenlijkt worden in welke tijd?
○ Fysiek: het gebrek aan ruimte, stedelijke beperkingen (v.b.: uitstel van werken op

beschermde plaatsen, zoals de abdij)
● Hoe een invloed uitoefenen op privé ruimtes?
● Economische impact

OVERSTROMINGEN
● Regenwater - omgaan met de uitzonderlijke topographie van Vorst, met een

hoogteverschil van 80m
● Vervuiling
● Publieke weg die niet onder de bevoegdheid van de gemeente valt
● Kosten: het plaatsen en onderhouden van watertanken, afvoer, kosten van de

fonteinen (onderhoud van 5 à 6 fonteinen per jaar: €50 000)

GEZONDHEID EN WELZIJN
● De toename van allergieën omwille van de nieuwe aanplantingen
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