
Vorstse Burgerraad:
uitwisselingen van 23 oktobre 2021

Thema 1, zitting 2  - 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?

Op zaterdag 23 oktober zijn 21 leden van de Vorstse Burgerraad bijeengekomen om
deze vraag te bespreken. De dag was gestructureerd in vijf onderdelen, gericht op het
uitdiepen van de visie en de uitdagingen en het identificeren van mogelijke
oplossingen.

De leden hebben informatie en inspiratie opgedaan bij 4 sprekers:
● Jan Mellebeek, Stad Leuven, Diensthoofd Gebiedsgerichte Werking
● Dirk Lauwaet, VITO, Expert in hittestress in stedelijke omgevingen
● Florence Leroy, Convergence Brussel, Experte in burgerparticipatie
● Simon de Muynck, Urban Ecology Centre, Expert in duurzame ontwikkeling en

ecologische transitie in steden.
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In deze nota wordt een samenvatting gegeven van wat besproken werd over:

1. VERDIEPING VAN DE VISIE, UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN 2

2.  BRAINSTORMEN OVER HET VOLGENDE THEMA 8

BIJLAGE - Huidige communicatiekanalen van de gemeente 9

1. VERDIEPING VAN DE VISIE, UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN
De eerste bijeenkomst van de Burgerraad over dit thema vond plaats op 2 oktober.
Deze was gewijd aan het uitwerken van hun visie over de openbare ruimte die zij
wensen. Tijdens deze tweede zitting werden specifieke maatregelen en acties verkend
langs drie assen: hitte; gezondheid en welzijn; overstromingen.

De raadsleden bedachten mogelijke oplossingen voor de openbare ruimte in Vorst en
voor het overwinnen van de onderliggende uitdagingen. In de kaders "Opmerkingen
van de gemeente - Wat moet worden verduidelijkt" reageren de
gemeentemedewerkers op deze voorstellen en nodigen ze de Raadsleden uit om
bepaalde punten tijdens de volgende zitting te verduidelijken.
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Opmerkingen van de gemeente - Wat moet worden
verduidelijkt

Water
- Waterval in de Mysteristraat: Hoe?
- Hoe kunnen de tegenstrijdigheden op het gebied van waterbeheer worden

opgelost (bv. besproeiing van de straten, aanleg van waterpunten,
openluchtzwembad vs. strijd tegen verspilling en watertekort in tijden van
hittestress)?

- Waterreservoirs: Wie zal het onderhoud beheren? Wie zal verantwoordelijk zijn? Is
dit relevant, aangezien de periodes waarin er moet worden besproeid, de
periodes zijn waarin het minder regent?

- Retentiebekkens: Worden hier regentuinen of betonnen regenwaterbekkens
bedoeld?

- Goten die het opgevangen regenwater naar de tuin leiden: Gaat het om
privétuinen of om tuinen in de openbare ruimte? Voor privétuinen zou het
mogelijk moeten zijn om dit op te nemen in de bouwvergunningen .

NB - De gemeente beschouwt water als een bron die spaarzaam moet worden
gebruikt. Een van de projecten die momenteel wordt ontwikkeld is de installatie van
een netwerk van regenwaterreservoirs in openbare gebouwen, zodat de
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gemeentelijke diensten (groendienst, reiniging, enz.) overal regenwater kunnen
vinden om te gebruiken voor bepaalde werkzaamheden (planten water geven, de
straten schoonmaken, enz.). Deze bron van regenwater zal bij aanhoudende
hittegolven waarschijnlijk niet voldoende zijn om aan al deze en nieuwe behoeften te
voldoen. Hoe stellen de burgers voor om deze tegenstelling op te lossen?
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1. OPLOSSINGEN VOOR VERGROENING

Opmerkingen van de gemeente - Wat moet worden
verduidelijkt
De groene ruimtes
- Hoe kan het gebruik van groene ruimtes worden gediversifieerd? Verduidelijking

is nodig omdat de functies van de openbare ruimtes nu al erg divers zijn:
momenteel worden vaak speeltuinen, meer natuurlijke ruimtes, grote grasvlakten,
bomen en horecaruimte gecombineerd.

- Hoe moet worden omgegaan met het tekort aan gemeentepersoneel voor het
onderhoud van deze (nieuwe) groene ruimten?

- Hoe kunnen de burgers bij een intergenerationele aanpak worden betrokken?
- Hoe kan het onderhoud van groene ruimtes op lange termijn worden

gewaarborgd? Als er samenwerking komt tussen de gemeente en de burgers,
hoe kan de inzet van de burgers dan worden volgehouden, wetende dat het
uiteindelijk de gemeente is die verantwoordelijk zal worden gesteld voor de
gevolgen van slecht onderhoud?
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2. OPLOSSINGEN VOOR DE OPENBARE WEG

Opmerkingen van de gemeente - Wat moet worden verduidelijkt
Openbare weg
- De plaats van de auto beperken: Waar, wanneer en hoe?
- Ventilatoren, de grond wit maken: Waar en hoe?
- Ontharding: Waar? Ten koste van wat in een openbare ruimte, die al beperkte is

en meerdere functies moet huisvesten?

NB - Over het thema mobiliteit zijn al talrijke burgerraadplegingen gehouden en er
zullen er nog meer volgen voor bepaalde wijken. Het gemeentelijke plan voor de
komende jaren zal waarschijnlijk begin 2022 worden vastgesteld.

3. OPLOSSINGEN OM BURGERS BETER TE INFORMEREN EN TE BETREKKEN
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Opmerkingen van de gemeente - Wat moet worden verduidelijkt
Het betrekken van burgers
- Hoe kan het onderhoud van groene ruimtes worden verzekerd?
- Hoe de betrokkenheid van de burgers in stand worden houden?
- Welke communicatiekanalen moeten worden gebruikt om de burgers te

informeren? (zie lijst van bestaande kanalen in de bijlage)

4. ALGEMENE OPLOSSINGEN

De Burgerraad komt samen in een safe space voor allerlei ideeën en voorstellen. Er zijn
ook enkele voorstellen gedaan over de ontwikkeling van de openbare ruimte die niet
rechtstreeks in verband staan met de gevolgen van de klimaatverandering:
● Ruimten creëren voor honden
● Uitbreiding van het aantal openbare toiletten
● Meer straten autovrij maken
● Aanleg van pleinen en rotondes met systemen om vervuiling tegen te gaan

Opmerkingen van de gemeente - Wat moet worden verduidelijkt
- Vervuiling tegengaan: Van wat? Hoe doen we het?
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2.  BRAINSTORMEN OVER HET VOLGENDE THEMA
Aangezien het eerste thema ten einde liep, deelden de bestuursleden voor het eerst
hun ideeën voor het tweede thema. Deze ideeën worden hieronder opgesomd en zullen
tijdens de volgende sessie verder worden uitgediept.

● Burgerschap
○ Hoe kan de burgerraad/burgerparticipatie worden geïnstitutionaliseerd?
○ Hoe kunnen burgers op lange termijn worden aangemoedigd, bewust gemaakt en

betrokken?

● Sociale huisvesting/toegang tot huisvesting en dakloosheid
○ Het aanbod en toegankelijkheid vergroten (betaalbaarheid)

● Mobiliteit
○ Zachte mobiliteit en openbaar vervoer
○ Rijbewijs voor fietsen

● Netheid
○ Afvalbeheer
○ Circulaire economie

● Vervuiling en luchtkwaliteit

● Activiteiten voor ouderen

* * *
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BIJLAGE - Huidige communicatiekanalen van de
gemeente
De gemeentelijke krant "Forest Info Vorst”
Tweetalige gemeentelijke informatiekrant van 32 of 40 pagina's. Wordt 6 keer per jaar in
brievenbussen verspreid.

De gemeentelijke website www.forest.brussels - www.vorst.brussels
Naast informatie over de verschillende gemeentediensten en administratieve procedures, bevat
de site op de startpagina gemeentelijk nieuws en een agenda van de activiteiten/evenementen
in Vorst.

De Facebook-pagina van de gemeente
https://www.facebook.com/Commune-de-Forest-Gemeente-Vorst-103618947784597

Er wordt regelmatig nuttige informatie gepubliceerd over het leven in de gemeente,
evenementen, projecten en lopende werkzaamheden. Sommige gemeentediensten hebben hun
eigen Facebook-pagina/groep op basis van specifieke interesses:

Milieu: https://www.facebook.com/groups/960627250684058

Senioren:
https://www.facebook.com/Service-S%C3%A9niors-de-la-Commune-de-Forest-102459
935370592

Openbaar onderwijs: https://www.facebook.com/ipforest

Cultuur: https://www.facebook.com/Culture1190Cultuur

Wijkcontracten:

● ABY project: https: //www.facebook.com/aby.forest.9
● Wiels-sur-Senne :

https://www.facebook.com/CQD-Wiels-sur-Senne-DWC-Wiels-aan-de-Zenne-287308388413842

● Les 2 Cités : https://www.facebook.com/CQD-2-Cit%C3%A9s-DWC-2-Cit%C3%A9s-110572778027782

Mailings
Verspreiding van folders in de brievenbussen van de wijken die bij bepaalde
projecten/werkplaatsen betrokken zijn
Persoonlijk en/of online georganiseerde informatiebijeenkomsten - Elk jaar organiseert
de gemeente een vijftigtal informatiebijeenkomsten om nieuwe projecten of bouwterreinen voor
te stellen, vragen van omwonenden te beantwoorden, enz.

Telefooncentrale: Algemene receptie: 02 370 22 11 - contact@forest.brussels
Melding van een probleem op het gemeentelijke wegennet (werf, netheid): 0800 95 333 -
0800@forest.brussels
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