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Rapport - Raad van 25/09/2017

Voorstel van motie ingediend door dhr. DHONDT en mevr. TEMMERMAN, Gemeenteraadsleden.

Motie voor het herstel van het vertrouwen in en de realisatie van de voetgangerszone in de Stad Brussel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gegeven de presentatie van het masterplan voor de heraanleg van de centrale lanen tijdens de gemeenteraad van 6 oktober 2014;

Gegeven de start van de testfase van de voetgangerszone op 29 juni 2015;

Gegeven de beslissing van de gemeenteraad van 5 september 2016 met betrekking tot het opmaken van het gemeentelijk plan voor
het grondgebied van de Stad Brussel;

Gegeven de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning voor de voetgangerszone op 22 mei 2017;

Gegeven de vele vertragingen die het project heeft opgelopen;

Gegeven het slabakkende enthousiasme omtrent het project en de onduidelijkheid die er heerst over de realisatie van het project in de
publieke opinie;

Gegeven de politieke crisis binnen de Stad Brussel die voor een belangrijke wijziging heeft gezorgd van de samenstelling van het
College van Burgemeester en Schepenen, alsook een vertrouwensbreuk tussen de Brusselaars en hun politieke vertegenwoordigers;

Gegeven het aantreden van een nieuwe Burgemeester;

Gegeven de studie van “Brussels Studies” betreffende de voetgangerszone, waarin verschillende voorstellen gedaan worden voor het
welslagen van het project (“Van grote voetgangerszone tot stadsproject: troeven en uitdagingen voor het Brusselse stadscentrum”,
Michel Hubert, Eric Corijn, Julie Neuwels, Margaux Hardy, Sofie Vermeulen en Joost Vaesen, synthesenota BSI, 20017);

Overwegende het belang van de herinrichting van de centrale lanen, zowel vanuit sociaal, ecologisch als economisch standpunt;

Overwegende dat het belangrijk is een duidelijk signaal te geven vanuit de gemeenteraad omtrent de realisatie van dit project en de
politieke steun voor het project;

Overwegende dat naast de stedenbouwkundige realisatie van het project ook de effectieve invulling moet worden voorbereid en
geconcretiseerd, zoals bijvoorbeeld het ritme en het aantal evenementen, de socio-culturele invulling van de zone, het huisvestings-
en het handelsbeleid dat de Stad wenst te realiseren;

Overwegende de noodzaak om het vertrouwen tussen de politieke vertegenwoordigers van de Stad en de Brusselaars te herstellen;

Overwegende dat de werken nog een ruime tijd zullen duren en dat er moet voor gezorgd worden dat ook tijdens de werken het leven
van elke dag voor bewoners, handelaars en gebruikers van de Stad zijn gang kan gaan;

Overwegende de verschillende grote werven die er gepland zijn, zowel op niveau van de Stad als van het Gewest (Ninoofsepoort, de
tunnels, het nieuwe administratieve centrum, etc.) waarbij overleg omtrent de werkzaamheden een noodzaak zullen zijn om de
overlast voor bewoners en gebruikers van de Stad te beperken;

Overwegende dat het algemeen stadsproject voor de vernieuwing van het Brusselse stadscentrum nog lang niet in een eindfase zit;

Overwegende de omvang, de vele uitdagingen, actoren, instrumenten en actieschalen;
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Overwegende dat bij de algemene realisatie van het project een plaats geven aan de stem van de Brusselaars samen met een goede
communicatie mee het enthousiasme en betrokkenheid kan verhogen;

Overwegende dat het welslagen van het project in de handen ligt van de Brusselaars en dat een project van dergelijke omvang en met
zo’n impact op de toekomst van onze Stad enkel samen met alle betrokkenen tot een goed einde gebracht kan worden;

Overwegende dat de Stad Brussel niet de eerste stad is die een project van dergelijke omvang en impact wenst te realiseren en zich
kan laten inspireren door ervaringen van andere steden;

Overwegende dat een recente studie een aantal voorstellen doet, zoals de organisatie van een gestructureerd overleg met de
verschillende (lokale) actoren met betrekking tot de verschillende beleidsdomeinen (openbare werken, mobiliteit, sociaal-, cultureel-,
commercieel- en huisvestingsbeleid) en het opzetten van flexibele structuren, meer bepaald een pluridisciplinaire kwaliteitskamer die
toeziet op de naleving van de nagestreefde doelstellingen en praktische aanbevelingen formuleert;

Overwegende de vele opmerkingen omtrent het circulatieplan voor de Vijfhoek en het uitsluiten van het circulatieplan uit het
participatief traject dat werd opgezet;

Overwegende de noodzaak om de Brusselaars en de betrokkenen over alle aspecten van het algemeen stadsproject mee te laten
discussiëren en participeren;

De gemeenteraad van de Stad Brussel:

Herhaalt zijn steun voor de realisatie van de voetgangerszone, zoals geconcretiseerd in het project waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning werd afgeleverd.

Beslist een projectoproep te lanceren voor de tijdelijke inrichting van de voetgangerszone die mee evolueert met de realisatie in fasen
van de werkzaamheden, dat realisatie hiervan gebeurt via een participatief traject met bewoners, handelaars en betrokken actoren en
hiervoor de nodige kredieten te voorzien in de begroting van 2018.

Beslist dat de communicatie omtrent de heraanleg versterkt moet worden. Dat voor de communicatie van het project een extern
bureau wordt aangesteld en dat de nodige kredieten voorzien worden in de begroting van 2018.

Beslist dat er een nota wordt toegevoegd aan de begroting 2018 waarin de verschillende acties die zullen worden ondernomen in het
kader van het project van de voetgangerszone worden opgesomd, gelinkt aan de bijhorende middelen.

Beslist dat er een gestructureerd overleg met de verschillende (lokale) actoren wordt georganiseerd per domein, zoals sociaal-
cultureel-, huisvestings-, handels- en mobiliteitsbeleid, een overleg met betrekking tot de werf zelf, etc..

Beslist dat er een “kwaliteitskamer” wordt opgericht die bestaat uit erkende experts en vertegenwoordigers van de verschillende
beleidsniveaus (Stad, Gewest, Beliris,...) dat toeziet op de kwaliteitsvolle uitvoering van het project tijdens de duur van de
werkzaamheden en het eerste jaar na de realisatie ervan.

Beslist dat er een beleidsnota wordt opgesteld omtrent de immateriële (sociale, commerciële en artistieke activiteiten) invulling van
de voetgangerszone. Dat deze beleidsnota opgesteld zal worden via een participatief en coproductief traject dat uitmondt in een
permanent participatief orgaan tussen het beleid en de betrokkenen, alsook de invoering van een activiteitenkalender.

Beslist dat er een visienota wordt uitgewerkt omtrent de link tussen de voetgangerszone en de andere grote projecten (kanaal,
zuidstation, etc.), het huisvestings-, sociaal-, cultureel-, milieu-, mobiliteits-, en handelsbeleid.

Beslist dat er in het kader van de realisatie van het mobiliteitsplan van de Stad Brussel zo snel mogelijk een participatief traject wordt
opgestart waar ook expliciet het circulatieplan van de Vijfhoek aan bod komt.

Beslist dat het College in november een stand van zaken geeft omtrent de uitvoering van deze motie.

Belast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

(get.) Bart Dhondt, Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
(get.) Liesbet Temmerman, Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
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