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Inleiding
Het project beoogt de inrichting van een speelruimte op het Toots Thielemansplein in de wijk
Bervoets. Deze nieuwe wijk (gebouwd in 2012) telt vandaag 239 woongelegenheden gelegen rond
3 openbare pleinen.
Het doel is op een van de openbare pleinen een ruimte te creëren voor de ludieke beoefening van
verschillende sporten (minivoetbal, basketbal, ...) voor de verschillende doelgroepen van de wijk
(kinderen, tieners, volwassenen, ...). Zo willen wij de gemengdheid van het publiek bevorderen,
ontmoeting stimuleren via sportbeoefening en de gezelligheid van de openbare ruimte.
Aan de hand van dit project willen wij beantwoorden aan de vraag naar sportinfrastructuren in de
wijk. Er bestaat nog geen ingerichte sportruimte in deze wijk.
Daarom heeft de gemeente beslist een kandidaatstelling in te dienen in het kader van de oproep tot
projecten voor buurtsportinfrastructuur vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel
Plaatselijke Besturen). Het Gewest heeft positief geantwoord en dus heeft de gemeente een subsidie
ontvangen voor de inrichting van een recreatieve ruimte in de wijk, op het Toots Thielemansplein.
Op 16 september vond een informatievergadering van een uur plaats voor de inwoners van de wijk,
om hun het project voor te stellen en hun visies en commentaren te horen.
Verloop van de vergadering:
1. Schets van het kader van dit project en de plaats die er voor burgerparticipatie in voorzien
wordt;
2. Woordje van de Burgemeester en de Schepen;
3. Gedetailleerde presentatie van het project door de projectleider (ontstaan, model, planning
en participatie);
4. Vragensessie en debat, geanimeerd door de Burgemeester en de Schepen;
5. Presentatie van een kwalitatieve sociologische enquête, uitgevoerd door Thomas Dawance,
onderzoeker aan de VUB, met de steun van de vzw “Maison en plus”.

De slides die tijdens de vergadering vertoond werden, worden als bijlage opgenomen.
De inhoud van deze synthese is ook beschikbaar op de website van de gemeente, in de rubriek
“Burgerparticipatie”.

Ter herinnering, de suggesties van de burgers moeten:
• gemaild worden naar participatie@vorst.brussels;
• tot 6 oktober 2019;
• passen in het kader en aansluiten bij de door de subsidies vastgelegde doelstellingen, nl.:
• de infrastructuur moet gericht zijn op sport, recreatie, buurtactiviteiten en
onverplaatsbaar zijn;
• zich bevinden op het Toots Thielemansplein;
• binnen de vastgelegde termijnen verwezenlijkt kunnen worden.
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Vragen gesteld door de burgers
Van waar komt de oorspronkelijke vraag?
De vraag werd geformuleerd tijdens de afgelopen bestuursperiode door burgers die hun vragen aan
het vorige College voorgelegd hebben.
Is de geplande muurschildering gelinkt aan de gewestelijke subsidie?
Nee, dat is een afzonderlijk voorstel, maar er moet een budget voor gevonden worden.
Zijn er andere opties dan voetbalgoals mogelijk?
Ja, zo lang het binnen het kader van sport, recreatie en buurtactiviteiten blijft en onverplaatsbaar is,
zijn andere opties mogelijk, rekening houdend met de beschikbare tijd (cf. na te leven planning). Een
andere optie, als er geen duidelijke consensus bereikt wordt onder de omwonenden, is dat de
subsidie niet gebruikt wordt. Dan gaat die verloren.
Is er een studie uitgevoerd naar de geluidsimpact van een minivoetbalterrein?
Neen.
Hoe zal de beslissing genomen worden?
De inwoners kunnen met elkaar overleggen en hun opmerkingen en suggesties mailen naar
participatie@vorst.brussels tot 6 oktober. Begin november zal het College op die basis een beslissing
nemen: het project wordt stopgezet (en dus gaat het budget verloren), het project wordt in de
huidige versie goedgekeurd of aangepast op basis van de suggesties van de burgers (onder
voorbehoud van aanvaarding door de subsidiërende overheid).

De opmerkingen van de burgers
Risico’s:
• Een voetbal/basketterrein zal jongeren van buiten de wijk aantrekken, omdat er geen
sportinfrastructuur is in de omgeving. Het kan geluidsoverlast veroorzaken (lawaai, geroep,
geruzie, jongeren die luid praten of muziek beluisteren tot ‘s avonds laat, ...).
• De hinder die momenteel een probleem vormt in de Marguerite Bervoetsstraat (geruzie,
drugs, dronkenschap, ...) zou kunnen verschuiven naar deze wijk.
• Er is momenteel al lawaai en dat zou kunnen verergeren.
• De huidige polyvalentie van het plein zal verloren gaan als er sportinfrastructuur wordt
geïnstalleerd: de drie pleinen zijn door de architecten ontworpen als een coherent geheel,
het plein wordt door de bewoners voor vele doeleinden gebruikt, het is een multifunctionele
ruimte (buurtfeesten, picknicks, ontmoetingsplaats, geïmproviseerde spelletjes, leren
fietsen, ...).
• Jonge kinderen die nu op het plein spelen, zullen er misschien niet meer naartoe durven als
er tieners of jongvolwassenen aan het spelen zijn (risico dat het terrein ‘overgenomen’ wordt
door oudere leeftijdsgroepen).
• De wijk zou bewoners van aangrenzende wijken kunnen aanzuigen (Deltastraat, ...) die zelf
geen ontmoetingsplein of -ruimte hebben.

Burgerparticipatie – Gemeente Vorst – 2

Informatievergadering “Inrichting van een speelruimte in de Bervoetswijk” - 16 september 2019 - Synthese

Vragen en suggesties:
• Het polyvalente aspect van het plein behouden.
• Andere types installaties plaatsen, zoals pingpong- en schaaktafels, picknicktafels en
-banken, ...
• De wijk zou ook andere infrastructuur kunnen gebruiken, zoals een gemeenschapslokaal.
• Waarom niet gewoon een geluidsabsorberende bekleding op de bestaande muur
aanbrengen?
• Veeleer de spelmodules vervangen en/of de kinderspeelruimte uitbouwen op het andere
plein
Antwoord: Dat is mogelijk, maar via een andere projectoproep, niet in het kader van deze
subsidie, want het gaat om een ander plein. Als we de locatie wijzigen, gaat de huidige
subsidie verloren.
• De wijk voorbij Bervoets ontwikkelt momenteel enorm (het aantal woningen neemt toe), dus
moet er voorzien worden in openbare ruimte en infrastructuren voor al deze woningen
(parkje, plein, ...). Waarom niet de subsidies globaliseren om er een volledige
omnisportruimte van te maken?
Steun voor het project:
• Het is een opportuniteit om onze wijk te ontwikkelen.
• Als de voetbaldoelen en de basketringen aan de uiteinden van het plein staan, verhindert dat
niet om het buurtfeest hier te houden.
• Er is veel sociale controle in de buurt (aanwezigheid, oplettendheid, cohesie van de
bewoners, ...) en er is weinig kans dat het ontspoort.
Algemene reacties:
• Het project wordt niet als legitiem beschouwd omdat we niet weten welke bewoners het
verzoek hebben ingediend, geen van de aanwezigen heeft in elk geval een dergelijk verzoek
ingediend.
• De plaats is al goed genoeg in de huidige staat en de kinderen spelen er graag.
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