
Laken moet terug een prioriteit worden van de Brusselse politiek

Al zeer vele jaren ondervinden de Lakenaars een compleet gebrek aan interesse, visie en 
investeringen bij de autoriteiten van de Stad Brussel voor dit deel van Brussel ‘extra-muros’.

De oplossing is voor de hand liggend: Laken moet terug een prioriteit worden bij de Brusselse 
besluitneming en het Brussels bestuur  moet meer aandacht besteden aan Laken en aan het welzijn 
van haar bewoners.

Lakense eigenheden

Laken is zeer dichtbevolkt: de gemeente telt 60.000 inwoners, m.a.w. meer dan een derde van de 
totale bevolking van de stad Brussel en kan onderverdeeld worden in verschillende wijken (Kanaal, 
Bockstael, Heizel, Cité Modèle, Mutsaard/De Wand…) waarvan de typologie sterk verschilt van het 
historisch centrum of van de zuidelijke wijken van Brussel.

Als gevolg daarvan zijn er een hele reeks problemen die een bijzondere aanpak en oplossing vergen.

Een bevraging van de politieke de partijen over hun visie aangaande Laken

De VZW Laeken.Brussels heeft diverse  thema's die de Lakenaars nauw aan het hart liggen 
geïdentificeerd. In het kader van de verkiezingen van 14 oktober wil Laeken.Brussels die voorstellen 
voorleggen aan de verschillende partijen om over elk daarvan hun respectievelijke standpunten te 
kennen.

Dankzij deze concrete en transparante bevraging zullen de Lakenaars een beter inzicht krijgen in de 
standpunten die de verschillende partijen verdedigen voor Laken. Voor de partijen is dit vooral een 
oefening in geïnformeerde democratie en intellectuele eerlijkheid.

Concreet

Deze bevraging vertrekt van de hypothese dat uw politieke partij zal deelnemen aan het na de 
verkiezingen samengesteld bestuur voor Stad Brussel. In deze hoedanigheid wordt er u gevraagd om 
een standpunt in te nemen namens uw partij voor elk hieronder vermeld voorstel. 

 Mijn partij steunt dit voorstel en zal zo veel als mogelijk initiatieven (regelgeving of andere) in deze 
richting nemen en ondersteunen

 Mijn partij heeft geen mening hieromtrent of zal geen initiatief nemen hieromtrent
 Mijn partij zal zich hiertegen verzetten

BELANGRIJK

- Het spreekt vanzelf dat het door u geformuleerde standpunt wel degelijk het standpunt is 
van uw politieke formatie (of ten minst van de lokale afdeling ervan) of van de lijst die u 
voorstelt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

- Uw antwoorden zullen worden beschouwd als een toekomstige engagement mocht u deel 
gaan uitmaken van de meerderheid. Wij verwachten dan ook dat uw standpunt in dat geval 
zal worden verdedigd binnen de toekomstige meerderheid, zelfs indien uw partij het 
burgemeesterschap of het desbetreffende schepenmandaat niet binnenhaalt.

- Voor elk thema kunt u een aantal verdere suggesties formulerenLaeken.Brussels zal uw 
antwoorden met vermelding van de partij publiceren nadat zij die ontvangen heeft, onder 
andere via haar facebookpagina en via eventuele andere kanalen en media die zij nuttig acht.
Uitblijven van enige reactie zal ook worden meegedeeld.



- Uw antwoorden enmoet ons bereiken via info@Laeken.Brussels  vóór 1 oktober aanstaande.

1. Netheid en respect voor anderen en de openbare ruimte   

Het aantal veiligheidscamera's verhogen en gerichte controles doen op plaatsen waar 
het gekend is dat er regelmatig problemen zijn (papier- en sluikstorten, tags, 
hondenpoep...).
Op een niet-aflatende en efficiënte manier strijden tegen dit soort wangedrag moet 
een prioriteit worden voor de politie en de stadswachten.
Een beroep moet worden gedaan op de private sector om de publieke reinigingsdienst 
bij te springen.
De belastingen en administratieve boetes voor ongepast gedrag zijn te verhoogen

Boetes voor ongepast gedrag zijn om te zetten in gemeenschapsdienst voor degenen 
die de boetes niet kunnen betalen.
Sensibiliseringsacties in verband met ongepast gedrag verplichten in alle scholen van 
alle netten.
Een groot meertalig gemeentelijk actieplan opzetten om de burgers te informeren in 
verband met openbare netheid en ongepast gedrag.
Andere suggesties (max. 3 korte suggesties uit uw programma)

2. Mobiliteit en verkeersveiligheid ten gunste van de bewoners   

Een zero-tolerance-aanpak ten opzichte van overtredingen van de wegcode (dubbel 
parkeren, slecht geparkeerde auto's, gevaarlijke gedragen...).
Een aanhoudende (regelmatige controles) en efficiënte bestrijding (zwaardere sancties)
van inciviel gedrag op de openbare weg moet een prioriteit worden voor de politie 
(voorbeelden van ongepast gedrag: rodeo-driving, achtervolgingen, piepende banden, 
stunts, overdreven optrekken aan de lichten, enz.).
Een systeem van video-verbalisatie opzetten (een agent die naar camera's kijkt en zo 
PV's opstelt), waar mogelijk.
Repressieve (gemeentelijke) snelheidsradars opzetten op de grote assen die Laken 
doorkruisen (Bockstael, Houba, ...).
Repressieve (gemeentelijke) snelheidsradars opzetten in kleinere straten waar nodig 
(scholen, gevaarlijke plaatsen, …).
Snelheidsremmende maatregelen (wegversmallingen, verkeerskussen, 
asverschuivingen, bloembakken, enz.) op plaatsen waar het nodig is en voor iedere 
school.
De controle op zwartparkeren in betalende zones opdrijven.

Een beroep doen op de private sector om de lokale politie bij te staan inzake mobiliteit 
en verkeersveiligheid (zoals bijvoorbeeld private parkeerwachters in de plaats van 
overwerkte politieagenten, snelheidsradars die door een privébedrijf ingeschakeld 
worden…).
Bewonersparkeren (via ‘Bewoners’- verkeersborden met een eventuele 
parkeerperiode) invoeren in straten waar bewoners er achter vragen.
Strijden tegen het fenomeen van “zuignap voertuigen” (bestelwagens) die de 
parkeerplaatsen van de bewoners bezetten buiten betalende uren om dan vroeg in de 
morgen te verdwijnen.
Controle en een einde stellen aan valse parkingingangen die het parkeren op de 
openbare weg verhinderen.
Actief controleren (met sancties) op langparkeren van voertuigen die niet aan 
bewoners toebehoren.



Actief bestrijden van de aanwezigheid van defecte voertuigen of autowrakken op de 
openbare weg, via boetes.
De bewoners informeren via een gemeentelijk actieplan tegen overdreven snelheid en 
gevaarlijk gedrag, met het oog op een betere verkeersveiligheid voor alle gebruikers en
het respect van de verkeersregels door iedereen.
Veralgemenen van de zone-30 in alle ALLE straten buiten enkele grote assen.

Druk uitoefenen op de NMBS om het station van Bockstael te herwaarderen en een 
nieuwe dynamiek te geven.  Het aantal treinen verhogen op de as Bockstael - 
Luxembourg - Schuman – Etterbeek.
Meer voetgangerszones op geschikte plaatsen zoals in de omgeving van Bockstael.

Carpooling- en carsharingsystemen bevoordelen in Laken.

Voorrang geven aan de fietser door het implementeren van veilige en ruime 
fietspaden.
De samenwerkingen met het Gewest opdrijven inzake mobiliteit (repressie, preventie, 
overgangen van gewestwegen naar gemeentelijke wegen enz.).
Een ondergrondse parking of parkingmogelijkheden buiten de openbare weg creëren 
rond Bockstael.
Druk uitoefenen op de NMBS om het station Bockstael te voorzien van perrons die 
toelaten dat de treinen van lijn L28 zouden stoppen in Bockstael.
Druk uitoefenen op de MIVB om metrolijnen 2 en 6 samen te voegen buiten spitsuren 
om een betere bediening van de Lakense wijken te garanderen aan het begin en aan 
het einde van de diensten.
Druk uitoefenen op de MIVB om de frequentie op deze lijnen te verhogen.

Andere suggesties (max. 3 korte suggesties uit uw programma)

3. Veiligheid en preventie   

Doelgerichte bewakingscamera’s installeren (op gekende ‘probleemplaatsen’).

Het werk van de stadswachters doeltreffender maken door hen meer bevoegdheden te
geven (administratieve boetes).
Het opvoeren van de politiepatrouilles, met auto’s, maar vooral te voet, per fiets of te 
paard…
De zichtbaarheid van de wijkagent verbeteren. Iedereen moet deze persoon kennen; 
dat kan via het organiseren van regelmatige overlegmomenten met de bevolking.
Het politiecommissariaat op de Houbalaan behouden, ondanks de afbraakplannen in 
het kader van het NEO-project.
ALLE politie-antennes te Laken 24 uur op 24 open houden (Bockstael, Houba en 
Fusain), met een onmiddellijke interventievermogen in de naburige wijken.
Andere suggesties (max. 3 korte suggesties uit uw programma)

4. Huisvesting, sociale en culturele mix, commerciële aantrekkelijkheid en werk   

Elk project dat een grotere sociale en culturele mix te Laken beoogt, steunen. Vechten 
tegen de verpaupering en een gentrificatie op gang brengen om de evolutie naar 
getto’s tegen te gaan.



Elke project dat voor een beter evenwicht van functies te Laken zorgt aanmoedigen: 
bureaus, huisvesting, toerisme-infrastructuren, industrie en lokale handel.
Burgers met een “contributief vermogen” terug naar Laken lokken via een 
promotiecampagne over Laken (voordelen, mogelijkheden, toegankelijkheid, enz.).
De handelsstraten in Laken herdynamiseren (Bockstael, Heizel, De Wand) via specifieke
en geconditioneerde hulp aan handelaars.
De creatie van duurzaam werk op lokale schaal bevorderen (handel en lokale 
industrie).
De gemeentelijke belastingen die ontvangen worden via Lakense handel opnieuw 
investeren in acties te Laken.
Het NEO-project herdenken en herbekijken qua dimensies opdat NEO zich zou kunnen 
integreren in het bestaande stedelijke en commerciële kader.
Het Koning Boudewijnstadion renoveren om dit te integreren in een 
herdynamiseringsproject voor de Heizel.
De Heizelvlakte nieuw leven inblazen met het evenwicht en respect voor de 
buurtbewoners in het achterhoofd. Dit geldt ook voor de evenementen en activiteiten 
die talrijker worden op de Heizel.
Samenwerken met de Europese school opdat deze het domein en sportieve 
infrastructuur openstelt voor de bewoners van de wijken in de buurt.
De plaats van Laken in het ‘hinterland’ herdenken (Wemmel, Grimbergen, Schaerbeek, 
Jette, Molenbeek, …) et de samenwerking met de buurtgemeentes intenser maken.
Huisvestingopportuniteiten aanmoedigen in onbewoonde panden en toebehorende 
infrastructuur ontwikkelen (scholen…).
Andere suggesties (max. 3 korte suggesties uit uw programma)

5. Participatie, toegankelijkheid, administratie, transparantie   

Een volledige decentralisatie van de burgerlijke diensten organiseren in het 
verbindingsbureau van Laken dat gerehabiliteerd zou moeten worden als 
gemeentehuis: alle administratieve documenten kunnen er worden aangevraagd en 
afgehaald; verzekeren van een efficiëntere bediening (vermindering wachttijden via 
afsprakensysteem voor alle diensten).
Het opnieuw mogelijk maken om burgerlijke huwelijken te voltrekken in het 
gemeentehuis van Laken.
Een Lakense raadgevende vergadering organiseren, op basis van de bestaande 
wijkcomités en een lottrekking.
Een systeem van ‘postbus’ opzetten zodanig dat de burger non stop zijn mening kan 
delen.
Een beheersysteem opzetten om de klachten en problemen van de Lakenaars op te 
volgen.
Transparante informatievergaderingen over belangrijke publieke onderwerpen 
verplicht maken (bv. opvolging van het NEO-project).
Het subsidiariteitsbeginsel toepassen voor alle domeinen waar de regionale 
bevoegdheden efficiënter zouden zijn dan de gemeentelijke bevoegdheden.
Transparantie op niveau van de gemeentelijke VZW’s te Laken aanmoedigen.

Transparantie communicatie van het aandeel in het gemeente budget dat besteedt 
wordt aan Laken 
Andere suggesties (max. 3 korte suggesties uit uw programma)



6. Valorisatie van een uniek patrimonium, het koninklijke Laken en toerisme   

De troeven van Laken naar voor brengen binnen de Stad Brussel en erbuiten met 
behulp van een eigen communicatieplan en communicatie-acties.
Beter valoriseren van  de overblijfsels van Expo 58 (rotonde, Amerikaans Theater, 
pavillon du comptoir Tuillier…) via een ad hoc parcours.
Een toeristische circuit/ wandeling van Laken vanuit het stadscentrum creëren (te voet,
te fiets).
Zorgen voor een betere vertegenwoordiging en integratie van de Lakense sites in de 
culturele parcours die door het Gewest en of de Stad georganiseerd worden. 
Een duurzame en gepaste bestemming zoeken voor het Amerikaans Theater op de 
Heizel.
Contact opnemen met de federale regering met het oog op een zo snel mogelijke 
heropening van de Japanse Toren en het Chinees Paviljoen.
Alle emblematische Lakense fonteinen in eer herstellen en opnieuw van water 
voorzien.
Alle historische belangrijke Lakense monumenten van een gepast verlichtingsplan 
voorzien.
Het verbod op satelietantennes die zichtbaar zijn vanop de straat doen respecteren, 
desnoods met sancties.
Elke overtreding op stedenbouwkundig of erfgoed vlak door privé-eigenaren 
controleren en sanctioneren.
De promotie van Laken door Lakense VZW’s en burgerinitiatieven actief ondersteunen 
via werkelijke promotiecampagnes.
Andere suggesties (max. 3 korte suggesties uit uw programma)

7. (Leef)milieu en vervuiling   

Automobilisten verplichten om de motor van hun voertuig af te zetten bij stilstand, in 
het bijzonder voor scholen.
Verkeer verhinderen in de straten waar er zich scholen bevinden ’s morgens en in de 
namiddag (op de momenten waarop de leerlingen de school betreden en verlaten). 
Een ‘kiss & ride’-systeem kan eventueel georganiseerd worden in de buurt (langs de 
grotere wegen).
Voertuigen die abnormale geluidspollutie veroorzaken sanctioneren (luidruchtige 
motoren, getunede bromfietsen, het luidruchtig starten en voorbij stuiven van auto’s). 
De mogelijkheid om een verbod of in beslagneming van deze voortuigen voorzien in 
geval van recidive (naar het voorbeeld van quads die verboden zijn in de stad.
Actief druk uitoefenen op de federale regering om een einde te maken aan het 
ongepaste overvliegen van de Lakense wijken, en meer bepaald om het verbod op het 
overvliegen van het Koninklijk domein van Laken te respecteren.
Het project van uitbreiding van de Ring weigeren.

De groenmaking in Laken bevorderen d.m.v.:
- Groenplaatsen waar mogelijk openstellen voor het publiek (cfr. vervallen park 

aan de Artistenstraat)
- Zorgen voor bloemenweides waar mogelijk ((midden)bermen, bermen van 

stations)
- Zorgen voor groen en bloemen in de straten; verhoging van bloembakken, 

bijdragen tot het onderhoud
- Onmiddellijke ingebruikname en groenmaking van het Bockstaelplein via 

tijdelijke oplossingen, in afwachting van de werken



Andere suggesties (max. 3 korte suggesties uit uw programma)


