BEZWAARSCHRIFT: Openbaar onderzoek SVC Heyvaert-Poincaré
Aan:

Perspective.brussels
Naamsestraat 59
1000 Brussel

Geachte leden van de overlegcommissie,
Via deze weg dien ik een bezwaarschrift in tegen het voorliggende programmaontwerp van het
Stadsvernieuwingscontract (SVC) Heyvaert-Poincaré, meer bepaald het gedeelte van de wijk Kuregem nabij
de Luchtvaartsquare en de Poincarélaan.
Als bewoner / bezoeker van deze buurt ben ik zeer teleurgesteld in de manier waarop dit
programmaontwerp werd uitgewerkt. Met de grootste pijnpunten van onze buurt wordt immers geen
rekening gehouden, namelijk: het gebrek aan groene ruimte, een efficiënte verbinding met de andere delen
van de stad, de verkeersveiligheid en een duurzaam mobiliteitsplan voor alle weggebruikers, vooral voor de
zwakke weggebruiker.
Het programmaontwerp verbetert de leefkwaliteit voor de bewoners en gebruikers van deze wijk
hoegenaamd niet.
Bijgevolg kan ik niet akkoord gaan met de voorstellen in het programmaontwerp, zoals:
-

-

Het behoud van de middenberm van de Kleine Ring als parkeerzone. Wij geven de voorkeur
aan een park waar in deze zeer dichtbevolkte en kinderrijke buurt grote nood aan is. Zeker nu het plan
voor een park tussen de Memling-, Gheude-, Kliniek- en Brogniezstraat (zoals voorzien in het GeWOP)
definitief werd afgevoerd;
de voorziene voetgangerspromenade. Ondanks de beloftevolle benaming zal het veeleer een
toegangspad tot de parking zijn, omdat flaneren tussen een parking en een drukke verkeersbaan weinig
aangenaam is;
de inplanting van een fastfoodpaviljoen. In deze buurt met al vele fastfoodgelegenheden is daar
absoluut geen behoefte aan;
de inplanting van een speelzone vlakbij een parking. Deze zone kan hierdoor niet (veilig) benut
worden:
de installatie van lichtkoepels om de Zenne zichtbaar te maken. Het is een nutteloze en dure
ingreep als de middenberm een parkeerzone blijft.

Samen met vele buurtbewoners pleiten wij voor een kwalitatieve verbinding tussen de gemeente Brussel en
Anderlecht. Onze van groen verstoken buurt zit nu al volledig gekneld tussen het Baraplein (een stenen
woestenij en onontwarbaar verkeersknooppunt) en de Kleine Ring.
Wij verkiezen een groene zone, toegankelijk voor de buurt, waar we elkaar kunnen
ontmoeten, kinderen kunnen spelen, die verbindingen maakt tussen beide gemeenten, en die
onze buurt vooral meer zuurstof geeft en veiliger maakt.
Wij betreuren dat het Brussels Gewest het stadsvernieuwingscontract niet heeft ingezet om verbindend te
werken over de gemeentegrenzen heen, wat toch de oorspronkelijke bedoeling was van de omschakeling
van wijkcontracten naar stadsvernieuwingscontracten!
Ik zou het op prijs stellen dat de leden van de Overlegcommissie rekening houden met mijn bezwaren.
Datum en handtekening
………………………………………………………………………….…….……………(naam en voornaam)
……………………………………………. (straat en huisnr.) ………….……………(postcode / gemeente)
•

Ik wens uitgenodigd te worden op de overlegvergadering van 05/10/2017:

•

Mijn bijkomende opmerkingen bij het programmaontwerp:
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