
Met zijn vele winkels, bioscopen, theaters, cafés en restaurants, 

is het Noorden van Elsene het tweede centrum van Brussel. 

De Elsensesteenweg is ook de op een na drukste winkelstraat in 

het Brussels Gewest, na de Nieuwstraat!

Het is een levendige, zeer dichtbevolkte en multiculturele woonwijk 

met een rijke geschiedenis. 

Er zijn niettemin heel wat problemen die om een oplossing 

vragen: geluidsoverlast, vervuiling, transitverkeer in 

lokale straten, vuilnis op straat, gebrek aan bomen en 

groene ruimten en een inefficiënt openbaar vervoer. 

De recente omvorming van de Elsensesteenweg 

tot een semi-voetgangerszone is een kleine stap 

vooruit voor de mobiliteit, maar de uitvoering lijkt 

meer op een grote betonvlakte dan wat anders. 
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De bescherming van het leefmilieu zit ingebakken 

in het DNA van onze partijen. Het zomaar kappen 

van veertig jaar oude bomen, zoals onlangs 

gebeurde in de Elsensesteenweg en op het Fernand 

Cocqplein, is voor ons dan ook onaanvaardbaar. 

We stellen daarom voor om: 

 te stoppen met het kappen van bomen en met de 

betonisering van de buurt. Dit is essentieel om 

de biodiversiteit te behouden, de luchtvervuiling 

tegen te gaan en schaduwrijke plaatsen te 

creëren. Bovendien zijn bomen een natuurlijke 

buffer tegen wateroverlast bij zware regen; 

 overal groene ruimten en aanplantingen 

te creëren: in de straten (zeker in de 

Elsensesteenweg), op de pleinen (Fernand 

Cocqplein en Luxemburgplein onder anderen), op 

de binnenterreinen van woonblokken en door het 

vergroenen van privégevels (gevelplanten);

 samen met betrokken verenigingen 

compostbakken, boomgaarden en moestuinen te 

ontwikkelen in de buurt. 

FOCUS OP 
VERGROENING
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STOP DE GENTRIFICATIE:  
ECOLO-GROEN WIL BETAALBARE 
HUISVESTING VOOR IEDEREEN.

Een van de sterke punten van Elsene is haar diversiteit. Deze 

wordt echter bedreigd door de vastgoedspeculatie, die 

oogluikend wordt toegelaten door de huidige MR-PS-Défi-

meerderheid. Het project op de voormalige Solvaysite is niet 

voor herhaling vatbaar: dure appartementen, te dicht bebouwd, 

vernietiging van heel wat waardevol erfgoed (waaronder 3 

neoklassieke huizen), de bouw van een hotel in plaats van groene 

ruimte, architecturale uniformiteit van lage kwaliteit, enz ...

Daarom stellen wij voor om: 

 Bij elk bouwproject (en het zijn er heel wat in onze wijk) te 

zorgen voor betaalbare woningen die toegankelijk zijn voor 

lagere inkomens. Bovendien willen we ernaar streven om in 

overleg met de bewoners gemeenschappelijke voorzieningen 

toe te voegen aan de nieuwbouwprojecten: crèches, 

jeugdhuizen, sportzalen, enz;

 synergieën aan te moedigen tussen projecten in het kader van 

het wijkcontract Athenée en Elsense organisaties, verenigingen 

en instellingen;

 solidaire en intergenerationele woonoplossingen te stimuleren.
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We stellen voor om:

 het rijke culturele aanbod (theaters, kunstscholen en academies, 

cinema’s, Nederlandstalige en Franstalige bibliotheken, musea, 

muziekcafés, festivals, enz.) te ondersteunen: door hun activiteiten 

mee te promoten, door het creëren van synergiën tussen hen en de 

bewoners en door de toegang tot alle doelgroepen te bevorderen;

 de vele kunstenaars in de buurt te ondersteunen door tentoonstellingen 

en programmering in ruimtes van de gemeente mogelijk te maken, 

kunstenaarsparcours op te zetten en gebouwen ter 

beschikking te stellen;

 Matonge als een echt centrum van wereldculturen, en 

specifiek de Afrikaanse culturen, te ontwikkelen en te 

valoriseren;

 de historische aanwezigheid van vele grote kunstenaars, 

acteurs, schrijvers en denkers (Barbara, La Malibran, Karl 

Marx, Emile Vandervelde, Auguste Rodin, Camille Lemonnier, 

Michel De Ghelderode, Charles De Coster,…) die ooit in 

het Noorden van Elsene woonden, te valoriseren. Dit kan 

bijvoorbeeld door themawandelingen in de voetsporen van 

deze personen. Wanneer krijgt trouwens het borstbeeld 

van Audrey Hepburn, door haar zoon geschonken aan de 

gemeente, een plaats in de Keyenveldstraat? 

 het historisch erfgoed te beschermen en valoriseren. De laatste jaren 

is er heel wat verloren gegaan: neoclassicistische gebouwen in de 

Troonstraat, Viaductstraat, het Solvay-gebouw, het art nouveau-

gebouw Delune in de Elsensesteenweg, etc... 
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DE RIJKDOM AAN 
TALENTEN EN CULTUREN 
IN DE VERF ZETTEN

DE LOKALE HANDEL 
ONDERSTEUNEN EN 
BEVORDEREN

We stellen voor om:

 handelaars en ambachtslieden in onze wijken te 

ondersteunen (in plaats van mega-shoppingcenters buiten 

de stads- en gemeentekernen) door de oprichting van een 

immo-agentschap voor handelaars. Daarnaast willen we een 

gids maken van alle lokale handelaars en ambachtslieden 

zodat iedereen die dat wil bij de lokale handelaars zijn 

inkopen kan doen; 

 een betere ondersteuning te bieden voor de handelaars 

die lijden onder grote wegenvernieuwingswerken. We 

denken hierbij zeker ook aan de handelaars van het Fernand 

Cocqplein en van de omliggende straten die in het bijzonder 

worden getroffen en die nog heel wat maanden te lijden 

zullen hebben onder de werken. De gemeente moet daarom, 

in overleg met de handelaars, hun activiteiten promoten 

tijdens de werken (bijvoorbeeld door het organiseren van 

feesten en kleine markten);

 kleine buurtkroegen zoals Le Cocq en La Régence 

te proberen behouden door onder meer een 

voorkoopperimeter in te stellen om gelijkvloerse 

handelsruimtes te kunnen opkopen, door de architectuur 

van de meest opmerkelijke zaken te klasseren en door 

krachtig in dialoog te gaan met de eigenaars van de panden 

(vaak grote internationale brouwerijen) die over de hele 

gemeente gevestigd zijn;

- een strategie te lanceren waarbij eigenaars, handelaars 

en bewoners samen nadenken over de toekomst van de 

galerijen aan de Gulden Vlies- en Louisalaan. 



DE TERUGKEER 
VAN 
WIJKAGENTEN: 
BLAUW MEER 
OP STRAAT 

 Een veilige buurt creëer je onder meer 

door de terugkeer van de wijkagent 

in de straat te voet of op de fiets. Op 

die manier zorg je voor meer nabijheid 

tussen politie en bewoners.

 

 We zoeken ook duurzame oplossingen 

tegen het dealen op straat, in het 

bijzonder in de buurt van scholen. 

De recente sluiting van de helft van 

de commissariaten in de gemeente 

en in het bijzonder de sluiting van 

de antenne-Matonge was een zeer 

slechte beslissing. 

 Er moeten verder duidelijke 

aanwijzingen komen over de 

toegestane maximumsnelheid op de 

Elsensesteenweg. Daarnaast moeten 

er controleradars geïnstalleerd 

worden om de snelheidsbeperking te 

laten respecteren.

 In overleg met de MIVB zorgen voor 

frequenter openbaar vervoer. We 

pleiten ook voor minder vervuilende 

voertuigen met een grotere 

reizigerscapaciteit (met name voor 

buslijn 71 en 95).

 We leggen zoveel mogelijk veilige 

fietsroutes aan (bijvoorbeeld in de 

Viaductstraat), we verlengen het 

fietspad in de Waversesteenweg 

en we vermenigvuldigen het aantal 

fietsparkeerplaatsen (nietjes) en 

fietsboxen. In de wijk zijn er immers 

weinig appartementen met plaats om 

een fiets te stallen.

 We verminderen het autoverkeer. Het 

kan immers niet de bedoeling zijn dat 

autoverkeer van de Elsensesteenweg 

naar de omliggende straatjes verhuist. 

Daarom denken we samen met de 

bewoners na over het inrichten van 

verkeersluwe straten, naar het model 

van de Keyenveldstraat. Een andere 

mogelijkheid is het afbakenen van 

straten door deze in een bepaalde 

kleur te verven zodat hun lokaal 

karakter benadrukt wordt. 

 We willen buurtbewoners de 

mogelijkheid bieden om lokale straten 

op welbepaalde dagen af te sluiten 

voor het verkeer (speelstraten, 

…) zodat straten opnieuw 

ontmoetingsplaatsen worden.

 We willen de toegankelijkheid van 

de openbare ruimte voor personen 

met een beperkte mobiliteit overal 

verbeteren. 

ECOLO-GROEN heeft de luchtkwaliteit in elke hoek van de gemeente, inclusief 

in uw wijk, gemeten. Het resultaat is verontrustend, vooral op de grote 

verkeersassen. We stellen daarom voor om maatregelen te nemen die de mobiliteit, 

verkeersveiligheid en de kwaliteit van de lucht die we inademen, verbeteren.

ONZE WIJK 
IS GEEN 
VUILNISBAK
Daarom stellen we voor om:

 meer vuilnisbakken, straatasbakken en openbare 

toiletten te plaatsen. Daarnaast willen we 

ondergrondse glascontainers plaatsen;

 geregeld te informeren over de ophaalkalender 

(en uren) en de data van ophalingen van grof 

huisvuil. We weten immers dat er heel veel 

verhuisbewegingen zijn in de gemeente. Indien 

nodig dient opgetreden te worden als de 

ophaalkalender niet wordt nageleefd;

 direct op te treden tegen het op straat gooien 

van sigarettenpeuken, kauwgom en papier, 

en eveneens tegen spugen op straat. De 

Elsensesteenweg en naburige straten zijn 

immers asbakken geworden;

 in de Matonge-galerij een vuilnislokaal te 

voorzien met conciërge voor het buiten zetten 

van de vuilnisbakken;

 te voorkomen dat systematisch vuilniszakken 

rond bomen worden geplaatst. 
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DUIDELIJK KIEZEN VOOR 
EEN DUURZAME MOBILITEIT
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De Ecolo-Groen lijst  
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

ONTMOET ONZE 
KANDIDATEN 

Op 29 september 

van 17h-19h 

Horloge du Sud

Troonstraat 141  

 « Urgence climatique : 
comment la commune peut et doit agir ? »

Een korte lezing door Olivier De Schutter
Ex-rapporteur van de VN over het recht op voeding

Professor aan de UCL en verruimingskandidaat
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