BRUGMANN
MOLIÈRE EN
CHÂTELAIN
Ademruimte
voor onze wijk
De wijken Brugmann, Molière en Châtelain bieden een prachtig architecturaal
erfgoed waarvan de eerste gebouwen dateren uit het einde van de 19e eeuw.
De Waterloose- en Vleurgatsesteenweg zijn zelfs nog ouder.
Er wonen hier weinig gezinnen (15% van de huishoudens) en vooral veel
alleenstaanden (62% van de huishoudens).
De winkels rond Châtelain en vooral langs de Baljuwstraat zijn vaak uniek en
bieden originele kwaliteitsproducten.
Hoewel de wijk dichtbevolkt is (ongeveer 14.000 inwoners/
km2, tweemaal het gemiddelde van Brussel), is West-Elsene
een van de meest aangename buurten in de gemeente:
boomrijke, brede straten, rustige binnenterreinen van
huizen), ... Vandaag is het essentieel om deze oases
van relatieve rust te behouden en te voorkomen dat
vastgoedspeculatie de buurt kapotmaakt.

Christos Doulkeridis, lijsttrekker | kandidaat-burgemeester
Audrey Lhoest, 2de op de lijst

41 Gilles Vanden Burre

21 Martin Dubois

4

Nora Bednarski

STOP AAN DE LAISSEZ-FAIREHOUDING INZAKE STEDENBOUW
Een van de meest negatieve evoluties van de afgelopen jaren
is de laissez-faire-houding van de MR-PS-Défi-meerderheid
tegenover de veelvuldige woningbouwprojecten. Zonder
duidelijke visie en zonder politieke wil om tussenbeide te
komen, verstikken de wijken onder het gewicht van high-end
woningbouwprojecten en de bijhorende parkeergarages. Deze
zullen de bestaande mobiliteits- en vervuilingsproblemen alleen
maar verergeren.
Voor Ecolo-Groen is het scheppen van een duidelijk kader voor
stedenbouwkundige projecten prioritair. Daarenboven willen we de
bewoners van de wijk meer mee laten nadenken over de toekomst
van de wijk. Wij stellen daarom het volgende voor:
We beschermen de groene binnenterreinen van huizen tegen
speculatie en beperken de woningbouw erin.
We stellen een algemeen stedenbouwkundig plan op voor
de hele wijk om meer toezicht te kunnen houden op grote
vastgoedprojecten. We proberen zo hun dichtheid en omvang
te beperken en aandacht te hebben voor de totale impact op de
mobiliteit en het leefmilieu. We denken hierbij in het bijzonder
aan de gigantische projecten op de voormalige site van de
Carrefour en de Delhaize Molière op de Waterloosesteenweg.

We nemen een waakzame houding aan ten opzichte van het
vastgoedproject met betrekking tot het Sint-Ignatiushuis
(Washingtonstraat) en bewaken eveneens de valorisatie van de
erfgoedwaarde van de site.
We vermijden de systematische transformatie van alle werkplaatsen
en garages in speculatieve luxewoningen, met name in de wijk
van de Amerikaanse straat en Edelknaapstraat. Sommige van
deze parkeergarages kunnen gemakkelijk worden omgevormd tot
parkeerplaatsen voor bewoners zonder bijkomende graafwerken.
We plannen in alle grote stedenbouwkundige projecten culturele en
sportfaciliteiten in. Aan dit soort faciliteiten is in de buurt op dit moment
een groot gebrek.
Royal Rinking (Delhaize Molière): We denken het project helemaal
opnieuw uit met als vertrekpunt het architecturale erfgoed van de site.
Samen met de buurtbewoners denken we een plan
uit dat beantwoordt aan de noden van de wijk. We
houden het gelijkvloers vrij voor een collectieve
voorziening: een marktplaats? Een rolschaatspiste?
Een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners?
Een cultureel centrum? Of een combinatie van al
deze zaken? Het is in elk geval iets wat samen met de
buurtbewoners zou moeten worden uitgedacht.
We zorgen voor een sociale mix in nieuwe
woningbouwprojecten. Hierbij willen we het
gemakkelijker maken voor jonge huishoudens
om zich te vestigen in de gemeente, en met name
in deze wijk. We zorgen daarom voor een aantal
financieel toegankelijke wooneenheden in elk nieuw
woningbouwproject.
We klasseren alle gebouwen op de Louis
Lepoutrelaan en de Brugmannlaan, die samen een
uitzonderlijk architecturaal geheel vormen.

30 Béatrice de Wykerslooth

LEEFOMGEVING

15 Bernardo Rosa Rodrigues

34 Marie-Rose Laine

29 Martin Richelle

OP WEG NAAR EEN ZACHTERE
EN PROPERE MOBILITEIT

VOORSTELLEN VOOR HET
SAMENLEVEN IN DE BUURT

Ecolo-Groen heeft de luchtkwaliteit in elke hoek van de gemeente
gemeten, ook in uw wijk. De resultaten waren verontrustend, vooral
aan de centrale verkeersaders. De resultaten zijn beschikbaar op www.
groenbrussel/elsene - nieuwsberichten.
Om de mobiliteit, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit te verbeteren, stellen
we voor om:

We stellen voor om:
de dynamiek die uitgaat van buurtcomités actief te
ondersteunen en ruimtes open te stellen waar bewoners
elkaar kunnen ontmoeten en projecten voor de wijk
kunnen opzetten;
het de bewoners gemakkelijker te maken om lokale
straten af te sluiten op specifieke dagen zodat straten
ontmoetingsplaatsen worden en kinderen er vrij kunnen
spelen (zogenaamde speelstraten). Om te beginnen
zouden we elke eerste zondag van de maand de Renier
Chalonstraat kunnen afsluiten zodat kinderen uit de wijk
er kunnen spelen;
de Waterloosesteenweg in zijn geheel nieuw leven in te
blazen, in nauw overleg met bewoners en handelaars;
samen met de betrokken verenigingen compostbakken,
collectieve boomgaarden en moestuinen te ontwikkelen
in de buurt;
een register van de geluidsoverlast in de wijk op
te stellen en een strategie te ontwikkelen om deze
overlast in overleg met alle betrokkenen stelselmatig te
verminderen.

het aantal nieuwe parkeergarages gekoppeld aan vastgoedprojecten te
beperken: hoe meer parkeergarages er zijn, hoe meer auto’s er zullen zijn,
en dus hoe meer files en vervuiling;
parkeergarages van supermarkten toegankelijk te maken voor bewoners
tijdens de nacht/sluitingstijd;
van de Tenbosch-Lepoutre-Châtelain-wijk een zone 30 te maken;
zoveel mogelijk afgeschermde fietsroutes aan te leggen, bijvoorbeeld
langs de Franz Merjay- en Jean-Baptiste Colynsstraat die de wijk verbinden
met de Waterloosesteenweg en verder de Louisalaan;
fietsboxen te installeren in elke straat;
fietsrangen tot stand te brengen om kinderen elke ochtend naar school te
brengen;
het kruispunt Vleurgat/Waterloo/Molière heraan te leggen om de
verkeersveiligheid te verbeteren.

26 Lise Schwimmer

Christos
Doulkeridis

28 Oona Simon
Audrey
Lhoest
Zakia
Khattabi

UITNODIGING
DE GROENE
RUIMTES VAN DE WIJK
VERSTERKEN
We stellen voor om:
de toegankelijkheid van de parken in de wijk te
verbeteren. Bewoners moeten van het aanwezige groen
kunnen profiteren en kunnen bijdragen aan hun beheer.
Hierbij willen we beginnen met het Tenboschpark;
van het Eerwaarde Froidurepark een gezellige, groene
ruimte te maken voor het noorden van de buurt;
van de berm van de Louis Lepoutrelaan een groene
leefruimte te maken en geen hondentoilet, zoals
momenteel het geval is;
de zakjes (van papier of recycleerbaar plastic) voor
hondendrollen regelmatiger bij te vullen;
het Charles Grauxplein, dat zich in een bedroevende staat
bevindt, heraan te leggen;
het gazon van Parc Faider, dat te veel geleden heeft,
heraan te leggen.
de openingstijden van de parken te verlengen, niet in het
minst van de Renier Chalonspeeltuin.

Hoe wil Ecolo-Groen van Elsene een
voorbeeldgemeente maken wat betreft
ecologische transitie?
Waarom is burgerinspraak zo fundamenteel?
Waarom ambieert Ecolo-Groen de
burgemeesterssjerp?

UITNODIGING
DEBATGESPREK
BIJ CANDIDE
6 oktober
Van 19u-20u30
Boekhandel Candide

We nodigen u uit om
Christos Doulkeridis (lijsttrekker), Audrey
Lhoest (2de op de lijst en fractieleider) en Zakia
Khattabi (lijstduwer en co-voorzitter van Ecolo)
en de kandidaten uit de wijk te ontmoeten.
We zullen het hebben over onze voorstellen
voor de wijk op 6 oktober bij Candide,
Brugmannplein 2.

v.u. Simon Boone – De Vergniesstraat 16/6 – 1050 Elsene / Verboden op de openbare weg te werpen

De Ecolo-Groen lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
1

Christos Doulkeridis

15

Bernardo Rosa Rodrigues

29

Martin Richelle

2

Audrey Lhoest

16

Peggy Stevens

30

Béatrice De Wyckerslooth

3

Yves Rouyet

17

Max Ralet

31

Ivica Lekic

4

Nora Bednarski

18

Lucie Lecomte

32

Marie Frenay

5

Abdeslam Tay

19

Emmanuel Petel

33

Nicolas Casale

6

Milena Valachs

20

Marie Borsu

34

Marie-Rose Laine

7

Ken Ndiaye

21

Martin Du Bois

35

François Tihon

8

Anaïs Camus

22

Serdane Baudouin

36

Julia Dylla

9

Bertrand Wert

23

Daniel Soil

37

Jean-François Vaes

10

Els Gosse

24

Monique Paulus

38

Paulette Bossuyt

11

Adrien Volant

25

Simon Boone

39

Olivier De Schutter

12

Marie-Carmen Bex

26

Lise Schwimmer

40 Monica Frassoni

13

Vincent Melis

27

Gilles Sole

41

Gilles Vanden Burre

14

Catherine Donnet

28

Oona Simon

42

Anne Herscovici

43

Zakia Khattabi

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

De voorstellen voor de andere wijken en onze algemene prioriteiten vindt u op:

www.groenbrussel.be/elsene l groenelsene@gmail.com

