FLAGEY
Ademruimte
voor onze wijk
De Flageywijk heeft zich vanaf de Middeleeuwen ontwikkeld op het kruispunt
van de oude Elsensesteenweg en Boondaalsesteenweg en de Maalbeek en
zijn vijvers. Naast woningen vond je hier ook een kerk, herbergen en… talrijke
brouwerijen. Vandaar de straatnamen Brouwerijstraat, Giststraat, Mouterijstraat.
Het Flageyplein, een van de grootste pleinen van het hele Gewest, is een echte
cultuurpool. De bevolking is er eerder jong (60% van de bewoners zijn jonger
dan 35 jaar oud) en gemengd qua achtergrond. De straten rond het
plein tellen talloze cafés, restaurants en handelszaken die de
dichtbevolkte wijk leven inblazen.
Al deze troeven zijn tegelijk ook uitdagingen voor de
toekomst: het behoud van de sociale mix, het bevorderen
en faciliteren van het samenleven tussen verschillende
gemeenschappen, evenals het verzoenen van de
verschillende functies van de wijk en het verbeteren
van de levenskwaliteit en de openbare ruimte. Dit zijn
in grote lijnen de prioriteiten van de Ecolo-Groenkandidaten uit uw wijk.
Christos Doulkeridis, lijsttrekker | kandidaat-burgemeester
Audrey Lhoest, 2de op de lijst
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HET FLAGEYPLEIN
EN OMLIGGENDE
STRATEN
OPWAARDEREN
De openbare ruimte van het Flageyplein en de omliggende straten is niet in goede
staat en ook de netheid is een groot probleem. Tien jaar na de heraanleg van het
plein dringt een herevaluatie zich op. Voldoet het plein aan de wensen van de
gebruikers? Kunnen we er meer bomen planten?
We stellen daarom voor om
de inrichting van het Flageyplein en omliggende straten opnieuw uit te denken,
in overleg met de bewoners, handelaars, verenigingen en alle andere betrokken
actoren: We willien overwegen om speeltuigen voor kinderen te plaatsen, groen aan
te planten, het beschadigde straatmeubilair te vervangen, etc;
een contract voor het onderhoud van het plein te onderhandelen met alle
verantwoordelijken (MIVB, Gewest, Net Brussel, gemeente, etc): Op die manier
stoppen we het eindeloze vingerwijzen tussen gemeente en Gewest;
een permanent participatief wijkcomité op te richten voor het beheer van het plein.
Dit comité zal de ontwikkeling van het plein opvolgen, eventuele schade melden en
nieuwe voorstellen doen;
samen met het Gewest de Vleurgatsesteenweg heraan te leggen;
de straten rond het plein heraan te leggen en er meer bomen te planten.

Netheid is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de
inwoners en de gemeentelijke en gewestelijke diensten. Een
betere veiligheid en een effectief beleid tegen problemen
als vandalisme kunnen we realiseren door onder andere
wijkagenten opnieuw meer op straat aanwezig te laten zijn,
te voet en op de fiets. Ook ’s avonds en in het weekend. Zo
zorgen we voor een nabijheid en reactiviteit ten opzichte van
de problemen die bewoners dagdagelijks tegenkomen.
We stellen verder voor om:
de netheid te garanderen door het installeren van
meer vuilbakken, straatasbakken, openbare toiletten,
ondergrondse glascontainers;
enerzijds bewustmakingscampagnes te lanceren tegen
vuilnis in de openbare ruimte, en anderzijds op te treden
tegen het weggooien van peuken, kauwgom, papier, spuwen
en sluikstort;
bomen te beschermen tegen het wildstorten van
vuilniszakken;
de samenwerking met het Gewest te herzien inzake de
uitrusting en het verzekeren van de netheid van regionale
wegen zoals het Flageyplein en de Graystraat;
de straatverlichting verbeteren (bijvoorbeeld in de Korte
Malibranstraat en op het Flageyplein en bepaalde delen van
de Graystraat)
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EEN BETERE LUCHTKWALITEIT
VIA EEN ZACHTERE MOBILITEIT
Ecolo-Groen heeft de luchtkwaliteit gemeten in alle wijken van Elsene
en het resultaat is verontrustend, zeker op de grote verkeersassen
(resultaten beschikbaar op www.groenbrussel.be/elsene). Wij stellen
voor om prioritair alle mogelijke maatregelen te nemen die de mobiliteit,
de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit verbeteren.
Het Flageyplein is een waar knooppunt voor het openbaar vervoer. Tijdens
de spitsuren kan je maar beter geduld hebben… De bussen 71, 38 en 60
zitten heel vaak vol en rijden met vertraging. Verplaatsingen te voet, met de
fiets of met de auto zijn ook niet altijd gemakkelijker op dat moment van de
dag. Om een antwoord bieden op die problemen, willen wij:
het kruispunt Elsensesteenweg/Lesbroussartstraat/
Vleurgatsesteenweg herorganiseren;
de Square du Souvenir en de Rode-Kruis Square heraanleggen om te
zorgen voor meer verkeersveiligheid en een aangenamere wandelroute
rond de vijvers en richting de Abdij van Ter Kameren;
vermijden dat de Malibranstraat nog sterker vervuild wordt door de
semi-voetgangerszone in de Elsensesteenweg;
wijzigingen aanbrengen in de regeling van het verkeerslicht bovenaan
de Scepterstraat en Malibranstraat om het verkeer in de spits vlotter te
laten verlopen;
voetgangerswegen verbeteren en de oversteekplaatsen rond het
Flageyplein heraanleggen;
de aanduiding van eenrichtingsverkeer verbeteren voor de veiligheid
van fietsers;
de Graystraat en de Scepterstraat veiliger maken door het installeren
van snelheidsdrempels.

LOKALE HANDELSZAKEN
Lokale handelszaken dragen bij tot een fijn wijkleven en zijn
een belangrijke bron van werkgelegenheid. Bovendien kunnen
zo heel wat verplaatsingen met de auto vermeden worden.
Om al deze redenen vinden we dat lokale handelszaken steun
verdienen van de gemeente. We willen daarom:
een herdynamisering van de handelsactiviteiten in het
lage deel van de Elsensesteenweg, onder meer door een
heraanleg van de publieke ruimte, een verbetering van
de netheid, het onderhoud van gevels en een duidelijke
regeling voor leveringen;
indien nodig, de aankoop van een aantal leegstaande
handelsruimten door de gemeente om ze vervolgens te
verhuren aan lokale handelaars. Naar het voorbeeld van
Gent kunnen we tijdelijk ook een aantal handelszaken ter
beschikking stellen aan startende ondernemers door hen
toe te laten om hun concept te testen en te promoten;
geregeld overleggen met de gemeente, de inwoners en
de handelaars om de problemen en uitdagingen in de wijk
te bespreken en om samen oplossingen te bedenken en
zo te vermijden te vervallen in willekeurige en inefficiënte
verbodsmaatregelen;
alles in het werk stellen om, binnen de mogelijkheden
die een gemeente heeft, te vermijden dat
kwaliteitshorecazaken vervangen worden door grote
fastfoodketens;
regels uitdenken die hetzelfde zijn voor alle handelskernen
van Elsene.
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KWALITATIEVE
WONINGEN VOOR
IEDEREEN
HET VALORISEREN
VAN CULTUUR EN ERFGOED
Een grote troef van de wijk is dat deze
verschillende befaamde cultuurtempels
en onderwijsinstellingen herbergt.
Wij willen deze dan ook valoriseren
en ondersteunen als ware motoren
van ontwikkeling en toeristische
aantrekkingskracht. Wij willen daarom:
de inspanningen die het radiohuis
Flagey, de theaters (Marni,
Clarencière, etc.), het Jeugdhuis
en het Museum van Elsene leveren
om zichzelf nog meer te openen
voor de wijk en de inwoners verder
ondersteunen;
een culturele invulling geven aan
het enorme informatiepaneel op het
Flageyplein;
de jonge creatie ondersteunen
(architectuur, fotografie, design,
grafische vormgeving) gelinkt aan de
scholen. We kunnen hen bijvoorbeeld
ondersteunen door het gebruik van
ongebruikte handelsruimten als
atelier aan te moedigen;

alles doen om de Architectuurfaculteit
van de ULB op het Flageyplein te
houden. De faculteit is immers een ware
motor voor creatie die de handelzaken
van de wijk doet leven;
van de buurt rond de Vijvers van
Elsene en de Ter Kameren Abdij een
toeristische aantrekkingspool maken in
samenwerking met de universiteiten en
La Cambre;
de kosteloosheid van de toegang tot
het wijkhuis Malibran voor Elsense
verenigingen en inwoners garanderen
en het participatieve karakter van haar
beheer waarborgen;
een plan voor de bescherming van het
architecturaal erfgoed opstellen en het
versneld klasseren van de opmerkelijke
gebouwen (in het bijzonder rond de
Vijvers van Elsene):
als de gelegenheid zich voordoet
opnieuw de ingang van het Marnitheater op het Flageyplein maken.

De woningbouw in de wijk is aan de oude kant
(meer dan 80% dateert van voor 1940) en is
vrij klein (59% van de woningen heeft slechts
één kamer). De renovaties vermenigvuldigen
zich. De stijging van de huurprijzen is een
van de grootste problemen van de wijk. Ze
bedreigt de toegang tot wonen en de sociale
mix. Wij willen daarom:
de strijd aangaan tegen leegstand;
de wooncode doen naleven en ingaan
tegen woningen in kelders, het opdelen
van huizen, huisjesmelkers, etc (in
samenwerking met de regionale
inspectiedienst voor wonen);
bijdragen tot een groter aanbod aan
toegankelijke woningen voor personen en
families die moeite hebben om een woning
te vinden in Elsene (sociale woningen,
woningen voor middeninkomens,
Sociale Verhuurkantoren, Woningfonds,
Community Land Trusts);
renovatie ondersteunen – ondermeer
op vlak van energieverbruik – van
woningen met hulp van gespecialiseerde
verenigingen (zoals Habitat & Rénovation)
en door gebruik te maken van regionale
fondsen.
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EEN « WATERPLAN »
VOOR ELSENE
De Maalbeekvallei is een
overstromingszone. Met de
klimaatopwarming zullen grote onweders
echter steeds frequenter worden. Het
Flageyplein werd gecreëerd op een plek
waar ooit een vijver was! Wij willen een
“Waterplan” voor de hele gemeente
door het aantal doorlatende zones te
vermenigvuldigen, door waterspelen op
de weg in te richten die de waterstromen
vertragen bij onweer, en door het
bevorderen van groene daken en citernes
die regenwater opvangen.

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

