KROON
AULNE
RENBAAN EN
ZIEKENHUIS
WIJK
Ademruimte
voor onze wijk
De afgelopen jaren is de wijk getraumatiseerd door de eindeloze
straatwerven, met name aan de Général Jacqueslaan en de Buyllaan. Daarvoor
was er ook nog het grote project rond Aulne op de site van het voormalig
militair ziekenhuis. Bovendien worden nieuwe bouwprojecten aangekondigd
op de site van de Kazernes, het Ziekenhuis van Elsene en het OCMW.
Als Ecolo-Groen stellen we voor dat we dringend lessen moeten
trekken uit het verleden, alvorens aan nieuwe werven te
beginnen.
In deze folder, gerealiseerd met onze kandidaten uit de
wijk, vind je onze voorstellen. Deze leggen de nadruk op
onze twee speerpunten: een kwaliteitsvolle openbare
ruimte en meer betrokkenheid van bewoners bij
politieke beslissingen op gemeentelijk niveau.

Christos Doulkeridis, lijsttrekker | kandidaat-burgemeester
Audrey Lhoest, 2de op de lijst
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KAZERNE PROJECT EN
DE SITE VAN HET OCMW /
ZIEKENHUIS VAN ELSENE
WERVEN AFWERKEN EN
LESSEN TREKKEN UIT DE GROTE
PROJECTEN VAN HET VERLEDEN
Vanuit het oogpunt van sociale diversiteit was het wooncomplex
Aulne jammer genoeg niet goed ontworpen.
De bevolkingsdichtheid is er te hoog en de openbare ruimtes
zijn veel te beperkt. Er zijn vaak gebruiksconflicten, jongeren
hebben er geen sport- of culturele ruimtes, en het ontbreekt ook
ernstig aan diensten voor bewoners, zoals een bibliotheek.
Wij stellen voor:
een sportagora te creëren, die op het Verhaegenplein
tegenover het ziekenhuis gelegen zou kunnen zijn;
steun te verlenen voor het opzetten van een buurtcomité
voor de inwoners van de wooneenheden beheerd door de
huisvestingsmaatschappijen Binhôme en Comensia;
het Jeugdhuis van de Aulnewijk uit te breiden met de nieuwe
ruimtes die vrijkomen door het verdwijnen van de oude
gemeenschappelijke keukens;
regelmatig dialoog en samenwerking aan te gaan met de
gemeente, de huisvestingsmaatschappijen, politie en bewoners
om de veiligheid van de buurt te verbeteren;
en vooral vertrouwen en steun te geven aan de ideeën en
initiatieven uit de wijk zelf.

Voor Ecolo-Groen kunnen deze projecten worden ondersteund als:
de bewoners zo vroeg mogelijk volledig betrokken zijn bij het hele
beslissingsproces;
we de bevolkingsdichtheid (aantal inwoners erbij) beperken om een
kwaliteitsvolle omgeving te bewaren;
we de groene en openbare ruimtes vergroten;
we het historische erfgoed behouden;
we van deze initiatieven profiteren om diensten te ontwikkelen
die de buurt nodig heeft: culturele ruimtes, sport ruimtes
voor sportbeoefening, etc.;
we een hoge architecturale kwaliteit kunnen garanderen.
Verder willen we de sites ook toegankelijk
houden door er paden door te laten
lopen. De binnenkoer van het ziekenhuis
is bijvoorbeeld gigantisch. Je wandelt
meer dan een kilometer om er rond te
gaan. Het zou goed zijn om een tweede
ingang te maken aan de kant van de
Boondaalsesteenweg voor de patiënten
die vanuit de richting van Macaulaan
komen. Het zou ook goed zijn om een
paar openingen te maken in de muur rond
de Kazernes, of een heel deel ervan te
verwijderen.

LEEFBAARHEID
20 Marie Borsu

43 Zakia Khattabi

VERBETER DE KWALITEIT
EN LEEFBAARHEID VAN DE
OPENBARE RUIMTE
Steun de dynamiek van buurtcomités en open ruimtes waar de inwoners
elkaar kunnen ontmoeten en samen collectieve projecten ontwikkelen.
Bied bewoners flexibele sluitingsmogelijkheden van lokale straten
(zoals de Giron-, Hottat- en Stockstraat) om op sommige dagen toe te
staan dat de straten opnieuw ontmoetingsplekken worden.
Stel in overleg met de inwoners voor om in bepaalde straten
eenrichtingsverkeer te introduceren en om bredere voetpaden, meer
groen en veiligere oversteekpunten te creëren.
Garandeer de toegang tot privéterreinen via erfdienstbaarheden van
openbaar nut (zoals in de Terkamerenvallei).
Realiseer een algemeen plan om het erfgoed van de gebouwen langs de
Vijvers van Elsene, van uitzonderlijke architecturale
kwaliteit, te behouden.
Zorg voor meer netheid door meer vuilnisbakken,
asbakken, openbare toiletten en glascontainers
onder de grond te installeren en te zorgen voor
een regelmatig onderhoud. Twee sites bevinden
zich momenteel in bijzonder slechte toestand:
de Bondaalsesteenweg ter hoogte van de
achterkant van het MIVB-depot, waar dagelijks
gesluikstort wordt, en de grasperken langs de
oevers van de Vijvers van Elsene die vol liggen met
sigarettenpeuken.

ADEMRUIMTE VOOR ONZE WIJKEN
Ecolo-Groen heeft de luchtkwaliteit in alle delen van
Elsene gemeten en het resultaat is zorgwekkend,
vooral op de grote wegen (alle resultaten zijn
beschikbaar op www.groenbrussel.be/elsene). We
stellen voor om alle maatregelen die onze mobiliteit,
veiligheid en luchtkwaliteit verbeteren een prioriteit te
maken.
Wij stellen het volgende voor:
Permanente meeteenheden installeren in alle
buurten, de resultaten openbaar maken en
strategieën ontwikkelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Met als prioriteit de omgeving van
kwetsbare zones (kinderdagverblijven, scholen,
rusthuizen, ziekenhuizen, openbare plaatsen ...)
Moestuinen en stedelijke boomgaarden inrichten
in de Albert 2- en Jadot -parken en in de Ter
Kamerenabdij.
Collectieve compost units promoten.
Waterspelen installeren en onderhouden op het
Adolphe Saxplein en in het Jadotpark
Meer bomen planten langs onze straten.
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EEN DUIDELIJK STAP ZETTEN
RICHTING ZACHTE MOBILITEIT
EN MINDER VERVUILING
Verbeter de fietsroutes en bevorder
fietsgebruik
– Ontwikkel fietspaden langs vlakke
routes: al zijn er steile straten in
onze gemeente, er zijn er ook andere
(Béco, Paquot, Kroon, Klauwaerts)
die gelukkig bergkammen en
contouren volgen. Deze laatsten
zouden prioritair omgevormd
moeten worden tot veilige
fietsroutes.
– Versterk en beveilig de bestaande
fietsroutes langs de Borrens-,
Rodin-, Dal- of Belle-Vuestraat
– Vermenigvuldig de fietsboxen,
fietsenstallingen en beveiligde
fietsparkings: In alle oude wijken van
Elsene is er immers weinig ruimte in

gebouwen om de fietsen te stallen.
Vaak is het zelfs verboden.
Verbeter het openbaar vervoer: meer
capaciteit, betere frequentie, minder
vervuiling en minder lawaai:
– Versterk de lijnen 71 en 95 die
volledig verzadigd zijn en pleit
om de bussen te vervangen door
voertuigen met meer capaciteit die
minder vervuilen.
– Verhoog de frequentie van bussen
tijdens het weekend.
– Verbeter de bereikbaarheid van het
Militair Ziekenhuis: vooral lijn 59,
maar zorg ook voor comfortabele
en veilige alternatieven voor
voetgangers en mensen met
beperkte mobiliteit.

Fris de Renbaanlaan op een kwaliteitsvolle manier op (brede voetpaden,
bomen) en vertraag het verkeer. De laan wordt sterk bepaald door
de aanwezigheid van het tramdepot en doorgaand autoverkeer. We
willen vooral de trillingen van de trams en zware voertuigen DUIDELIJK
verminderen en 8 uren nachtrust garanderen in de wijk. We willen ook
een tramvertrager installeren in de richting waar het nog niet het geval is.
Maak de omgeving van scholen (Vijversschool, Saint-André ...),
speeltuinen en het Kindermuseum veilig voor kinderen door
verkeersdrempels of verkeerslichten te plaatsen.
Maak privéparkings, zoals het Ziekenhuis van Elsene, ‘s avonds en in het
weekend toegankelijk voor bewoners om de mogelijkheid te geven hun
auto in een garage te parkeren.
Leg de wegen rond de Vijvers van Elsene heraan om gevaarlijke
oversteekpunten voor wandelaars en lopers te beperken. Onze prioriteit
is de zeer gevaarlijke verkeersruimte tussen de Ter Kamerenabdij en de
eerste vijver.
Zorg voor
bewustmakingscampagnes, met
de lokale politie, om de snelheidsen geluidsnormen beter te laten
respecteren, vooral op de Kroonlaan.

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

