
Boondaal was oorspronkelijk een onafhankelijke heerlijkheid en werd pas een 

deel van Elsene in 1795. Lange tijd was Boondaal erg ruraal. De verstedelijking 

begon pas na de wereldtentoonstelling van de Solbos in 1910. Vroeger was 

de wijk een eerder kalme woonwijk, maar de laatste jaren 

blijft de wijk niet gespaard van grote bouwwerven en 

de bijhorende geluidshinder. Bovendien verjongt 

de bevolking van Boondaal. Steeds meer families 

vestigen zich in de wijk, maar helaas is deze weinig 

aangepast aan hun noden. 

Hieronder vindt u 20 voorstellen die onze 

kandidaten uit de buurt uitgedacht hebben om 

de levenskwaliteit in de wijk te verhogen.

Ecolo-Groen doet 20 voor-
stellen om de levenskwaliteit 
in onze wijk te verbeteren

Christos Doulkeridis, lijsttrekker | kandidaat-burgemeester

Audrey Lhoest, 2de op de lijst



3 Yves Rouyet 

Het beter coördineren en versneld afwerken van de aan 
de gang zijnde wegenwerken.
Met de werken aan de Rooseveltlaan, Derbylaan, Waaglaan, Buyllaan, Devèzesquare en 

Generaal Jacqueslaan, lijkt het alsof we de laatste 5 jaar in een permanente werf leven. 

Alle werven vinden tezelfdertijd plaats en het verkeer wordt omgeleid in de kleine 

straatjes rondom. De werken zijn eindeloos en worden inefficiënt georganiseerd. Er 

moet een inspanning gedaan worden om de afwerking van de werven te versnellen. 

Beter aanbod aan openbaar vervoer in de wijk. 
– Een hogere frequentie van bussen en trams tijdens het weekend.

– Het bestaan van tramlijn 25 waarborgen.

– De wijk Akarova beter ontsluiten door een buslijn die via de Bosvoordsesteenweg en 

de as Dons-Derache loopt. 

– Het beter benutten en heraanleggen van het NMBS-station Boondaal, en het perron 

bereikbaar maken voor personen met een beperkte mobiliteit. De trein 

is immers een snelle manier om zich vanuit de wijk naar het centrum te 

begeven (10 minuten tot aan Brussel-Luxemburg).
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Het aanleggen van goed beveiligde fietspaden.
Er is op dit moment maar één klein stukje fietspad op de 

Bosvoordsesteenweg! Men zou er bijvoorbeeld gemakkelijk 

een kunnen aanleggen op de Armand Huysmanslaan. We 

willen bovendien fietsboxen installeren om diefstallen te 

vermijden.  

Het afdwingen van de zone 30 en de 
verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers 
waarborgen door het gebruik van controleradars 
en verkeersborden.

Betaalbare woningen voorzien voor gezinnen
Vandaag de dag zijn veel grote appartementen in de wijk 

verhuurd aan studenten die er samenwonen, dit drijft de 

prijzen van de huurmarkt de hoogte in en vermindert het 

aanbod voor gezinnen. Om hieraan te verhelpen stellen 

wij voor om, enerzijds, studentenhuizen te ontwikkelen 

aangepast aan de noden van het studentenleven (bij 

voorkeur op de Campus aan de Pleinlaan). Anderzijds 

willen we privé nieuwbouwprojecten verplichten om 

gezinswoningen te voorzien tegen betaalbare prijzen. 

Op dit moment is het zo dat de meeste bouwprojecten 

voornamelijk woningen voorzien met 1 of 2 slaapkamers.  
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42 Anne Herscovici



19Emmanuel Petel

Behoud van de Ernotte-moestuintjes
Ecolo-Groen engageert zich om alle mogelijke juridische 

stappen te zetten om het proces van vastgoedspeculatie dat 

bewerkstelligd wordt door de huidige meerderheid MR-PS-

DéFi te stoppen. Verder stellen we voor om er een pedagogisch 

project in verband met het leefmilieu aan te koppelen.

Het project van de bio-boomgaard (Italiëstraat) 
uitbreiden in de hele wijk
Samen met de fruitboompjes en de moestuinen van de 

Ernottestraat kan Boondaal een modelwijk worden voor de 

stadslandbouw.

Het ondersteunen van burgerinitiatieven die een 
collectieve compost willen organiseren.

Het stoppen van de vernieling van groene ruimte 
aan de ULB-campus aan de Pleinlaan door de 
vastgoedspeculatie.  

Meer vuilnisbakken plaatsen  

(in het bijzonder in de buurt van snackbars) alsook 

straatasbakken, met name aan de MIVB-halte Pleisterplaats, die 

dikwijls erg vuil is. 
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Het ondersteunen van de modernisering van de 
sportinfrastructuur van het Stadion van Elsene. 
Overwegen om er een zwembad te bouwen (er zijn er 30 tekort in het 

hele Gewest om te voldoen aan de vraag!). De zwembaden van Elsene en 

Watermaal-Bosvoorde zijn overbevraagd. Het synthetisch voetbalveld, dat in 

erg slechte toestand verkeert en gevaarlijk is voor de volksgezondheid, moet 

dringend gerenoveerd worden.

Het beperken van het aantal evenementen en de eventuele 
geluidsoverlast die erdoor wordt veroorzaakt in het Ter 
Kamerenbos en de Hippodroom.

Het Peruchettheater ondersteunen
en het meer openstellen voor de wijk. 
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Van de kapel van Boondaal 
een echt lokaal cultureel 
centrum maken (en niet enkel 
een ruimte voor occasionele 
tentoonstellingen en 
concerten)
Er wekelijks concerten organiseren 

zoals in de Miniemenkerk. 

Een wijkbibliotheek oprichten. 

We stellen voor om een 

partnerschap op te zetten met het 

cultureel centrum van Watermaal 

dat vrij dichtbij gelegen is.
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Het Marie-Joséplein
wordt binnenkort gerenoveerd door de 

MIVB en de gemeente. Wist u dit al? Er 

is geen enkel overleg geweest met de 

bewoners. Als Ecolo-Groen deelneemt 

aan de volgende meerderheid, dan 

verbinden we er ons toe om een 

participatief proces op te zetten en een 

wedstrijd landschapsarchitectuur te 

organiseren.  

Van Boondaal een pilootwijk 
maken voor de integratie van 
dieren in de stad.

Het regelmatiger bijvullen 
van de zakjes (papier of 
recycleerbaar plastic) voor 
hondendrollen.

Renovatie en zorg voor het 
Vrouwtjesbos (Bois des 
Commères): zijn wegeltjes, zijn 
omheining, alsook de nodige 
ruimte voorzien voor honden.
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UITNODIGING
DEBATGESPREK
BIJ CANDIDE
6 oktober

Van 19u-20u30

Boekhandel Candide

Zakia Khattabi

Christos Doulkeridis 

Audrey Lhoest

Hoe Ecolo-Groen van Elsene een 

voorbeeldgemeente wil maken wat 

betreft ecologische transitie? 

Waarom burgerinspraak zo 

fundamenteel is? 

Waarom Ecolo-Groen de 

burgemeesterssjerp ambieert? 

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.

De voetpadverbredingen die recent werden 
gecreeërd (bijvoorbeeld op de Derbylaan) beter 
gebruiken door bijvoorbeeld het planten van 
fruitboompjes of het installeren van zitbanken.

De Oude-Linde Square herinrichten 

Dit plein bestaat nu uit grote grasvlakten zonder inrichting en 

zonder echte mogelijkheden om het te gebruiken. Het lijkt ons 

de gelegenheid om :

– Een echte groene ruimte te creëren.

– De verkeersveiligheid rond de school te verbeteren.

– Een lokaal dienstencentrum van de gemeente op te richten.

– De markt beter te organiseren.

– Een echt voorplein te creëren voor de kapel.

– De oude linde (400 jaar oud!) in al zijn pracht te doen stralen.

– De lokale handel te stimuleren.

– Een bankautomaat te installeren.

– Terug water door de fontein te doen lopen.

– Bomen te planten.

– Speeltuigen voor kinderen te installeren.

Dit moet mogelijk zijn zonder parkeerplaatsen te schrappen 

en met behoud van de huidige bomen.
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11Adrien Volant



1 Christos Doulkeridis

2 Audrey Lhoest

3 Yves Rouyet

4 Nora Bednarski

5 Abdeslam Tay

6 Milena Valachs

7 Ken Ndiaye

8 Anaïs Camus

9 Bertrand Wert

10 Els Gosse

11 Adrien Volant

12 Marie-Carmen Bex

13 Vincent Melis

14 Catherine Donnet

29 Martin Richelle

30 Béatrice De Wyckerslooth

31 Ivica Lekic

32 Marie Frenay

33 Nicolas Casale

34 Marie-Rose Laine

35 François Tihon

36 Julia Dylla

37 Jean-François Vaes

38 Paulette Bossuyt

39 Olivier De Schutter

40 Monica Frassoni

41 Gilles Vanden Burre

42 Anne Herscovici

43 Zakia Khattabi

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

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

15 Bernardo Rosa Rodrigues

16 Peggy Stevens

17 Max Ralet

18 Lucie Lecomte

19 Emmanuel Petel

20 Marie Borsu

21 Martin Du Bois

22 Serdane Baudouin

23 Daniel Soil

24 Monique Paulus

25 Simon Boone

26 Lise Schwimmer

27 Gilles Sole

28 Oona Simon
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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


