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1.130 IDEEËN VOOR BRUSSEL 

Stadspiratie 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stippelt haar beleid uit in een meerjarenplan. 
Stadspiratie bracht van 28 januari tot 4 juli Brusselaars samen om dat plan mee vorm te geven.  
Op de drietalige website www.stadspiratie.be kwamen alle informatie, nieuws en ideeën samen.

We startten met twee workshops om de ideeën en het plan van aanpak af te toetsen bij 
vrijwilligers en professionals. Met hun feedback konden we Stadspiratie aanscherpen.

Op 19 februari 2020 lanceerde de VGC het onlineplatform en startte de ideeënfase. Op www.
stadspiratie.be, met postkaarten, op groepsbijeenkomsten en in onlinesessies kon iedereen ideeën 
indienen. 

Een team van onderzoekers verzamelde en clusterde de 1.130 ideeën en de 235 reacties erop.  
Zo bleven er 1.232 bijdragen over negen thema’s over. Zes thema’s waarvoor de VGC mee 
verantwoordelijk is, waren de basis voor de twee Brusselworkshops: een voor burgers en een voor 
organisaties. In die sessies werkten groepjes op basis van sprekende voorbeeldideeën per thema 
om te komen tot concrete aanbevelingen voor het beleid. 
 
Die aanbevelingen en enkele voorbeeldideeën vindt u in dit rapport. Ze inspireren het 
meerjarenplan van de VGC.
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Impact van de coronacrisis

Een maand na de lancering moesten we het traject bijsturen door corona. De geplande 
livebijeenkomsten in april en mei konden niet meer doorgaan. We moesten onze aanpak 
herbekijken. Alles moest meer online gebeuren:

• Livesessies -> onlinesessies
 Oorspronkelijk wilden we online- en offlinemethodes combineren om zoveel mogelijk 

ideeën bij elkaar te krijgen. Naast de ruim verspreide postkaarten en de campagne rond 
de website planden we ook fysieke workshops door en met het middenveld. Die moesten 
we door corona vervangen door onlinesessies. Laagdrempelig, met een speciaal ontwikkelde 
tool en goed ondersteund door VGC-begeleiders. Het werden fijne gesprekken waarin rijke 
ideeën boven kwamen drijven. 

• Grote Brusseldagen -> kleinere Brusselworkshops online
 Oorspronkelijk planden we twee grote Brusseldagen om met 150 deelnemers uit de 

bevolking en het verenigingsleven twee hele dagen aan de slag te gaan met de stroom 
van ideeën op stadspiratie.be en zo te komen tot beleidsaanbevelingen en prioriteiten. 
Uiteindelijk moesten we die Brusseldagen vervangen door twee kleinere Brusselworkshops 
online, een met organisaties en een met burgers.

Voor die veranderingen moesten we snel schakelen. Corona dwong ons ook om te leren werken 
met nieuwe technieken en andere manieren om Brusselaars bij het traject te betrekken. Dat is 
redelijk gelukt, al hadden we zonder corona allicht meer mensen bereikt. Door corona hadden 
minder mensen mentale en praktische ruimte om mee te doen met Stadspiratie.

Onze – noodgedwongen – focus op online-
participatie, verhoogde de drempel voor 
kwetsbare groepen Brusselaars. Daarom 
zorgden we voor extra ondersteuning voor 
minder digitaligen en mensen die minder vlot 
toegang hebben tot het internet.
Door verenigingen actief aan te spreken en 
met ondersteuningsmateriaal, werkvormen, 
begeleide onlinesessies konden we die 
doelgroep toch bereiken. Zo organiseerden we 
een onlinesessie met het Brussels Ouderen-
platform en konden we ook via het Brussels 
Onthaalbureau bon ideeën verzamelen.

Natuurlijk hadden de vervangende online-
sessies ook beperkingen. Zo zouden de fysieke 
Brusseldagen een hele dag duren. Online kun 
je zo’n bijeenkomst moeilijk langer dan twee 
uur laten duren. Daardoor konden we 
inhoudelijk minder in de diepte werken en zijn 
dus ook de aanbevelingen minder in detail 
uitgewerkt.
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De verschillende stappen in Stadspiratie

Om de Brusselaar zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten, liep Stadspiratie in verschillende 
fasen: 

1. VOORBEREIDING 

Eerst toetsten we de ideeën en het voorstel 
van aanpak voor Stadspiratie af in twee 
workshops met vrijwilligers en medewerkers 
van organisaties uit het VGC-netwerk.  
Op 28 januari 2020 kwamen 130 deelnemers 
samen in de KVS voor de opstartworkshops. 
Al van in de voorbereidende fase wilden we 
mede-eigenaarschap van het middenveld. 

De deelnemers kregen informatie over het 
verloop van Stadspiratie en konden feedback 
geven. Ze gaven bijvoorbeeld suggesties om de 
communicatie of de voorgestelde werkvormen 
nog te verbeteren of communicatieadvies over 
hoe we zoveel mogelijk Brusselaars konden 
bereiken.

130

Fase 1:
Voorbereiding

Fase 2:
Ideeën verzamelen 

en stakeholders betrekken

Fase 3:
Van idee naar 
aanbeveling & 
rapportering

Stuurgroep/
werkgroep Lancering test

Verwerking & 
rapportering

Stakeholdermapping en 
communicatieplan

Online ideation
start op 19/2

Verzamelen 
materiaal

On- en offline events

Tools & draaiboek

Verbreden 
en betrekken  
ruim netwerkKick-off workshop 

28/1

Bundelen ideeën Verwerken en
analyseren

Voorbereiding 
publiekslancering

Brusselworkshop 
burgers

Brusselworkshop 
organisaties

Verwerken ideeën
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De 130 deelnemers waren kritisch maar 
constructief. De workshops moesten Stadspiratie 
nog verbeteren, om zoveel mogelijk Brusselaars 
en bezoekers van de stad te motiveren om 
mee te doen en hun idee te geven. Er kwam 
positieve feedback uit de sessies. Zo was er 
veel enthousiasme over de drietalige aanpak 
van het traject en de betrokkenheid van het 
middenveld bij de voorbereiding. En er kwamen 
ook werkpunten uit waarmee we meteen aan 
de slag gingen. Zo werd duidelijk dat we de 
eerste vragenset moesten herwerken zonder 
moeilijke woorden. Uiteindelijk kozen we voor 
zes heldere werkwoorden als ankerpunten om 
ideeën te vragen aan Brusselaars. Ook maakten 
we de tools en de draaiboeken om zelf - als 
organisatie, vereniging of burger – gesprekken 
te organiseren scherper en laagdrempeliger. 
We werkten bijvoorbeeld een niet-talige 
werkvorm uit om nog inclusiever te werken.

Hoewel de coronacrisis het de organisaties 
zeker moeilijker maakte om mee te werken, 
speelden verschillende middenveldorganisaties 
toch een actieve rol en konden we dankzij hun 
inbreng en steun zeker meer Brusselaars 
bereiken.
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Heb jij grootse plannen of kleine ideeën voor onze stad? Deel jouw idee over leren, 
opgroeien, meedoen, samen maken, ontmoeten of gezond leven in Brussel.

Deel jouw idee tot 30 juni 2020 op www.stadspiratie.be
Do you have big plans or small ideas for our city?
Give us your idea for Brussels.

Share your idea until 30 Juni 2020 on www.stadspiratie.be. 

Vous aussi, vous avez de grandes ou de petites idées pour notre 
ville ? Faites-nous part de vos projets pour Bruxelles.

Partagez votre idée sur www.stadspiratie.be avant le 30 juin 2020.

2. IDEEËNFASE

Lancering

We lanceerden Stadspiratie op de persconferentie van 19 februari. Dat deden we breed om zoveel 
mogelijk mensen en organisaties bij het traject te betrekken, enthousiast te maken en hun ideeën 
te verzamelen. De lancering was meteen het startschot van de ideeënfase. 

Die liep tot en met 30 juni. Iedereen kon ideeën indienen over zes thema’s: Leren, Opgroeien, 
Meedoen, Samen maken, Ontmoeten en Gezond leven in de stad. Dat zijn de zes thema’s waar de 
VGC een band mee heeft, eenvoudig te begrijpen en activerend. Vandaar ook de keuze voor 
dynamische werkwoorden. Als iemand zijn idee niet kwijt kon in een van de zes categorieën, was 
er nog de mogelijkheid om ‘andere ideeën’ in te dienen.

Communicatie

Stadspiratie werd ook ondersteund door een 
brede communicatiecampagne om alle 
Brusselaars en bezoekers maximaal de kans te 
geven om mee te doen: 

• De 48.000 huishoudens die als Nederlands-
talig geregistreerd staan, kregen een brief 
en een postkaart van de VGC in de brieven-
bus, met een oproep om mee te doen.

• We verspreidden extra postkaarten in 
boekenpakketten van de bibliotheken (200), 
in spel- en sportpakketten voor kansarme 
kinderen en jongeren (550) en in kinderdag-

verblijven via de pedagogisch ondersteuners 
van Opgroeien in Brussel (300).

• Op de sociale media van de VGC postten 
we berichten en filmpjes.

• Bij Brusselse organisaties en verenigingen 
verspreidden we een affiche die opriep om 
mee te doen.

• Andere partners en betrokkenen boden we 
materiaal aan op de website: banners, 
affiches, instagramafbeeldingen, 
aankondigingen in nieuwsbrieven om zelf 
over Stadspiratie te communiceren.

• We organiseerden een laagdrempelige 
onlinetest. 
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439

404

Ideeën verzamelen

Mensen konden hun ideeën kwijt op een 
post kaart, online op het platform, offline in de 
eigen bubbel of in onlinesessies. Om zoveel 
mogelijk Brusselaars enthousiast te laten 
nadenken over ideeën voor Brussel, kwamen 
er elf werkvormen waar ze zelf mee aan de 
slag konden. Werkvormen voor kinderen, 
weinig-talige werkvormen, een laagdrempelig 
interview, een format voor vergaderingen. Zo 
inspireerden we mensen op een laag drempelige 
manier om niet alleen zelf ideeën te formuleren, 
maar ze ook te verzamelen. Al de ideeën 
kwamen op het platform met een bijpassende 
tag. Zo bleef altijd helder wat via welk kanaal 
binnengekomen was.

Postkaarten

Door postkaarten te versturen en op verschil-
len de plaatsen aan te bieden, konden we een 
groot publiek bereiken. Ook minder digitaligen 
konden er hun ideeën op kwijt. Door de nood-
gedwongen onlinefocus, gaven de postkaarten 
een goed tegenwicht. Alle 439 ingevulde 
postkaarten kwamen online op de website.

404 ideeën op stadspiratie.be

Brusselaars en organisaties konden hun ideeën 
voor Brussel ook rechtstreeks kwijt op de site. 
Er werden 724 profielen aangemaakt. 
Brusselse organisaties brachten 93 ideeën 
rechtstreeks op het platform. Individuele 
burgers formuleerden 311 ideeën online.

Offlinesessies

Nog voordat de coronacrisis ons dwong om 
ons collectief terug te trekken ‘in ons kot’, 
organiseerden we twee livebijeenkomsten. 
Later konden jongeren ook in D’Broej – 
Centrum West op veilige afstand samenzitten 
om hun ideeën voor Brussel uit te wisselen. 

• Op 6 maart had de VGC gesprekken met 
een twintigtal jonge nieuwkomers op de 
infonamiddag en het feest van de jonge 
nieuwkomers. Zij formuleerden 14 ideeën. 

• Ook sprak de VGC met 5 ouders op de 
inschrijfdag VGC-paasspeelpleinen op  
7 maart. Dat leverde 7 ideeën op.

• D’Broej – Centrum West zat samen met  
8 jongeren die tot 21 ideeën kwamen.

Onlinesessies

Geplande livebijeenkomsten en workshops 
moesten we door corona annuleren. Om 
burgers en organisaties wel maximaal de kans 
te blijven geven om mee te denken, organi-
seerden we verschillende onlinesessies. 

Dat deden we met Zoom. We lichtten de zes 
thema’s kort toe en de deelnemers gaven hun 
voorkeur door voor een van die thema’s. Zo 
maakten we subgroepjes die in hun eigen 
online-‘kamer’ met begeleiding van een 
VGC-medewerker rijke ideeën formuleerden. 
Op de onlinetool Bpart Live gaven de deel-
nemers hun ideeën in. Daarna kwamen alle 
deelnemers weer samen. De ideeën verschenen 
overzichtelijk op een ‘onlineprikbord’. Op basis 
daarvan werden de antwoorden toegelicht en 
eventueel nog verder uitgediept. 

Na afloop van de online- en offlinesessies 
publiceerden we alle 287 ideeën op  
www.stadspiratie.be. 

287
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De VGC organiseerde zo drie begeleide sessies 
voor burgers en organisaties:

• 3 juni voormiddag: 17 inschrijvingen,  
9 deelnemers, 23 ideeën.

• 17 juni voormiddag: 18 inschrijvingen,  
10 deelnemers, 20 ideeën.

• 29 juni avond: 9 inschrijvingen,  
3 deelnemers, 13 ideeën. 

Daarnaast kregen Brusselse organisaties ook 
ondersteuning om zelf online Stadspiratie-
sessies te organiseren voor hun publiek, team 
of vrijwilligers. 

• Bredeschoolcoördinatoren organiseerden 
met ondersteuning van de VGC een online -
sessie voor 6 deelnemers, met 28 ideeën als 
resultaat.

• Ook het Brussels Ouderenplatform ging 
online. Met bijstand van de VGC formuleerden 
de 3 deelnemers samen 11 ideeën. Deze 
organisatie deed extra inspanningen en 
verzamelde ook ideeën via mail en post, die 
ze zelf ingaf op www.stadspiratie.be.

• Het Brussels Onthaalbureau voor inbur ge-
ring (bon) organiseerde eigen onlinesessies 
in overleg met de VGC. Die bereikten  
104 inburgeraars en 13 mede werkers.  
bon stuurde ook een mailing naar 750 
inburgeraars. In totaal leverden al die extra 
inspanningen liefst 136 ideeën op.

• Het Minderhedenforum organiseerde in 
overleg met de VGC drie aparte online-
sessies met in totaal 24 deelnemers. Samen 
kwamen ze tot 14 uitgewerkte ideeën.
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3m35

12.815

2.813

1.130

Resultaten ideeënfase: groot succes

Groots uitgewerkte plannen of kleine 
voorstellen: alle ideeën waren welkom. Zo 
brachten we het debat op gang en lieten we 
iedereen meedenken. Alle ideeën werden 
gemodereerd om na te gaan of ze voldeden 
aan de spelregels. Ze werden transparant 
gepubliceerd op de website waar anderen ze 
konden liken, versterken of zich laten inspireren. 
Stadspiratie verzamelde in totaal 1.130 ideeën, 
die op heel wat bijval konden rekenen en 
dialoog openden: er kwamen 2.813 duimpjes 
omhoog en 235 reacties (aanvullingen, 
verduidelijkingen, verrijkingen, steun betui gin-
gen). Liefst 8.382 mensen bezochten de 
website in totaal 12.815 keer. Zo’n bezoek 
duurde gemiddeld 3 minuten en 35 seconden.

Dit is het aantal ingediende ideeën per week. 
Om een zo helder mogelijk beeld te geven, zijn 
de postkaarten, de input uit de online- en 
livesessies van de VGC en de 136 ideeën van 
bon niet meegerekend. Dat zou het beeld 
vertekenen.

Stadspiratie startte sterk. Na enkele weken 
nam covid-19 over. Toch bleef de Brusselaar 
ook in de lockdown ideeën indienen. Pas na 
een pauze in de socialmediacampagne 
verminderde het aantal ideeën. De heropstart 
van de communicatiecampagne kon de cijfers 
licht opkrikken. Vanaf week 14 focuste 
Stadspiratie op onlinedialoog om ideeën te 
verzamelen. 

Tot slot een overzicht van de ingediende 
ideeën per thema. Over alle thema’s kwamen 
er ongeveer evenveel ideeën. Restcategorie 
‘Andere ideeën’ kreeg door zijn ruime doel-
stelling de meeste ideeën. Ook hadden de 
Brusselaars veel inspiratie voor de categorie 
‘Gezond leven’. 
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Profiel deelnemende Brusselaar

Om Stadspiratie zo laagdrempelig mogelijk  
te houden, vroegen we voor een onlineprofiel 
geen extra gegevens. Een beeld van de 
deel nemende Brusselaar kunnen we schetsen 
aan de hand van de onlinetest. Die werd op 
www.stadspiratie.be 233 keer ingevuld, 
waarvan 9 keer in het Frans en 9 keer in het 
Engels.

Van die 233 deelnemers wilden er 159 op de 
hoogte blijven van Stadspiratie: zij lieten hun 
e-mailadres achter. Meer dan de helft van de 
deelnemers woont of werkt in Brussel. De 
inwoners zijn gespreid over alle deel gemeenten, 
met als uitschieters Schaarbeek en Brussel-
Stad. Er is een oververtegenwoordiging van 
vrouwen en 25-45-jarigen.
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3. VAN IDEE NAAR AANBEVELING 

Voor de Brusselworkshops codeerde een onderzoeker alle 1.130 ideeën en 235 reacties. In totaal 
kwamen we aan 2.636 codes in 56 subthema’s, gegroepeerd in 9 hoofdthema’s. Eén bijdrage kon 
wel onder verschillende subthema’s vallen. 

Aldus werden 1.232 bijdragen gecodeerd met telkens minstens één van de subthema’s en minstens 
één gerelateerd hoofdthema. 132 bijdragen kregen geen code omdat ze geen inhoudelijke bijdrage 
leverden (bv. “Yes!”, “Super chouette projet!” of “Heel mooi initiatief”). 

Mensen samenbrengen met ondernemingszin en talent

Een voorbeeld van een idee dat verschillende codes kreeg:
Mensen met ondernemingszin en talent samenbrengen. In leegstaande gebouwen van de stad 
zoals loodsen of fabrieks gebouwen elkaar ontmoeten en creëren. De gebouwen ombouwen 
tot een plek met kleine ateliers en pop-up stores voor beginnende ondernemers. Kleine 
startende bedrijfjes die aan upcycling doen: een koffiebar, een broodjesbar, zelfgemaakte 
kleren, een boer met kleine tuin en dieren in een aangename ruimte waar ook plaats is om 
elkaar te ontmoeten.

Dit idee kreeg deze codes: 
• Meedoen en samen maken (met als subcodes ‘Sociaal netwerk in de stad’ en ‘Verbinden 

door activiteiten in de stad’) 
• Ondernemen in Brussel (met als subcodes ‘Coworking space in Brussel’ en ‘Circulaire 

economie’)
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Door de ideeën en de reacties te coderen, 
maakten we de grote lijnen zichtbaar. Daaruit 
kwamen zes thema’s naar boven: Meertaligheid 
in Brussel, Leren, Opgroeien in Brussel, 
Commu nicatie en informatie, Meedoen en samen 
maken, Duurzame en leefbare stad. Met die zes 

thema’s gingen we aan de slag in de workshops. 
Ze vallen samen met de kern bevoegdheden 
van de VGC of hebben daar duidelijke links 
mee. Vaak is er overlap met bevoegdheden 
van andere overheden.

Hoe Wat

Opgroeien in Brussel

Kindvriendelijke cafés: cafés met voldoende ruimte 
voor kinderen: een speelhoekje, boeken en 
gezelschapsspellen, buggy’s kunnen gemakkelijk weg 
worden gezet, infrastructuur om baby te verzorgen, 
aangepaste menukaart,...

veilige, kindvriendelijke 
infrastructuur

kindvriendelijke speel-  en 
ontmoetingsplaatsen

praktische organisatie en 
toegankelijkheid van de 
kinderopvang

uitbreiden aanbod van buitenschoolse, 
naschoolse en andere vrije 
tijdsactiviteiten

Hulporganisaties voor psychologische hulp aan jongeren

Integratie van nieuwkomers ondersteunen met de hulp van buddy- gezinnen

App en andere informatiekanalen met  overzicht van  aanbod en  functie om  
kindvriendelijke speel-  en ontmoetingsplaatsen en buitenschoolse 
activiteiten te leren kennen en de locaties te vinden

Vrijetijdsactiviteiten en stages 
voor kinderen met een 
beperking

Activiteiten in 
verschillende talen

Nederlandstalige 
activiteiten

Groter aanbod van 
budgetvriendelijke 
activiteiten in de 
zomervakantie

Grotere geografische spreiding van 
de naschoolse activiteiten

Grotere verscheidenheid aan 
naschoolse activiteiten op school 
die kinderen de mogelijkheid geven 
om kennis te laten maken met 
verschillende disciplines (kunst, 
theater, sport, taal,...)

Betere toegang tot 
betaalbare kinderopvang, 
ook voor werkzoekenden en 
anderstaligen

Speelzwembad, waterspeeltuin en over het algemeen 
meer zwembaden, openlucht zwemvijver(s) of - 
zwembaden

Jeugdwerking op 
pleintjes en in  parken

Propere speeltuinen met groene zones, 
zandbakken, klimrekken, bomen om in te klimmen, 
zitbanken, picknicktafels... En met sanitaire 
voorzieningen voor kinderen en volwassenen en 
controle op afval, sluikstorten en hondenpoep.

in de stad: klimpiramides, glijbanen, step- 
/rolschaatsparcours, hindernissenparcours, 
kinderboerderijen

Binnenspeeltuinen

Er kwamen ook veel ideeën binnen over drie 
beleidsdomeinen waarvoor de VGC niet 
bevoegd is: Mobiliteit in Brussel, Ondernemen 
in Brussel en Wonen in Brussel. 

Die ideeën spelen we door naar de bevoegde 
overheden. We nemen ze op in een bijlage bij 
dit rapport.

De geplande Brusseldag van 6 juni vervingen 
we door twee Brussel-workshops online: op 
vrijdag 3 juli voor organisaties en op zaterdag 
4 juli voor burgers. Burgers rekruteerden we 
met een mailing naar alle deelnemers aan 
Stadspiratie die zeiden dat ze graag op de 
hoogte wilden blijven. Die groep vulden we 
aan met mailings naar doelgroepen die we 
ook wilden bereiken. De organisaties nodigden 
we rechtstreeks uit voor de workshop.

Alle deelnemers kregen vooraf werkmateriaal 
doorgestuurd in Nederlands, Frans en Engels: 
een korte visuele neerslag van de thema’s en 
kernideeën, aangevuld met een vijftal ideeën 
die ingediend waren op de website. De 
deel nemers konden kiezen rond welke thema’s 
ze het liefst wilden werken in de onlinesessie. 
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Op basis van hun themakeuze maakten we in 
elke sessie subgroepjes. Elke deelnemer 
praatte mee over twee thema’s, in wisselende 
groepjes van 2 tot 9 deelnemers. Het gesprek 
werd begeleid door een facilitator en een 
verslaggever. In die groepsdialogen werkten de 
deelnemers ideeën verder uit tot concrete 
beleidsvoorstellen.

44 organisaties schreven zich in, waarvan er 
29 uiteindelijk meededen. Dat leverde een 
evenwichtige mix van sectoren op, waardoor 

er verschillende perspectieven aan bod 
kwamen. Die diversiteit zagen we ook bij de 
burgers. Van de 45 ingeschreven burgers 
deden er 26 effectief mee. 2 deelnemers 
werden begeleid in het Frans en 3 in het 
Engels. De ingeschreven burgers kwamen uit 
alle deelgemeenten, met als uitschieters 
Brussel-Stad (20%) en Anderlecht (13,5%).

Ook was er een goede spreiding van leeftijden, 
met een lichte ondervertegenwoordiging van 
het aantal 56+’ers.

Ook de genderbalans was redelijk stabiel met 
57% vrouwen en 41% mannen (2% antwoordde 
hier liever niet op). 54% van de ingeschrevenen 
heeft kinderen. In de scholingsgraad zijn de 
verschillen het grootst: 86% van de ingeschre-
venen heeft een hoger diploma, 12% volgde 
maximaal hoger secundair onderwijs en 2% 
heeft geen diploma.
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Hoofdthema Aantal ideeën 
per hoofdthema

% van totaal aantal 
bijdragen

1. Duurzame en leefbare stad 519 42%
2. Meedoen en samen maken 435 35%
3. Opgroeien 138 11%
4. Leren 128 10%
5. Meertaligheid 103 8%
6. Communicatie en informatie 99 8%

Beleidsdomein Aantal ideeën 
per hoofdthema

% van totaal aantal 
bijdragen

Mobiliteit in Brussel 326 26%
Ondernemen in Brussel 65 5%
Wonen in Brussel 53 4%

RESULTATEN
Resultaten van de ideeënfase

In totaal kregen de 1.232 bijdragen 2.636 verschillende codes. Dat leverde zes hoofd thema’s op. 

Op de volgende bladzijden behandelen we deze thema’s in detail. Voor elk thema gaan we in op de 
resultaten van de ideeënfase met een overzicht van de inbreng, een bloemlezing van interessante 
ideeën en een opsomming van de aanbevelingen van de organisaties en de burgers. Onze bloem-
lezingen zijn natuurlijk altijd beperkter dan de rijkdom van ingediende ideeën die u op de website 
kunt bekijken. 
Sommige ideeën in dit rapport zijn niet de letterlijke weergave van de ideeën zoals ze op het 
Stadspiratie-platform werden ingediend. Ze werden stilistisch licht herschreven voor dit eindrapport.

In een bijlage geven we een overzicht van de 
inbreng en een bloemlezing van de meest 
sprekende ideeën over de drie beleids-
domeinen waarvoor de VGC niet bevoegd is. 
Die hebben we niet verder behandeld in de 
workshops en leverden dus ook geen concrete 
aanbevelingen op. 
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Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(519)

Duurzame en leefbare stad 519 42% 100%
Groene zones creëren in Brussel 211 17% 41%
Infrastructuur in de stad 126 10% 24%
Propere stad (afval en recyclage) 120 10% 23%
Veiligheid en controle in Brussel 69 6% 13%
Tuinieren in de stad – collectief en verticaal 39 3% 8%
Welzijn 33 3% 6%
Duurzaamheid in de stad 28 2% 5%
Speel- en leefstraten in de stad 22 2% 4%
Duurzame voeding 13 1% 3%
Duurzame energie 12 1% 2%

DUURZAME EN LEEFBARE STAD
In totaal kregen we 519 ideeën over ‘Duurzame en leefbare stad’: 42% van de ingediende bijdragen. 
Dat was voor de deelnemers duidelijk het belangrijkste thema.

41% van de bijdragen pleitte voor nieuwe groene zones in Brussel, 24% voor meer en betere 
infrastructuur in de stad, 23% voor een propere stad. 13% van de bijdragen in dit thema ging over 
veiligheid en controle in Brussel. Dat zien inwoners echt wel als een integraal onderdeel van een 
leefbare stad. 



STADSPIRATIE

18

BLOEMLEZING IDEEËN OVER ‘DUURZAME EN LEEFBARE STAD’

In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• In Kopenhagen planten ze fruitbomen en 
-struiken in straten, op pleinen en in parken. 
Iedereen mag ervan plukken en van snoepen. 
Dat zou ons ook in Brussel dichter bij de 
natuur kunnen brengen.

• Als rust- en verzorgingstehuizen hun tuinen 
open stellen als gemeenschapstuin, krijgen 
gezinnen een plekje om te tuinieren en 
ouderen meer sociaal contact waar ze 
wonen. Zo leren kinderen en volwassenen 
tuinieren, de natuur beter begrijpen en 
respecteren, en krijgt de biodiversiteit in de 
stad een boost.

• Maak ook ‘bibliotheken’ voor andere dingen 
dan boeken en films. Er zijn zoveel dingen 
die we maar één keer per jaar of minder 
gebruiken. Denk aan verfmateriaal. Of dingen 
die we na een jaar niet meer nodig hebben 
zoals kinderkleren. Waarom kunnen we de 
bibliotheken niet uitbreiden met die spullen? 
Zo hoef je niet meer te investeren in een 
behangafstomer of hoef je geen kleertjes 
meer te kopen waar je baby na drie 

maanden uitgegroeid is. Als samen leving 
kunnen we daarmee veel geld uitsparen.

• Ilot de fabrication: Een ontmoetingsplek 
voor makers. De coronacrisis laat ons nog 
meer inzien dat we kennis over fabricatie 
en reparatie dicht bij huis moeten houden. 
Elke gemeente zou naast een bibliotheek, 
een gemeenschaps- of cultuurcentrum en 
een sporthal ook een makersatelier moeten 
hebben. Een plek waar je fietsen kunt leren 
repareren, audioboxen installeren, perma-
cultuur toepassen. En toegang krijgt tot 
een groot hout- en metaalatelier, een fab 
lab en deelbibliotheken voor materiaal en 
gereed schap. Mensen kunnen er een 
ambacht leren en er kunnen nieuwe 
maakbedrijfjes ontstaan.

• Een duurzame keuken voor buurtbewoners 
op weekavonden: laagdrempelig, goedkoop, 
gezond en duurzaam eten én een plek waar 
je je buren kunt ontmoeten. Kan georga ni-
seerd worden in gemeenschapscentra of 
bedrijfsrestaurants die ’s avonds niet 
gebruikt worden.

• Mijn idee is om een vereniging te starten 
waar we door ontwerp, aanleg, onderhoud 
van tuinen een medium kunnen zijn tussen 

groene kwekerijen. En waar we zaken, 
planten en oogst kunnen delen met alle 
leden. Circulair denken, ecologisch en 
perma  cul tuur zijn onze principes. Manuele 
gereed   schap pen en oude technieken 
gebruiken voor groen beheer. Om dit traject 
uit de grond te stampen, kunnen we zeker 
jullie hulp gebruiken. 

• Er zijn verschillende zorginstellingen. Ze 
lijken naast elkaar te leven. Door 
zorgoverleg komt iedereen in contact met 
elkaar. Verschillende zorgspelers leren 
elkaar kennen en wisselen informatie uit. 
Dat kan bijvoor beeld door coördinatie op 
buurt niveau: Welke gezond heidsdiensten 
zijn er actief? Hoe brengen we die samen? 
Door de noden te kennen en met 
zorgoverleg kun je langer thuis blijven en 
langer gezond blijven. Het kan ook helpen 
om eenzaamheid op te sporen. 

• Er zouden meer, langere en integrale 
welzijns trajecten voor jongeren moeten 
zijn, en op maat, die de jongeren benaderen 
vanuit verschillende invalshoeken (gezond-
heid, vrije tijd, opleiding). Zo’n holistische 
benadering is een weg naar een langdurige 
oplossing voor complexe problemen.
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AANBEVELINGEN DUURZAME EN LEEFBARE STAD

In de workshops zochten we concrete aan-
bevelingen voor elk thema. Voor het thema 
‘Duurzame en leefbare stad’ kwamen we tot 
aanbevelingen op basis van workshops met  
9 organisaties en 13 burgers.

n Aanbevelingen van organisaties

Investeer in blauw en groen in de stad
• Investeer in groen dat toegankelijk is voor 

alle lagen van de Brusselse bevolking, groen 
dat de stad leefbaar maakt. 

• Steun organisaties, burger- en buurt-
initiatieven voor ‘toegankelijk groen’. 

• Begeleid mensen naar verschillende vormen 
van groenvoorzieningen, laagdrempelig en 
vlakbij.

• Creëer pop-up leefbare ruimte zoals 
speel  straten. Maak er ontmoetingsruimtes 
van.

• Investeer in kleinschalige, laagdrempelige 
evenementen aan het water of vlak bij 
groen. 

• Investeer in verduurzamen, vergroenen, 
samen moestuinieren.

• Stel tuinen en binnenruimtes van voor-
zieningen open. 

Stimuleer samenwerking
• Creëer experimenteerruimte voor burgers 

en middenveldpartners en ondersteun kleine 
en diverse groen- en duur zaam heids-
initiatieven waar mensen mede-eigenaar 
van zijn. 

• Ondersteun participatie van burgers en 
verenigingen bij de creatie van duurzaamheid 
en groene ruimtes in de publieke ruimte.

• Integreer duurzaamheid met andere 
VGC-beleidsdomeinen (zoals sociale cohesie, 
levenslang leren, diversiteit).

• Heb meer aandacht voor integratie van 
duurzaamheid in het onderwijs.

• Versterk de samenwerking tussen onderwijs 
en welzijn.

• Werk nog meer samen met andere 
overheden, de Franse Gemeenschaps-
commissie, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschaps commissie, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Stimuleer duurzaamheid
• Zet als VGC sterk in op duurzaamheid. 

Breng dingen mee in beweging, pionier.
• Verhoog de kennis over duurzaamheid, 

hergebruik en recyclage bij het brede publiek. 

• Zitbanken in de stad zijn plekken voor 
infor mele, ongedwongen, kleine ontmoe-
tingen. Ze bieden kansen tot lichte bindingen, 
maar kunnen ook broedplaatsen van 
gemeen schappen zijn. Er staan veel te weinig 
banken in Brussel en de meeste banken zijn 
saai en stimuleren geen oogcontact of 
gesprek. Ik dacht aan een wedstrijd waarin 
scholen, kunstacademies, kunstenaars en 
creatieve burgers ontwerpen voor ontmoe-
tings banken kunnen insturen, die door een 
jury beoordeeld worden. De knapste en 
vooral de meest ontmoetings bevorderende 
banken worden geproduceerd door beroeps -
opleidingen Lassen en Hout bewerking in 
samenwerking met de ontwerper van de 
bank. De banken komen overal in Brussel op 
strategische plaatsen, in publieke ruimtes, 
en misschien ook waar publieke ruimte 
overgaat naar privéruimte, op verborgen 
plekjes in buurten. Er kan zelfs een wandel-
route ontworpen worden langs de ontmoe-
tingsbanken, zodat bang voor elkaar bank 
voor elkaar wordt.

• Per gemeente een zorghuis waar je terecht-
kunt voor een dokter, psycholoog, diëtist, 
sociaal assistent, psychiater, pedagoog. Dat 
is drempelverlagend voor zwakkere burgers 
en geeft winst op lange termijn.
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• Moedig makersateliers en repaircafés aan in 
gemeenschapscentra en wijkcentra 
(circulaire economie). 

• Begeleid nieuwkomers en ‘aankomers’ in 
wijken naar groenvoorzieningen en groen-
comités. Moedig ze aan met piloot projecten.

• Link subsidies aan de aandacht van projecten 
voor participatie, duurzaamheid, diversiteit 
en inclusie. Denk aan de social impact 
bonds rond sociale en duurzame wijken. 

• Sociale cohesie heeft een belangrijke band 
met de duurzame en leefbare stad: investeer 
in de twee domeinen: sociaal en groen. 

Gezonde voeding en levensstijl
• Streef naar duurzame voeding en gezonde 

levensstijl voor mensen uit kwetsbare 
doel  groepen, voor kinderdagverblijven en 
scholen.

• Ondersteun ouders in kookateliers, leer ze 
gezond koken en eten.

• Geef subsidies voor groene interventies, 
groen en eetbaar groen.

n Aanbevelingen van burgers

Investeer in blauw en groen in de stad
• Vergroen de publieke ruimte en moedig 

kleine initiatieven van burgers en 

organisaties aan. Informeer ze erover.
• Bevorder de toegang tot groene ruimtes 

met ‘smart city’-projecten. 
• Vergroen de gebouwen van de VGC zelf. 

Investeer in verticale tuinen. Neem dat ook 
op in de subsidiecriteria voor scholen en 
andere gemeenschapsvoorzieningen.

• Breng een streepje groen aan op braak-
liggende terreinen of lanen die nog te veel 
‘betonvlakte’ zijn.

• Investeer in regenwaterrecuperatie. 
• Verminder geluidshinder en investeer meer 

in zachte mobiliteit en gedragscode op de 
weg, gevelgroen en geluidsmeting.

• Stimuleer niet alleen het vergroenen, maar 
begeleid ook de mensen uit een appartement 
om samen de neuzen in dezelfde richting te 
krijgen. 

• Leer burgers hoe ze projecten rond 
vergroening op gang kunnen brengen als 
burger in een groter geheel. 

Stimuleer samenwerking
• Investeer in samenwerken met initiatieven 

zoals Living en ville en klimaatacties.
• Ondersteun projecten om groenten en fruit 

die niet meer verkocht worden te bedelen 
aan armoedeverenigingen in gemeenschaps-
centra en wijkhuizen.

• Moedig aan om publieke ruimtes die nog 
onderbenut zijn, te delen voor gemeenschaps- 
en culturele initiatieven.

Stimuleer duurzaamheid
• Voorzie in regelgeving die burger initia tieven 

mogelijk maakt. 
• Geef niet alleen geld aan burgerinitiatieven. 

Ondersteun ze ook praktisch en logistiek 
door infrastructuur aan te bieden, tips en 
suggesties te geven, communicatie op maat 
te regelen.

• Gebruik de kracht van burgers. Wakker de 
burgerzin aan van inwoners om afval te 
verminderen, aan buurtcomposteren te 
doen, de openbare netheid te 
onderhouden.

• Organiseer acties rond verduurzamings-
sinitiatieven, met burgerinitiatieven over de 
gemeentegrenzen heen.

• Investeer in energierecuperatie bij alle 
mogelijke voorzieningen. 

• Investeer in gebruik van natuurlijke 
materialen.

• Betrek de burgers bij de leefbare stad. Dat 
is erg belangrijk voor Brussel om te zorgen 
dat mensen hier blijven wonen. 
Duurzaamheid is een manier om mensen 
aan de stad te binden. Betrek mensen bij 
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hun omgeving, en hou de omgeving ook 
leefbaar. 

Investeer in informatie en communicatie
• Sensibiliseer en informeer.
• Communiceer meer over en investeer in het 

verbinden van de goede, vaak kleinschalige 
initiatieven die er al zijn. 

n Samenvatting – Brussel als duurzame en leefbare stad

Het thema Brussel als duurzame en leefbare stad staat heel hoog op de agenda van de 
inwoners. Mensen dromen van een propere en duurzame stad waarin het leven nog 
aangenamer wordt. 

Positief ingevuld betekent dat: streven naar een blauwgroene stad waar het aangenaam 
toeven is door het vele toegankelijke groen. Daarvoor is er ook veel ‘klein’ groen nodig: 
tuinen, een boom hier en daar, groene gevels, toegankelijk water.

Maar leefbaarheid gaat ook over afvalbeheer en duurzaamheid. Zoek de oplossingen vooral 
in de houding en acties van burgers en zoek mogelijkheden voor duurzaam en ecologisch 
afvalbeheer, duurzaam waterbeheer, circulaire economie en buurtcomposteren.
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Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(435)

Meedoen en samen maken 435 35% 100%
Verbinden door activiteiten in de stad 187 15% 43%
Betrokkenheid en participatie in de stad verhogen 122 10% 28%
Cultuur en sport in Brussel 114 9% 26%
Integratie 73 6% 17%
Sociaal netwerk in de stad 64 5% 15%
Cultuur in Brussel toegankelijk maken 47 4% 11%
Diversiteit in Brussel 36 3% 8%
Kennismaken met Brussel 31 3% 7%
Senioren in de stad 27 2% 6%
Nieuwkomers 23 2% 5%
Discriminatie aanpakken 17 1% 4%

MEEDOEN EN SAMEN MAKEN
In totaal kregen we 435 ideeën over ‘Meedoen en samen maken’: 35% van de ingediende bijdragen. 
Het is het tweede belangrijkste thema in Stadspiratie. 

43% van die bijdragen ging over ‘Verbinden door activiteiten in de stad’, 28% over de organisatie 
van acties die betrokkenheid en participatie in de stad verhogen, 26% over het stimuleren van 
cultuur en sport in Brussel, 17% over integratie en 15% over het belang van sociale netwerken in de 
stad. Dit is duidelijk een thema dat heel sterk leeft bij de deelnemers. 
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BLOEMLEZING IDEEËN OVER ‘MEEDOEN EN SAMEN MAKEN’

In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• Een gewestelijk ontmoetingspunt, een 
commonsplek met lokale vertakkingen die de 
gewestelijke dynamiek vertalen in nabijheid 
en inclusiviteit. Het commonshuis is een 
leer- en doeplek, een gezellige en levendige 
verzamelplek voor initiatieven die duurzaam 
omgaan met stedelijke hulpbronnen en 
gemeenschappen. Denk: Amsterdams 
Pakhuis De Zwijger meets Gents TimeLab. 

• Hou een deel van het budget vrij om 
projecten te financieren die burgers via 
feitelijke verenigingen of verenigingen 
indienen om hun wijk, stad of gewest beter 
te maken. Laat online op de projecten 
stemmen als er meer ideeën zijn dan budget. 
Laat ambtenaren controleren of de projecten 
realistisch en wettig zijn.

• Buddygezinnen om nieuwkomers te helpen 
met onderwijs. Kan eventueel in partner-
schap met scholen of met Sonja Erteejee. 
Zorg voor goede begeleiding en onder-
steuning van de buddygezinnen: met 
vorming en ontmoetingskansen tussen de 

verschillende buddy’s.
• We kunnen een belangrijke rol spelen – niet 

alleen om boodschappen ‘letterlijk’ te 
vertalen maar ook om in vertalingen rekening 
te houden met culturele gevoeligheden en 
de kwetsbaarheid van gezinnen. Dat werd 
nu extra zichtbaar bij de heel expliciet 
vertaalde coronamaatregelen, die toch geen 
angst en wantrouwen wegnemen. 

• Leefbaarheid en samenleven gaan hand in 
hand: Verbeter groene ruimtes, ontmoetings-
plaatsen en rustpunten en bouw ze verder 
uit. Gebruik de verscheidenheid van de 
Brusselse bevolking in een gezamenlijk 
project met gemengde burgerparticipatie 
en gemeenschappelijke buurtfeesten. 
Kleinschalig is best wel oké. Betrek de 
bevolking bij de democratische besluit-
vorming (met succesvolle experimenten 
zoals in de Italiaanse gemeente Torres).

• Gemeenschapscentra zijn het kloppend 
hart van de buurt. Blijf investeren in de 
dialoog met je onmiddellijke omgeving. 
Door leer- en ontmoetingsplekken te creëren, 
in gesprek te gaan over vraag en aanbod, 
sociaal-cultureel werk erbij te betrekken, 
samen te zoeken naar iets nieuws of te 

ondersteunen waar duidelijk behoefte aan 
is. Samenwerking en cocreatie als troef.

• Elk jaar organiseren we een inter gene ra tio-
neel en multicultureel wijkfeest met 
maximale participatie van de buurt bewoners. 
We zetten lokaal talent in de bloemetjes. 
Het evenement wordt gedragen door de 
tieners en jongeren rond La’J en D’Broej 
– Centrum West. Andere partners worden 
uitgenodigd om hun steentje bij te dragen. 

• Activiteiten organiseren op school waaraan 
de ouders en de buurt mee kunnen doen. 
Bijvoorbeeld een buurtfeest dat start met 
een vergadering en afsluit met het vieren 
van verschil en cultuur. Iedereen zet zich in 
door bijvoorbeeld gerechten van zijn of 
haar cultuur voor te bereiden. Zo leren we 
ook veel bij. Het is belangrijk dat je een 
methode gebruikt die zorgt voor uit wisseling 
tussen de verschillende activiteiten. Denk 
aan een speeddate voor ouders: iedereen 
aanbod + uitwisseling tussen iedereen.

• Permanente Stadspiratie. Wat? De oefening 
die nu gedaan wordt met Stadspiratie ook 
structureel inbedden. Bij elk beleidsdomein 
en bij elk plan dezelfde vragen stellen: Hoe 
kunnen Brusselaars het leven in Brussel mee 
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vormgeven? Hoe krijgen kwetsbare groepen 
de kans om hun stem meer te laten horen? 
Hoe geven we meer ruimte aan initiatieven 
van onderuit? Wat wil je veranderen en wat 
heb je daarvoor nodig? Ken je goede voor-
beelden die Brussel kunnen inspireren? Waar 
droom je van? Hoe? Om antwoorden te 
krijgen op die vragen als beleid goed blijven 
samenwerken met het middenveld, met 
mensen en organi saties die dag in, dag uit 
met Brusselaars werken. Waarom? Ervoor 
zorgen dat de grond rechten van alle 
Brusselaars – wie hier is, is van hier – in 

alle levensdomeinen gewaar borgd blijven: 
degelijke, betaalbare woning, inkomen 
boven de armoederisicogrens.

• Ik zou het fijn vinden om culturele activi tei ten 
zoals optredens of toneel gemakkelijk en 
goedkoop in het woon zorg centrum te krijgen. 
Ook dat rusthuisbewoners gemakke lijker 
kunnen meedoen met culturele activi teiten 
door een liftbus in te leggen of culturele 
activiteiten in de week te orga ni seren. 
Goedkoop vervoer aanbieden voor minder 
mobiele mensen om bij voor beeld naar de 
markt te gaan, een mossel festijn. Ook zou 

het goed zijn dat de stad Brussel subsidies 
geeft om een aangepaste tuin te creëren in 
het rusthuis zelf of groen plant waar je 
gemakkelijk met rolstoel bewoners kunt 
gaan wandelen. Subsidies om samen-
werkingsverbanden te creëren (biblio theken, 
culturele centra, scholen). Nederlandstalige 
vrijwilligers die individuele bezoeken 
afleggen bij Nederlands talige bewoners.

AANBEVELINGEN MEEDOEN EN SAMEN MAKEN

In de workshops zochten we concrete 
aan bevelingen voor elk thema. Voor het thema 
‘Meedoen en samen maken’ kwamen we tot 
aanbevelingen op basis van workshops met  
12 organisaties en 9 burgers. 

n Aanbevelingen van organisaties

Samen maken en participatie
• Benut het potentieel van de gemeen schaps-

centra om doelgroepen te betrekken bij 
wat er in Brussel leeft en gebeurt.

• Zet brugpersonen in de gemeenschaps-
centra in zodat het aanbod op maat is, de 
doelgroep betrokken wordt bij de werking 
en de informatie tot bij de doelgroep komt.

• Ondersteun en financier de gemeenschaps-
centra om participatieve methodes in te zetten 
zodat ze met de bereikte doelgroepen kunnen 
werken. Enterfestival is een goed voorbeeld.

• Geef organisaties genoeg ‘witruimte’ om te 
communiceren, te participeren en te 
ondersteunen.

• Vraag aan de doelgroep zelf hoe zij bereikt 

kunnen worden en wat ze willen doen. 
Werk voor elke doelgroep een communicatie- 
en participatiestrategie uit.

• Zet participatieprojecten op dicht bij de 
burgers, om te weten wat nodig is in buurten.

• Trek meer budget uit voor doelgroepen die 
moeilijker te bereiken zijn, zoals tieners. 

Stimuleer samenwerking
• Betrek partnerorganisaties vroeg genoeg 

bij een project of beleidslijn en leg ze 
minder achteraf op. Vraag actief en vooraf 
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aan partnerorganisaties hoe de VGC 
projecten het best kan aanpakken, 
bijvoorbeeld op een platformmoment. 

• Bouw kennis op over communicatie- en 
participatiemethodes en deel die met het hele 
VGC-netwerk. Zorg bij de VGC voor kennis 
van initiatieven en expertise in het werkveld 
en laat niet altijd dezelfde organisaties aan 
bod komen op bij voor beeld studiedagen. Dat 
is een uitdaging en vraagt tijd en ruimte voor 
maatwerk. Denk ook aan kleinere organisaties.

• Investeer in professionele ondersteuning 
van vrijwilligers.

• Match vrijwilligers met organisaties via een 
app of sociale media.

• Werk verder participatief zoals nu bij 
Stadspiratie. Zet een netwerkdag op voor 
organisaties, organiseer meetings tussen 
organisaties, bouw bruggen tussen 
organisaties.

Integratie en diversiteit
• Zoek uit hoe de VGC witte, mannelijke, oudere 

raden van bestuur bij werk veld organisaties 
kan stimuleren en onder steu nen om meer 
divers te worden, een betere weer spiegeling 
van de Brusselse realiteit. Werk een traject 
uit voor de werkveld partners.

• Stimuleer organisaties om meer in te zetten 

op participatie van doelgroepen, zodat zij 
ook meer vertegenwoordigd worden in de 
raad van bestuur.

• Zorg voor meer diverse medewerkers en 
vrijwilligers om zo een brug te slaan met de 
doelgroepen.

• Financier en bevorder samenwerking: leid 
jonge nieuwkomers naar het reguliere 
aanbod en laat ze kennismaken met een 
waaier aan activiteiten.

• VGC en partnerorganisaties werken samen 
rond buddygezinnen om de integratie van 
nieuwkomers te bevorderen.

n Aanbevelingen van burgers 

Samen maken en participeren
• Investeer in projecten zoals Have your say: 

je mag duidelijk je mening geven bij 
regel  gevende initiatieven (geef feedback op 
de wetgeving). Veel mensen willen daar tijd 
voor vrijmaken. Betrek de burger bij het 
beleid.

• Koppel terug over de voorstellen en ideeën 
waarmee je iets doet, niets doet of niets 
kúnt doen omdat de VGC niet bevoegd is.

• Geef burgers een budget dat ze zelf vrij 
kunnen gebruiken en vergoed initiatieven 
waar veel tijd en moeite in gestopt wordt.

Stimuleer samenwerking
• Werk intensief samen met andere overheden 

zoals het Gewest of de Franse 
Gemeenschaps commissie.

Investeer in informatie en communicatie
• Informeer en ondersteun burgers over hoe 

je het best kunt communiceren over eigen 
initiatieven.

• Help burgers om over hun initiatieven te 
communiceren en maak er als VGC reclame 
voor.

• Informeer burgers door feedback te geven 
bij hun projecten, klachten en voorstellen.

Ondersteun burgers
• Ondersteun wijkwerking en lokale projecten. 

Ontlast ze administratief. Maak het minder 
complex om iets te ondernemen. 

• Regel praktische begeleiding door de 
cultuurbeleidscoördinator.

• Moderniseer de administratie: flexibeler, 
toegankelijker en klantgerichter.

• Stel genoeg goedkope of gratis en vlot 
toegankelijke lokalen ter beschikking.

• Zorg voor lokale ondersteuning, los van de 
opdeling Franstalig-Nederlandstalig met 
een pragmatische in plaats van een 
politieke benadering.
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n Samenvatting - Meedoen en samen maken

‘Meedoen en samen maken’ is een van de belangrijkste thema’s in Stadspiratie. Inwoners 
verwachten duidelijk actie van de VGC in samenwerking met het netwerk van organisaties. 

Betrokkenheid en participatie kun je zowel kleinschalig als grootschalig versterken door 
meer buurtwerking, buurtactiviteiten en thematische denktanks die specialisten en burgers 
samenbrengen. Die dubbele as komt duidelijk naar boven.

Inwoners willen ook echt samen maken: ze willen meewerken met deelnemers van 
verschillende leeftijden, met diverse achter gronden en met specialisten, rond onderwerpen die 
iedereen aanbelangen zoals mobiliteit, infrastructuur of ecologie. Stadspiratie zelf wordt her 
en der als goed voorbeeld aangehaald als een verder te zetten initiatief. 

Buurtwerking is heel belangrijk voor Brussel en kan nog versterkt worden door kleinschalige 
projecten en activiteiten te organiseren die iedereen uit de buurt samenbrengen en toelaten 
elkaar en de verschillende culturen te leren kennen en contacten tussen generaties te 
stimuleren. 

Er is een link tussen meedoen en samen maken. Het ene wordt vaak gezien als noodzakelijke 
voorwaarde voor het andere. Door samen te doen, komen inwoners ook tot samen maken. 
Die ‘samen doen’-activiteiten kunnen heel verschillend zijn: samen cultuur en kunst creëren, 
sport, dans, wijkfeesten, straat feesten, etentjes. Die diversiteit wordt vaak als erg belangrijk 
beschouwd in het multinationale Brussel. Bij dit thema komt ook het belang van en de 
waardering voor vrijwilligers sterk naar voren.

WAT IS JOUW IDEE?
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Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(138)

Opgroeien 138 11% 100%
Kindvriendelijke speel- en ontmoetingsplaatsen 79 6% 57%
Vrije tijd en ontspanning 51 4% 37%
Brede school 23 2% 17%
(Buitenschoolse) opvang 21 2% 15%

OPGROEIEN
In totaal kregen we 138 ideeën over ‘Opgroeien’: 11% van de ingediende bijdragen.

57% ging over kindvriendelijke speel- en ontmoetingsplaatsen, 37% over vrije tijd en ontspanning, 
17% over brede school en 15% over (buitenschoolse) opvang. In de laatste drie subthema’s zat veel 
overlap.
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BLOEMLEZING IDEEËN OVER  ‘OPGROEIEN’

In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• Rommelspeelplaatsen bouwen in Brussel. 
Het is bewezen dat dat leerrijk is en goed 
voor de ontwikkeling van kinderen. 

 https://www.smallsteps.nl/nl/nieuws/
rommelspeelplaats#gref

• Kunnen we de speelplaatsen van de 
Brusselse scholen niet openstellen buiten 
de schooluren (woensdagnamiddag, 
weekend, schoolvakanties) als ravot- en 
speelruimte voor de kinderen?

• De opvang is in het algemeen niet duur. Er 
wordt een symbolisch bedrag gevraagd per 
opvangdag of -uur. De opvanguren zijn ook 
leertijden waarin kinderen met elkaar spelen 
en van elkaar leren. Met een gratis opvang-
systeem kunnen er verschillende kinderen 
gebruik van maken. Buiten een erg positief 
effect op hun ontwikkeling bevordert het 
ook de integratie tussen de kinderen.

• Alleenstaande ouders zijn een groeiende 
groep in Brussel. Wij hebben ondersteuning 
nodig voor ons gezin, bijvoorbeeld door 
flexibele kinderopvang voor schoolgaande 

kinderen als ouders in shifts werken. Een 
soort van internaat dus, niet voor de hele 
week maar alleen als het nodig is. Ik zou ook 
een structuur willen die ouders helpt om zich 
samen te organiseren en elkaar te helpen. 
Zo kunnen we een netwerk opbouwen van 
alleenstaande ouders die elkaar steunen.

• Een waterspeeltuin aan het kanaal waar 
kinderen kunnen spelen en experimenteren 
met water (schroef van archimedes, sluizen, 
waterrad, waterpomp, natuurlijke water-
zuivering). Dat zou perfect kunnen op het 
braakliggende stuk grond aan de Ninoofse-
poort. Het zou niet alleen dienst doen als 
ontmoetingsplaats maar ook het ‘water in 
de stad’ opwaarderen.

• Op de kruising Simonsstraat en Helihaven-
laan biedt het braakliggend terrein potentieel 
voor een tijdelijk speelterrein voor de jonge 
kinderen uit de buurt. Er zijn speelterreinen 
voor de wat oudere kinderen aan het Maxi - 
miliaanpark, maar de jongsten kunnen daar 
nog niet terecht en spelen nu op de stoep 
voor de deur. Met jullie steun willen onze 
buren en wijzelf dit graag concreet vormgeven.

• De VGC-subsidies voor aanleg of heraanleg 
van speeltuinen in de Brusselse scholen zijn 

al een mooi succesverhaal. Dit is erg belangrijk 
voor het welzijn van kinderen – er zou veel 
meer geld voor moeten vrijkomen, wellicht 
met voorrang voor scholen die ver van natuur 
liggen, zoals in het centrum en andere dicht-
bevolkte wijken. Vraag dan tegelijk dat de 
scholen de speel tuinen en speelplaatsen 
vergroenen, niet met kunstgras maar met 
bomen en planten om zo de kinderen respect 
en liefde voor natuur bij te brengen. Meer 
groene scholen dus, zoals ’t Regenboogje in 
Etterbeek. Ook – waarom niet? – geld voor 
vergroening van de schoolgebouwen? 
Verticale tuinen, gevelplanten, bloemen.

• Heel wat expats (rijk en arm) hebben geen 
netwerk in Brussel. Ze worden vaak 
vergeten, maar hebben veel potentieel en 
interesse. In sommige gezinnen heeft de 
ene ouder een job in Brussel, maar is de 
andere ouder huis man of huisvrouw. Die 
zou wel graag een rol spelen in de maat-
schappij. De school is voor die mensen een 
belangrijke ont moe tings plaats en de acties 
van Brede School nemen hen mee in het 
maat schap pelijk gebeuren, bieden ze hen 
een netwerk.
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AANBEVELINGEN OPGROEIEN

In de workshops zochten we concrete 
aan bevelingen voor elk thema. Voor het thema  
‘Opgroeien’ kwamen we tot aanbevelingen  
op basis van workshops met 7 organisaties en 
3 burgers.

n Aanbevelingen van organisaties

Opvang
• Breid de capaciteit in de kinderopvang uit 

en maak de kinderopvang meer toe gan ke-
lijk, vooral in arme wijken en wijken met 
een lage dekkingsgraad.

• Geef subsidies in de kinderopvang voor 
noodopvang op korte termijn en flexibele 
opvang om de toegankelijkheid te verhogen 
en kinderdagverblijven te motiveren om dit 
aan te bieden. 

Verruim het aanbod
• Breid de capaciteit uit in het jeugdwerk. Er 

is meer aanbod nodig en plekken voor 
jongeren (14-18-jarigen). 

• Voorzie in meer kindvriendelijke, gratis 
ont moetingsplaatsen voor ouders met 
kleine kinderen. 

• Breid het aanbod van groepsactiviteiten 
voor kinderen en jongeren in het 
Nederlands uit met aandacht voor de 
geografische spreiding. Breng het aanbod 
naar de wijken. 

• Realiseer een blijvende capaciteitsverhoging 
in het jeugdwelzijnswerk om de wacht-
lijsten weg te werken. 

• Investeer meer en blijvend in een naschools 
aanbod voor kinderen omdat scholen een 
belangrijk en soms het enige aanspreekpunt 
zijn voor ouders. Zo leggen scholen een 
brug naar andere activiteiten. 

Rol van informatie, communicatie en 
sensibilisering
• Communiceer over het aanbod in verschil-

len de talen.
• Spreek ouders proactief aan over het 

aanbod.
• Investeer in permanente vorming voor 

leerkrachten en scholen over het aanbod 
voor hun leerlingen, ook voor naschoolse 
activiteiten. 

• Geef inspirerende voorbeelden van mensen 
die in de stad blijven wonen met kinderen.

Inclusie
• Ondersteun kinderen ook in de diversiteit: 

werk bijvoorbeeld wachtrijen weg bij 
logopedie.

n Aanbevelingen van burgers

Opvang
• Verhoog de capaciteit voor Nederlands-

taligen in opvang, school en vrijetijds-
activiteiten.

• Vergroot de capaciteit en de buurtgerichte 
inbedding van scholen en crèches zodat er 
minder afhankelijkheid is van de auto.

• Investeer in kwaliteitsverbetering van de 
naschoolse opvang door ondersteuning en 
vorming van de begeleiders.

Verruim het aanbod
• Richt creatievere en meer uitdagende 

speelplekken in waar ontmoetingen 
georganiseerd en bevorderd worden. 

• Richt de openbare ruimte zo in dat ze 
uitnodigt tot ontmoeting. Mogelijkheden 
met tijdelijke invullingen. Ontmoeting in de 
publieke ruimte gaat niet vanzelf. 
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n Samenvatting - Opgroeien

De ideeën in Stadspiratie over opgroeien, opvang, vrije tijd en buiten- en naschoolse 
activiteiten gaan vooral over veilige, kind vrien delijke infrastructuur en praktische 
organisatie, toegankelijkheid en betaal baarheid.

De deelnemers vragen ook meer fysieke ruimte. Ze willen het aanbod van de naschoolse en 
andere vrijetijdsactiviteiten uitbreiden, onder andere met klimpiramides, glijbanen, step- en 
rolschaatsparcoursen, hindernissenparcoursen, kinderboerderijen, binnenspeeltuinen, 
zwembaden en meer aandacht voor bijvoorbeeld kindvriendelijke cafés.

Met een grotere verscheidenheid en een bredere geografische spreiding van de naschoolse 
activiteiten krijgen kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende 
disciplines: kunst, theater, sport, taal. Hier is een link met het thema inclusie dat verder nog 
aan bod komt. 

De deelnemers onderstrepen het belang van een aanbod voor kinderen met een beperking. 
Ook voor die kinderen moeten er genoeg vrijetijdsactiviteiten en stages zijn.

Ook de vindbaarheid komt aan bod. Zo zijn er suggesties om in een app of andere 
informatiekanalen een overzicht te geven van het aanbod met een zoekfunctie om de 
kindvriendelijke speel- en ontmoetingsplaatsen en buitenschoolse activiteiten te leren 
kennen en te vinden.

WAT IS JOUW IDEE?

Speelplekken zijn in de praktijk vaak 
‘gesegregeerd’. Organiseer en bevorder 

ontmoeting op speelplekken en pleinen.
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Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(128)

Leren 128 10% 100%
Hulpmiddelen om te leren 68 6% 53%
Begeleiden naar de arbeidsmarkt 19 2% 15%
Didactiek 19 2% 15%
Rol leerkrachten 13 1% 10%
Een plaats in de school voor elk kind 12 1% 9%
Infrastructuur onderwijs 12 1% 9%
Digitaal / online onderwijs 8 1% 6%
Buitengewoon onderwijs 5 0% 4%

LEREN
In totaal kregen we 128 ideeën over  ‘Leren’: 10% van de ingediende bijdragen. 

53% ging over hulpmiddelen om te leren, 15% had een didactische link of ging over het belang van 
onderwijs als opstap naar de arbeidsmarkt en 10% ging over de rol van de leerkrachten in het 
leerproces.
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BLOEMLEZING IDEEËN OVER  ‘LEREN’

In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• Scholieren van verschillende scholen komen 
regelmatig samen om te praten over hun 
ideeën over het Brusselse onderwijs 
(bijvoor beeld leerlingenparticipatie, klimaat 
op school, schoolkosten). In de loop van het 
jaar kunnen ze dan een of meer ideeën 
verder uitwerken. Op het einde moeten ze 
de kans krijgen om hun idee te presenteren 
aan andere scholieren, directeurs, de dienst 
Onderwijs, ministers. In Leuven loopt al 
zo’n project: PACT3000. https://www.
mijnleuven.be/nodes/pact3000/nl

• Informatieve sessies organiseren voor 
kinderen en jongeren om dingen in vraag te 
leren stellen, om kritisch te kijken naar 
berichten en de weergave van feiten door 
de media. De VGC kan ook bijdragen door 
betrouwbare informatie te geven, in 
verschillende talen. Ook de media moeten 
daarin hun verantwoordelijkheid opnemen.

• Scholen langer open houden. School 
aan vullen met allerlei activiteiten die de 
talenten van kinderen en jongeren aan-

scher pen. Iedereen dezelfde kansen bieden 
door iedereen toegang te geven tot een 
gelijk aanbod. De extra uren kunnen ook 
gebruikt worden voor remediëring of 
differentiatie.

• Er zou een Cijfers en Letters-Club moeten 
komen (naar het voorbeeld van het spel op 
FR 3). Dat zou de rekenvaardigheid en de 
woordenschat van de jeugd fel verbeteren.

• Drama kan ingezet worden als orthope da-
gogisch middel. Het gaat erom sociale 
vaardigheden te ontwikkelen. In de 
Brusselse scholen zouden die spelletjes niet 
alleen de sociale vaardigheden ontwikkelen 
maar ook het taalniveau verhogen. In de 
socio-culturele activiteiten op woensdag-
namiddag kunnen dramalessen ingelast 
worden (half sport en spel - half dramales) 
want nu vergeten de kinderen dikwijls 
Nederlands te praten.

• Een divers schoolteam waar communicatie 
geen belemmering is. Waar iedereen een 
plek krijgt om positieve kansen te grijpen. 
Waar de school bijdraagt aan: Hoe werken 
we aan vertrouwen met ouders? Hoe 
maken we het schoolteam daarin 
competent? Leren kijken vanuit een andere 

bril of met een ander perspectief naar 
kinderen en situaties. Een divers 
schoolteam waar alle leerlingen zich 
herkennen in leerkrachten en 
klasactiviteiten. Ook de diversiteitsradar 
van leerkrachten zelf versterken door 
interesse te tonen voor cultuurverschillen 
en die te appreciëren. 

• Een platform maken van mensen die tijd en 
zin hebben om hun talenten en passies gratis 
te delen en door te geven aan kinderen en 
jongeren. Die mensen (gepensioneerden, 
vluchtelingen) voelen zich nuttig en ze 
maken breed leren haalbaar en toegankelijk 
voor iedereen. 

• Alle scholen zouden gratis een beroep 
moeten kunnen doen op een intercultureel 
bemiddelaar (ICB) zodat de ouders en de 
kinderen goed geïnformeerd een school-
loopbaan kunnen doorlopen. Bleek in 
corona tijd heel effectief te zijn. ICB en 
schoolpoortwerking dragen effectief bij tot 
betere schoolloopbanen, maar zijn niet 
structureel uitgebouwd.
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In de workshops zochten we concrete aan  be ve-
lingen voor elk thema. Voor het thema  ‘Leren’ 
kwamen we tot aanbevelingen op basis van 
workshops met 11 organisaties en 6 burgers. 

n Aanbevelingen van organisaties

Onderwijzend personeel
• Maak sterke en diverse schoolteams waarin 

leerkrachten en andere experten elkaar 
versterken. 

• Ondersteun het schoolteam zodat er meer 
kindvrije uren komen. Zo komt er tijd vrij 
om zichzelf te blijven vormen, onder andere 
over kansarmoede en diversiteit.

Leren en leerinhouden
• Focus op leren leren, op leren omgaan met 

verandering en flexibiliteit. 
• Maak ruimte op school voor andere 

talenten, vrij in te vullen door kinderen, 
bijvoorbeeld bewegen.

• Versterk de competenties van ouders om 
hun kinderen te begeleiden.

Leren buiten de school
• Geef meer aandacht aan leren na de school-

periode. Leren is meer dan school, is meer 
dan kinderen en jongeren, is voor iedereen. 
Volwassenen kunnen voor jongeren een 
voorbeeld zijn. Ontwikkel een visie over 
levenslang leren.

• Stimuleer leren buiten de school. Er zijn 
nieuwe en andere vormen van leren nodig, 
die flexibeler zijn. Mensen moeten meer op 
hun eigen ritme hun eigen programma 
kunnen samenstellen. Met flexibele instap-
momenten. Een uitbreiding van het online-
aanbod wordt daar ook belangrijk in. 
Daarvoor is samenwerking nodig met 
univer siteiten en hogescholen. Met 
dergelijke modules ontwikkel je kern kwali-
teiten en vaardigheden die een erkenning 
kunnen krijgen buiten een bepaald beroep.

Inclusie
• Ondersteun kinderen ook in de diversiteit: 

werk bijvoorbeeld wachtrijen weg bij 
logopedie.

Stimuleer samenwerking
• Verbreed de visie op leren. Verbind binnen- 

en buitenschools leren. En betrek daar 
experten van buiten de school bij om 

samen te werken.
• Breng scholen en organisaties samen in een 

netwerk of een netwerkmoment zodat ze 
van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen 
bevragen. Geef ze de nodige middelen voor 
een transparante samenwerking rond scholen.

• Versterk de samenhang en de samen wer king 
tussen onderwijs en welzijn.

• Laat scholen aansluiten bij buitenschoolse 
activiteiten in de buurt. Koppel de buurt aan 
de school. Haal de buurt ‘binnen’ in de school.

Rol van informatie, communicatie en 
sensibilisering
• Informeer en ondersteun ouders en 

kinderen bij keuzes voor de schoolloop baan.
• Verklein de digitale kloof: hoe gaan we meer 

mensen meetrekken in de digitalisering?
• Investeer in het opwaarderen van bso en 

tso, zowel in de beeldvorming als in de 
feiten (met bijvoorbeeld meer 
stageplaatsen). 

n Aanbevelingen van burgers

Onderwijzend personeel
• Geef leerkrachten tijd en ruimte om inzicht 

AANBEVELINGEN OVER LEREN
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te verwerven in het mechanisme van 
armoede en werk zo de missing link weg 
tussen de leefwereld van leerkrachten en 
die van ouders. 

• Stel meer zorgleerkrachten aan en meer 
ervaringsdeskundigen in armoede.

Leren en leerinhouden
• Ontwikkel de scholen als ‘hubs’ waar 

kinderen en leerkrachten aan cocreatie doen, 
gebaseerd op duurzame ontwikkelings doelen.

• Maak onderwijs ook praktisch gericht, niet 
alleen IQ ontwikkelen, maar evenwaardig 
ook EQ (emotional en empathic), PQ 
(physical), SQ (spiritual). 

• Zorg voor verbindend onderwijs, met meer 
aandacht voor het menselijke aspect op 
school.

Leren buiten de school
• Maak leren ook buiten de school mogelijk. 

Er zijn nieuwe en andere vormen van leren 
nodig die flexibeler zijn. Mensen stellen meer 
op hun eigen ritme hun eigen programma 
samen met flexibele instapmomenten. 

• Creëer creatieve, laagdrempelige hotspots 
waar mensen binnen en buiten kunnen 
lopen en samen creatieve vaardigheden en 
talen leren en elkaar ontmoeten.

Inclusie
• Maak het onderwijsaanbod toegankelijk 

voor iedereen, ook voor kansarme kinderen.
• Geef iedereen kansen om te kunnen leren, 

ook digitaal. Investeer dus in laptops en 
tablets thuis om van daaruit te leren. 

n Samenvatting – Leren

Voor onderwijs ligt de nadruk bij de deel nemers vooral op kinderen en ouders educatief, 
praktisch, financieel en mentaal ondersteunen, rekening houdend met de situatie van het 
kind en van de ouders.

Speciale aandacht moet gaan naar kinderen die aangemeld zijn en voor wie er geen plaats is 
en naar de begeleiding en informatie van ouders van kinderen met een beperking. En er 
moet genoeg aandacht zijn voor alle kinderen en voor de thuissituatie van de kinderen 
onder andere door genoeg zorgleerkrachten en andere specialisten zoals logopedisten in te 
zetten, door huistaakbegeleiding, extra financiële ondersteuning voor school uitstap pen en 
aangepaste schoolinfrastructuur. 

Daarnaast is er in dit digitale tijdperk aandacht voor digitalisering, klassen met een 
smartboard en tablets, en een online-leerplatform. 
Ook leren buiten de school moet aandacht krijgen. De deelnemers willen laagdrempelige 
mogelijkheden voor Brusselaars om hun talenten te ontwikkelen. 

Ten slotte wijzen ze erop dat het onderwijs nog altijd een heel belangrijke plaats inneemt in 
de voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt. 
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Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(103)

Meertaligheid 103 8% 100%
Belang van Nederlands 44 4% 43%
Basiseducatie in Nederlands en Frans 28 2% 27%
Meertaligheid als standaard 27 2% 26%
Belang van andere Europese talen 11 1% 11%

MEERTALIGHEID EN NEDERLANDS
In totaal kregen we 103 ideeën over ‘Meertaligheid en Nederlands’: 8% van de ingediende bijdragen. 

43% ging over het belang van Nederlands, 27% over basiseducatie in de twee belangrijkste 
landstalen en 26% over meertaligheid als standaard. 
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BLOEMLEZING IDEEËN OVER ‘MEERTALIGHEID EN NEDERLANDS’

In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• Ik zou het erg innovatief vinden als er 
echte tweetalige scholen zouden komen in 
Brussel. Geen immersieonderwijs zoals dat 
nu al bestaat, maar innovatief onderwijs 
waar de twee landstalen evenredig aan bod 
komen, met de helft Franstalige en de helft 
Nederlandstalige leerkrachten. Het kan ook 
om tweetalig onderwijs gaan met andere 
talen zoals Engels of Spaans. Als Europese 
hoofdstad mag Brussel daar best meer 
inspanningen voor doen en er ook als troef 
mee uitpakken. Rekruteer de leerlingen zo, 
dat er evenveel leerlingen zijn voor elke 
taal. Het moet een voorbeeld worden dat 
samenleven werkt, dat België werkt, dat we 
alleen door elkaar te verstaan verder 
komen in de wereld.

• Ik geef graag les aan kinderen, maar kreeg 
daarvoor jammer genoeg weinig kans. Met 
lessen voor niet-native speakers kan Brussel 
kansen geven aan mensen die ervan 
houden om les te geven (vertaald uit het 
Engels). 

• Frans en andere talen leren en oefenen 
voor jonge kinderen. Meer initiatieven om 
jonge kinderen (onder 8 jaar) de kans te 
geven op een fijne manier Frans of andere 
wereldtalen te leren en te oefenen. 
Betaalbaar. Verspreid over heel Brussel. In 
het Nederlands talige culturele netwerk zijn 
er nu veel initiatieven om anderstaligen de 
kans te geven Nederlands te leren en te 
oefenen. Dat is prima, maar ook de 
Nederlands talige kinderen willen de kans 
krijgen om meertalig te worden. Mijn 
kinderen leren nu alleen op school (veel te 
laat) en op straat Frans. Dat is echt niet 
genoeg. In de Franstalige bib zijn er geen 
initiatieven zoals in de Nederlands talige 
bib.

• Er moeten in de stad conversatiebanken in 
een opvallende kleur zijn, waar mensen 
talen kunnen oefenen.

• Als ik naar de winkel ga, spreken de meeste 
mensen geen Nederlands. Dat is soms 
jammer, dus ik zou willen dat Brusselaars 
een mondje Nederlands spreken. 
Nederlands en Frans zou meer gepromoot 
kunnen worden, bijvoorbeeld door 
Brusselaars de kans te geven om een 

taalbuddy te krijgen, zodat je een taal 
leuker en gemakkelijker kunt leren. Zo kan 
ik mijn Frans ook verbeteren.

• De ‘muur’ die er nu is tussen het Franstalige 
en Nederlandstalige onderwijs wegwerken 
en de meerwaarde van meertalig onderwijs 
ondersteunen en benoemen. Meer 
immersie scholen in Brussel aanmoedigen.

• Nederlandstalige en Franstalige scholen, 
van kleuterschool tot universiteit, werken 
samen en hebben samen lessen om alle 
jongeren in Brussel minstens tweetalig, en 
liever nog drietalig te laten worden. Zo 
leren ze ook samenhorigheid te voelen. Een 
derde en vierde taal is ook nodig en de 
‘Brusselse’ identiteit verder ontwikkelen en 
aan moedigen. We hebben een eigen 
identiteit.

• Dialoogtafels zijn een geschikte manier om 
mensen te motiveren en te begeleiden om 
Nederlands te leren. 

• Er zijn heel veel mensen met werkervaring, 
een hoger diploma en een goed cv. Die 
mensen kunnen ondersteund worden door 
vrijwilligers om sneller Nederlands te leren 
zodat zij onmiddellijk op de arbeidsmarkt 
aan de slag kunnen.
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In de workshops zochten we concrete aan-
bevelingen voor elk thema. Voor het thema 
‘Meertaligheid en Nederlands in Brussel’ 
kwamen we tot aanbevelingen op basis van 
workshops met 12 organisaties en 5 burgers. 

n Aanbevelingen van organisaties

Stimuleer meertaligheid en Nederlands
• Meertaligheid en kiezen voor Nederlands is 

een en-enverhaal, niet of-of. Kinderen en 
gewone mensen hun eigen taal laten spreken 
en tegelijk Nederlands leren kan. En het 
verhoogt de kans op werk.

• We moeten Nederlands spreken en er trots 
op zijn, maar we mogen niet te halsstarrig 
vasthouden aan een vereist niveau. Anders 
is het onnodig hoogdrempelig voor heel 
wat mensen.

• Meertaligheid in Brussel betekent inzetten 
op de hoofdtalen Nederlands, Frans en 
Engels en het gebruik van andere (eigen) 
talen stimuleren.

Zet proactief in op meertaligheid met een 
divers aanbod
• Investeer in vroeg beginnen met meer talig-

heid, ook met theater, film en zomer-
activiteiten. Laagdrempelig en betaalbaar. 

• Investeer in tweetalige speelpleinen en 
activiteiten voor jongeren. Leuke activiteiten 
die ook openstaan voor anderstaligen (los 
van de school).

• Ga proactief naar de mensen die Nederlands 
willen leren. Vandaag verwachten we van 
anderstaligen dat ze naar ons komen. We 
moeten die logica ook omdraaien. 

• Bekijk Nederlands leren breder dan alleen op 
school en creëer oefenkansen buiten de school.

• Zorg voor meer oefenkansen en onder-
steuning om Nederlands te leren met 
buddywerking, Babbelut, conversatietafels.

• Ondersteun ouders om Nederlands te leren, 
zodat ze hun kinderen beter kunnen 
opvolgen op school. Richt Nederlandse 
conversatietafels in voor moeders.

Meertaligheid in het onderwijs
• Werk met brugfiguren tussen school en 

anderstalige gezinnen.
• Geef leerkrachten tools om met taaldiverse 

klassen om te gaan. Besteed daar ook in de 
lerarenopleiding al aandacht aan.

• Verbeter het niveau van het Nederlands in 

de Nederlandstalige Brusselse scholen.
• Blijf kiezen voor één leertaal vanaf 2,5 jaar. 
• Bied meertalig onderwijs aan, een combinatie 

van Nederlands en de eigen taal. Gebruik 
de eigen taal als toegang om van daaruit 
Nederlands te leren. Pas als je je eigen taal 
goed kent, kun je een tweede taal goed leren.

• Brussel is complex: 170 gemeenschappen en 
125 talen. Zoek dus naar een versie 2.0 van 
het concept bicultureel onderwijs.

• Breid de sociale tolkendienst uit en regel 
interculturele bemiddelaars in scholen.

Stimuleer samenwerking
• Zorg dat organisaties die verschillende 

talen spreken met elkaar samenwerken. 
Verbind meertalige organisaties met elkaar. 
Want taal is meer dan taal: het gaat ook 
over elkaar cultureel begrijpen. 

• Organiseer gezamenlijke initiatieven voor 
Franstaligen en Nederlandstaligen. Orga ni-
seer niet alles naast elkaar. Neem samen 
initiatieven om naar elkaar toe te groeien. 

• Creëer een pool van vrijwilligers, bijvoor-
beeld een platform waarop orga nis aties uit 
verschillende gemeenschappen die taal willen 
ontwikkelen, kunnen terugvallen. Verbind 

AANBEVELINGEN MEERTALIGHEID EN NEDERLANDS



STADSPIRATIE

38

die organisaties met elkaar, ondersteun en 
help ze om zich beter bekend te maken.

• Stimuleer Nederlandstaligen om contact te 
maken met anderen, bijvoorbeeld door 
samen te werken met de Franse 
Gemeenschapscommissie.

Meertaligheid en de arbeidsmarkt
• Ondersteun meertaligheid op het werk. De 

wil is er wel om elkaars taal te leren, maar 
daar is ondersteuning voor nodig. 

• Zorg voor meer Nederlandstalige taal-
coaches op de werkvloer. Laat mensen hun 
Nederlands oefenen. 

• Werk een aanbod uit voor anderstalige 
+18-jarigen en werkzoekenden om 
Nederlands te leren.

• Stimuleer ondernemingen om anderstalige 
nieuwkomers aan te werven, bijvoorbeeld 
door taallessen, extra financiële onder steu-
ning in de eerste twee jaar zodat er tijd en 
financiële ruimte is om de taal te leren. 

Rol van informatie, communicatie en 
sensibilisering
• Maak het aanbod beter bekend. Wees trots 

op Nederlands durven spreken: er bestaat 
al heel wat, maar het aanbod is te weinig 
bekend. 

• Informeer nieuwkomers zo snel en volledig 
mogelijk, onder andere over integration 
courses.

• Maak een website met socio-culturele 
activiteiten in verschillende talen.

• Werk aan de positieve beeldvorming over 
meertaligheid als troef. 

n Aanbevelingen van burgers

Meertaligheid stimuleren en kiezen voor 
Nederlands
• Doorbreek het wij-zijgevoel en streef naar 

tweetaligheid voor iedereen.
• Ontwikkel een taalcertificaat, een onaf han-

kelijk kwaliteitslabel voor Brusselse horeca, 
ziekenhuizen, artsen, winkels, dienst ver leners 
dat aantoont dat ze vlot tweetalig zijn. 

• Hou rekening met kinderen die opgroeien 
in armoede en geen toegang hebben tot 
extra (betalende) activiteiten om (indirect) 
Nederlands te leren. Ook zij moeten de 
kans krijgen om tweetalig op te groeien.

Meertaligheid in het onderwijs
• Zet vanaf 2 jaar in op de tweede taal (Frans 

in Nederlandstalige scholen en Nederlands 
in Franstalige scholen).

• Investeer in tweetalige of immersiescholen.

• Zorg voor meer Nederlandstalige buiten-
schoolse activiteiten. Haal kinderen uit de 
school om een taal goed te leren. Zorg dat 
ze al vroeg en vaak in aanraking kunnen 
komen met de twee landstalen.

• Organiseer meer meertalige buitenschoolse 
activiteiten. 

Stimuleer samenwerking
• Stimuleer meer samenwerking tussen 

aanbieders van vrijetijdsactiviteiten. Denk 
aan bibliotheken met leesclubs voor 
verschillende gemeenschappen. En richt op 
termijn eengemaakte bibliotheken in met 
ruimte voor verschillende talen.

Rol van informatie, communicatie en 
sensibilisering
• Sensibiliseer jongeren en moedig ze aan om 

tweetalig op te groeien. Vandaag is er 
‘concurrentie’ tussen Frans en Nederlands. 
Hoe scholen omgaan met de twee talen 
zorgt voor spanningen en geeft kinderen 
een afkeer tegen de andere taal (in de twee 
richtingen). Doorbreek het wij-zijgevoel dat 
vandaag nog sterk leeft. 

• Informeer ouders over meertaligheid en 
begeleid ze om bewuste keuzes te maken, 
voor hun kinderen maar ook voor zichzelf.
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n Samenvatting – Meertaligheid en Nederlands

Verschillende talen spreken is belangrijk en wordt beschouwd als troef, onder andere op de 
arbeidsmarkt. Meertaligheid kun je stimuleren bij kinderen op school, in cursussen en 
workshops, buitenschoolse activiteiten, sport, cultuur. Breng die voordelen van 
meertaligheid meer onder de aandacht.

Meertaligheid kan ondersteund worden door gezamenlijke initiatieven voor Franstaligen en 
Nederlandstaligen.

Engels wordt gezien als universele, verbin den de taal die we in Brussel kunnen gebruiken als je 
mensen met verschillende talen bij elkaar brengt. In de medische sector kunnen tolken of 
vertalers helpen voor patiënten die een andere taal dan Nederlands of Frans spreken.

Conversatiebanken of een taalbuddy zijn een toegankelijke manier om verschillende talen te 
oefenen.
Meertaligheid wordt erkend maar verschillen de deelnemers vinden het belangrijk de wetten 
over Nederlands en Frans in Brussel na te leven en af te dwingen. Meertaligheid en kiezen 
voor Nederlands is een en-enverhaal, niet of-of. Kinderen en volwassenen de eigen taal laten 
spreken en tegelijk goed Nederlands leren kan. En het verhoogt hun kans op werk.

Het belang van de ondersteuning van het Nederlands kwam verschillende keren aan bod. 
Het is nodig Nederlands te kunnen blijven spreken in Brussel, ook op openbare plaatsen, 
speelpleinen, in culturele centra, winkels, bij overheidsdiensten, in ziekenhuizen en bij 
huisartsen. Nederlandstaligen die weer Nederlands durven spreken en er trots op zijn, daar 
streven we naar en dat kunnen we bereiken door genoeg cursussen Nederlands voor 
kinderen en volwassenen. Tegelijk bevorderen die integratie en tewerkstelling.

WAT IS JOUW IDEE?
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Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(99)

Communicatie en informatie 99 8% 100%
Belang van communicatie en informatie in Brussel 82 7% 83%
Informatie toegankelijk maken  
voor iedereen in Brussel

62 5% 62%

COMMUNICATIE EN INFORMATIE
In totaal kregen we 99 bijdragen over ‘Communicatie en informatie’: 8% van de ingediende 
bijdragen. 

83% ging over het belang van goede communicatie en informatie in Brussel en 62% over 
informatie voor iedereen in Brussel toegankelijk maken.
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BLOEMLEZING IDEEËN OVER ‘COMMUNICATIE EN INFORMATIE’

In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• In de coronacrisis kwam er ongezien veel 
communicatie van overheden, bijvoorbeeld 
over hygiëne. Verschillende media, heel veel 
verschillende talen, schriftelijk, audio, video. 
Dat is fantastisch en schept meer duidelijk-
heid voor iedereen.

• Voor ouders zou het gemakkelijker zijn als 
het aanbod voor hun kinderen gemakkelijk 
te raadplegen is op hun smartphone. 
Bijvoorbeeld met een interactieve app, met 
alle info over het aanbod van de VGC, die 
ook op basis van het profiel van het kind 
zelf activiteiten voorstelt, herinnert aan 
inschrijvingsdata naar het voorbeeld van 
ClassDojo.

• Informeer gezinnen beter over handicap en 
over hun rechten en plichten. Verlaag 
drempels naar informatie, ook voor 
gezinnen met een migratieachtergrond.

• Bij de projecten die gesubsidieerd worden 
door de VGC, zijn veel doelgroepen niet 
vertegenwoordigd. De projectoproepen 
moeten meer rekening houden met diver-

siteit. Dan kunnen we talenten bereiken die 
we momenteel niet bereiken. De drempel 
om in te schrijven op een projectoproep is 
hoog. De VGC slaagt er niet genoeg in om 
verschillende gemeen schappen te bereiken, 
hoewel er wel verschillen zijn, bijvoorbeeld 
tussen de verschillende gemeenschapscentra.

• Information Gap. Er is heel veel informatie 
en die raakt niet tot bij de mensen. De 
overheden moeten links maken en lobbyen 
bij elkaar. Banden met gemeenten aan-
zwengelen, met ambassades, netwerken, 
tweetalige diensten opzetten. We moeten 
in Brussel streven naar verbinding, niet 
alleen tussen de mensen maar tussen 
overheden en diensten, zodat de juiste 
informatie efficiënt tot bij de burger komt.

• Podcasts maken door en voor Brusselaars.
• De regelgeving op het Brussels grondgebied 

is complex. Het zou een meerwaarde zijn 
als de VGC alle steunmaatregelen voor 
vrijwilligers en culturele organisaties in 
kaart zou brengen, ongeacht het bestuurs-
niveau. Ga de uitdaging aan en onderzoek 
hoe je al die informatie actueel kunt 
houden en gebruiksvriendelijk tot bij de 
burger brengt.

• Communicatie is heel belangrijk in omdat 
Brussel zo superdivers is. Er is een groot 
aanbod van de overheid Brussel maar veel 
mensen hebben daar totaal geen idee van. 
Door goede samenwerking met organisaties 
van verschillende taal- en cultuurg e meen-
schappen kunnen meer mensen het aanbod 
leren kennen. Zo kan iemand van een 
Nepalese vereniging die goed Nederlands 
spreekt, als vertrouwenspersoon mensen 
begeleiden naar het aanbod, en misschien 
het aanbod ook vertalen naar het Nepalees. 

• De Brusselse voorzieningen zijn voor veel 
mensen een labyrint. Kan het gezondheids-
systeem op de een of andere manier 
bevat telijk samengebracht worden? Waar 
vind ik huisartsen, tandartsen, psychologen 
in mijn buurt en hoeveel kost dat? Wat is 
en wat doet een wijkgezondheidscentrum 
en waar vind ik zo’n centrum? I need an 
overview of the healthcare system and its 
prices.
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In de workshops zochten we concrete aan-
bevelingen voor elk thema. Voor ‘Communicatie 
en informatie’ kwamen we tot aanbevelingen 
op basis van workshops met 7 organisaties en 
7 burgers. 

n Aanbevelingen van organisaties

Stimuleer samenwerking
• Schakel voor de communicatie van de VGC 

organisaties in die al contact hebben met 
de doelgroepen, zoals de gemeenschaps-
centra en organisaties voor integratie en 
inburgering.

• Stimuleer de uitwisseling tussen organisaties. 
Zet sectoroverschrijdende netwerk-
momenten op om elkaar te leren kennen.

• Bouw verder op Stadspiratie door orga ni sa-
ties bij elkaar te blijven brengen en 
partici patief te werken in de verdere stappen 
en uitvoering. 

• Bouw bruggen tussen overheden en 
communiceer samen. Nu is de werking, 
maar ook de communicatie erg versnipperd. 
De VGC moet afstemmen met de andere 
Brusselse overheden om tot gezamenlijke 
informatie te komen. Bijvoorbeeld zorgen 

dat er op het infopunt iemand is van de 
verschillende overheden.

Investeer in informatie en communicatie
• Geef de VGC een opener imago. Het idee 

leeft vandaag dat de VGC er alleen maar is 
voor Nederlandstaligen. Zoek meer contact 
met Franstalige en anderstalige organisaties 
en leg ook daar uit wat de VGC is en doet. 

• Kom meer naar buiten, ook bij kleinere 
organisaties. Stadspiratie en Brussels helps 
zijn mooie voorbeelden omdat het concrete 
projecten zijn voor Brusselse burgers 
waardoor die zich één gemeenschap voelen.

• Breng in kaart welke informatie er voor 
welke doelgroep nodig is en zorg voor 
aangepaste communicatie. Een online-
platform is maar een van de kanalen. 
Investeer ook in flyers, affiches, verhalen.

• Maak een overzicht van de meest kwetsbare 
groepen en geef communicatieadvies per 
groep. 

• Help lokale besturen om het doelpubliek 
– zoals nieuwkomers – op tijd te informeren. 

• Leer uit corona. Meertalige communicatie, 
toegankelijke taal, werken met audio en 
film werkte goed in de lockdown.

• De VGC moet de competenties ondersteunen 
om mensen tot een gemeenschappelijke ‘taal’ 
te laten komen. Brusselaars moeten zo leren 
om verbindender, inclusiever en bewuster 
te communiceren en beter samen te leven.

Vereenvoudig
• Zet één loket of platform op, één plek waar 

iedereen terechtkan met vragen, ideeën. En 
zorg dat de vragen terechtkomen bij de 
verantwoordelijke. Werk met één aan-
spreek  punt – bijvoorbeeld een wijk-
gezondheids centrum – om het aantal 
tussenstappen te verminderen dat nodig is 
om geholpen te worden.

• Maak het gemakkelijk om subsidies aan te 
vragen door ondersteuning en één loketfunctie.

n Aanbevelingen van burgers

Investeer in informatie en communicatie
• Ondersteun initiatieven en communicatie 

met een brede campagne zodat de bood-
schap overal in het straatbeeld zichtbaar is, 
bijvoorbeeld aan de buitenkant van de 
gemeenschapscentra en bibliotheken.

• Investeer in digitale panelen en schermen 

AANBEVELINGEN OVER COMMUNICATIE EN INFORMATIE
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in de metro, bij tram- en bushaltes om 
informatie te verspreiden bij een ruim publiek.

• Werk op belangrijke plaatsen zoals scholen 
en gemeenschapscentra met aanspreek-
personen die kunnen doorverwijzen: sociale 
begeleiders, leerkrachten, stadswachters.

• Werk standaard vanuit tweetaligheid. 
Communiceer standaard in twee talen.

• Val op door creatieve communicatie, 
aangepast aan de doelgroep en met meer 
beeldmateriaal.

• Gebruik als VGC maximaal kanalen die nu al 
bepaalde doelgroepen bereiken en zet daar 
niet altijd eigen kanalen tegenover. 

• Gebruik in communicatie en campagnes 
‘internationale’ woorden die in ver schil lende 
talen herkenbaar zijn of op elkaar lijken 
(zoals ‘telefoneren’ in plaats van ‘bellen’).

Stimuleer samenwerking
• Bouw aan meer gezamenlijke communicatie 

en bruggen tussen overheden. 
• Organiseer elk jaar een infosessie of een 

infobeurs waarop alle organisaties zich 
kunnen voorstellen aan het brede publiek.

• Ondersteun uitwisseling van informatie 
tussen organisaties.

• Investeer in vertrouwensfiguren. Schakel 
verbindingsfiguren in en zorg voor 

n Samenvatting - Communicatie en informatie

Voor informatie en communicatie staat verbinden door duidelijke, toegankelijke ‘Informatie 
en communicatie’ centraal.
Burgers vragen om een standaard meertalig onlineplatform, een app, sociale media waarop 
nuttige informatie over allerlei thema’s en initiatieven in Brussel gegroepeerd staat. Nu 
vinden mensen het soms moeilijk om alle informatie te vinden omdat ze verspreid is over 
verschillende websites en andere informatiekanalen van organisaties.

Een onlineplatform kan de informatie waarnaar je zoekt overzichtelijk en toegankelijk 
maken. Bijvoorbeeld informatie over steunmaatregelen voor vrijwilligers, culturele 
organisaties en vzw’s, dialoog over technologie (AI, 5G), basisinformatie en 
contactmogelijkheid voor nieuwkomers in Brussel, informatie over gezondheidszorg en over 
tewerkstelling en ondernemen.

Communicatie over de voordelen van leven in de stad kan jonge gezinnen aantrekken en 
zorgen dat ze niet wegtrekken uit de stad maar er blijven wonen. 

En ten slotte: vereenvoudig de communicatie door centrale loketten of infopunten.

continuïteit en stabiliteit (medewerkers 
bewustmaken van vertrouwensfunctie, 
langdurig engagement, investeren in teams, 
zorgen voor gemotiveerde en opgeleide 
onthaalmedewerkers en vertrouwens-
personen, personeelsbeleid) zodat de 
geïnvesteerde uren ook renderen in beter 
geïnformeerde, meer bereikte burgers.

Vereenvoudig
• Investeer in een centraal punt met alle 

informatie op digitale infozuilen en zorg 
voor vertalingen in een folder. 

• Maak een centraal infopunt voor nieuwkomers. 
• Werk een infopunt uit met participatie van 

burgers. Digitaal, heel direct, heel recht-
streeks, voor organisaties en voor burgers.
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RODE DRADEN
Los van de verschillende thema’s viel het de onderzoekers op dat bepaalde aandachtspunten en 
gevoeligheden in heel veel bijdragen terugkomen. Die lopen als rode draden door alle ideeën en 
leveren aandachtspunten voor alle beleidsdomeinen van de VGC. 

1. De VGC moet maximaal samenwerken met andere organisaties, overheden en burgers om de 
uitdagingen van Brussel aan te gaan. Naast zelf samenwerken, kan ze ook samenwerking 
bevorderen tussen andere spelers.

2. Burgers en verenigingen kunnen heel veel zelf realiseren. De VGC kan voor burgers een 
faciliterende rol spelen zodat burgerinitiatieven en organisaties werk kunnen maken van de 
maatschappelijke uitdagingen.

3. Heel veel ideeën hebben aandacht voor de zwakkeren in Brussel. De Brusselaar zit in met 
moeilijk bereikbare doelgroepen en heeft ook mee nagedacht om ook voor die mensen van 
Brussel een betere plek te maken. 

4. Heel veel oplossingen zijn laagdrempelig en vlak bij de burgers en de doelgroepen. Met kleine 
stappen dicht bij de burger, vaak in de verschillende buurten van Brussel, kunnen we grote 
uitdagingen aangaan.

5. Communicatie is bij heel veel voorstellen een belangrijk onderdeel. Los van het concrete idee, is 
brede communicatie over de plannen, acties en resultaten een cruciale sleutel tot succes.

 

WAT IS JOUW IDEE?



45

BIJLAGE 1: 
ANDERE BELEIDSDOMEINEN 

Brussel mobiele stad

In totaal kregen we 326 bijdragen over mobiliteit in Brussel: 26% van de ingediende bijdragen. 

51% ging over fietsen, steps en voetgangers in Brussel stimuleren, 47% over minder hinder door 
auto’s in Brussel, 33% over verkeersveiligheid en 25% over openbaar vervoer. Mobiliteit is duidelijk 
heel belangrijk voor de Brusselaars. 

Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(326)

Fiets/step/voetganger in Brussel 326 26% 100%
Auto in Brussel 166 13% 51%
Verkeersveiligheid in Brussel 154 12% 47%
Openbaar vervoer in Brussel 109 9% 33%
Openbaar vervoer in Brussel 80 6% 25%

WAT IS JOUW IDEE?WAT IS JOUW IDEE?
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BLOEMLEZING IDEEËN OVER ‘BRUSSEL MOBIELE STAD’

Bloemlezing ideeën over ‘Brussel mobiele stad’
In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• Gratis openbaar vervoer voor 65+’ers, voor 
alle Brusselaars en voor jongeren. 

• Een idee over de veiligheid van de 
voetgangers op het voetpad in Ganshoren. 
Samen met tramlijn 9 werd er ook een 
fietspad aangelegd naast het voetpad 
tussen de Eeuwfeestsquare 21 en de 
Wereldtentoonstellingslaan 108 in beide 
richtingen. Dat is heel gevaarlijk voor 
voetgangers. Ik stel voor: fietsen op de 
rijbaan en snelheidsbeperking tot 30 km 
per uur, tussen De Debrouckèrelaan en de 
Rivierendreef.

• In de buurt van de VUB in Etterbeek kruisen 
de spoorlijnen Luxemburgplein-Watermaal-
Bosvoorde en Thieffry-Ter Kameren elkaar. 
Daarnaast zou een snelle fietsroute moeten 
komen. Heel efficiënt en zonder auto’s.

• Veilig openbaar vervoer en véél meer lijnen. 
• Durf te kiezen voor de zwakke weg-

gebruikers. (1) Een stedelijk tolsysteem om 
het privégebruik van personenauto’s terug 

te dringen zoals de Congestion Charge in 
London. (2) Overal een vrije baan voor tram 
en bus. (3) Grote parkeerterreinen buiten de 
stad met goedkoop busvervoer zoals in 
Den Bosch. (4) Verhoogd parkeergeld zoals in 
Amsterdam: 7 euro per uur. (5) Meer autovrije 
ruimtes. (6) Heel Brussel 30 km/uur. Plus 
handhaving: wangedrag bekeuren en 
rijbewijs afnemen. 

• Veel straten zijn te smal om fiets, auto en 
eventueel openbaar vervoer parallel te laten 
lopen. Daardoor heb je als fietser bij een 
stoplicht geen plaats om te rijden, want 
auto’s blokkeren de weg. Huizen kun je 
moeilijk verplaatsen. Misschien kan een 
herinrichting van de straat een mogelijkheid 
bieden waar voetpaden breed genoeg zijn. 
Maar anders meer eenrichtingsverkeer 
organiseren zonder parkeermogelijkheden 
op kritieke plaatsen zoals het einde van de 
straat. Meer mensen fietsen en verplaatsen 
zich zo gezond en milieuvriendelijk. Zeker in 
een stad waar de afstanden relatief beperkt 
zijn, is fietsen een snelle manier om je te 
verplaatsen.

• Voor betere luchtkwaliteit en aantrekkelijker 
openbaar vervoer (minder auto’s) moeten 

alle nieuwe bussen alleen nog elektrisch 
worden. In London kan het ook (https://
www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/
london-has-europes-largest-electric-bus-fleet). 
Voor een snellere en duurzamere omschakeling 
kunnen bussen omgebouwd worden naar 
elektrisch, bijvoorbeeld door https://
www.e-trofit.com/

• Verkeer is een groot probleem in Brussel. 
Alles zit vast, fietsers moeten zich een weg 
wringen tussen de auto’s, auto’s kunnen niet 
parkeren, bussen zitten vast in het verkeer 
en komen niet op tijd aan. Investeer maximaal 
in collectief vervoer, maak plaats voor zwakke 
weggebruikers en maak openbaar vervoer 
attractief voor de Brusselaar. Verbind Brussel 
met de buitengemeenten.

• Het kanaal loopt centraal door Brussel van 
Laken tot in Anderlecht. In plaats van aan 
elke kant een rijbaan met fietspad aan te 
leggen, zou het nuttig zijn het autoverkeer 
te centraliseren aan één kant van het kanaal. 
De andere kant kan dan autovrij of autoluw 
worden en verplaatsingen in Brussel voor 
voetgangers en fietsers bevorderen. Dat kan 
nog extra ondersteund worden met een 
wandel- en fietsdijk op de autovrije kant, 
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helemaal door Brussel.
• Niemand fietst in Brussel omdat Brussel niet 

fijn is om in te fietsen. Betere fietspaden zou 
al een goed begin zijn. Of een fietsnet werk 
dat de grote banen vermijdt. Of heel 

extreem - de totale herdenking van mobiliteit 
in de stad waarin de auto niet meer 
centraal staat.

• Ik zou Brussel heel autoluw willen krijgen. 
We moeten radicaal kiezen voor extra 

openbaar vervoer (deelfietsen, deelsteps, 
metro en tram) zodat auto’s alleen nog 
uitzonderlijk de stad in moeten. Ik zou ook 
een andere bestemming willen voor de 
volledige kleine ring rond Brussel.
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Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(65)

Ondernemen in Brussel 65 5% 100%
Kunstenaars en creatieven in Brussel ondersteunen 44 4% 68%
Coworking space in Brussel 16 1% 25%
Ondernemers in Brussel ondersteunen 7 1% 11%
Circulaire economie 6 0% 9%

Brussel ondernemende stad

In totaal kregen we 65 bijdragen over ‘Ondernemen in Brussel’: 5% van de ingediende bijdragen. 

68% ging over kunstenaars en creatieven in Brussel ondersteunen, 25% over coworking en 11% over 
ondernemerschap stimuleren. 

WAT IS JOUW IDEE?
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In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• Mensen met ondernemingszin en talent 
samenbrengen. In leegstaande gebouwen 
van de stad zoals loodsen of fabrieks-
gebouwen elkaar ontmoeten en creëren. De 
gebouwen ombouwen tot een plek met 
kleine ateliers en pop-upstores voor 
beginnende ondernemers. Kleine startende 
bedrijfjes die aan upcycling doen: een 
koffiebar, een broodjesbar, zelfgemaakte 
kleren, een boer met kleine tuin en dieren 
in een aangename ruimte waar ook plaats 
is om elkaar te ontmoeten.

• Praatgroepjes organiseren om nieuw 
aangeleerde talen te oefenen. Zo zou ikzelf 
graag Arabisch leren. Ruimte ter beschikking 
stellen als atelier waar mensen samen aan 
iets kunnen werken (mijn hobby’s zijn leder 
bewerken en kleren maken met stof en wol).

• Richt in openbare ruimtes zoals bibliotheken, 
maar ook musea, scholen, overheids-
gebouwen coworkachtige ruimtes in waar 
een community kan gedijen van mensen die 
elkaar ondersteunen. Een incubator voor 

nieuwe ideeën, collectieve intelligentie, 
cocreatie en vooral fun, en die jongeren 
aanzet om kennis te delen en voortdurend 
bij te leren.

• Although housing costs are relatively low 
compared to many other capital cities, 
atelier spaces can be expensive and with 
very bad quality. Many have no heating, 
very little lighting, mold, etc. Brussels 
should support artists by working together 
with them to create a cooperative system 
connecting quality atelier spaces with each 
other. Instead of continuing precarious 
anti-squat contracts, the city could invest 
in creating sustainable permanent solutions 
to affordable artist ateliers. 

• De Brusselse wijken barsten van intellectueel, 
sportief en artistiek talent. Neem de jongeren 
op in de beste scholen, de beste sportclubs, 
laat ze groeien in alle kleine en grote 
cultuurhuizen die Brussel rijk is. Laat ze 
schitteren aan universiteiten, in aula’s en op 
debatten, in sportwedstrijden, op nationale 
en internationale podia. Maak ze tot 
ambassadeurs van Brussel, de op een na 
meest diverse stad ter wereld, de hoofdstad 
van Vlaanderen, België en Europa.

• More information, info sessions, about how 
to start a company in creative sector in 
Brussels. 

BLOEMLEZING IDEEËN OVER ‘BRUSSEL ONDERNEMENDE STAD’
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Thema
Aantal 
ideeën

% van totaal 
aantal 
bijdragen 
(1.232)

% in 
hoofdthema 
(53)

Wonen in Brussel 53 4% 100%
Betaalbaar wonen in Brussel 28 2% 53%
Onderhoud gebouwen 26 2% 49%
Cohousing 3 0% 6%
Circulaire economie 6 0% 9%

Brussel woonstad

In totaal kregen we 53 bijdragen over wonen in Brussel: 4% van de ingediende bijdragen. 

53% ging over betaalbaar wonen in Brussel en 49% over het gebrekkig onderhoud van gebouwen. 

WAT IS JOUW IDEE?
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BLOEMLEZING IDEEËN OVER ‘BRUSSEL WOONSTAD’

In de ideeënfase kwamen onder andere deze 
opvallende, verhelderende voorbeelden naar 
voren:

• Intergenerationele woonprojecten 
opstarten. Daar wonen gezinnen met jonge 
kinderen, ouderen, studenten uit de 
zorgsector. Het cafetaria kan dienen als 
ontmoetingsplaats.

• Een beleid rond leegstand en ruimtegebruik 
in de stad: is het mogelijk om een onderzoek 
te lanceren naar hoe de leegstand in Brussel 
omgevormd kan worden tot woon-, 
ontmoetings-, kennis-, recreatie- of groene 
plekken? Met voorrang voor de behoeften 
van mensen in kwetsbare omstandigheden.

• We hebben zo mooi erfgoed: onderhoud 
culturele zaken beter. Renoveer met respect 
voor de oude architectuur. De kanaalzone 
(Molenbeek) wordt mooi opgeknapt, doe zo 
verder. Stop met wildbouw van overal 
appartementen. Een paar jaar geleden was 
er een premie als je je huis renoveerde. Kan 
die niet opnieuw ingevoerd worden?

• Een openbaar toegankelijke inventaris van 
alle leegstand in Brussel: zowel privé-, 
bedrijfs- als overheidsgebouwen. Met 

vermelding sinds wanneer het pand leeg 
staat. Tegelijk een openbaar platform hoe de 
Brusselaars die leegstand ingevuld willen 
zien. 

• Brussel heeft heel veel huizen met grijze 
stenen. Een beetje meer kleur zou het 
aangenamer maken. Kan de gemeente een 
wedstrijd ‘mooiste façade’ organiseren om 
mensen te stimuleren hun gevels mooi en 
kleurrijk te maken?

• Een beleidsplan uitstippelen om families 
aan te moedigen zich in Brussel te vestigen 
(en er te blijven wonen, ook als er kindjes 
komen), meer bepaald in het historische 
stadscentrum, waar we geëngageerde 
bewoners nodig hebben die op lange termijn 
in hun wijk investeren en mee zorgen voor 
verbinding (in plaats van nóg meer toeristen). 

• Incentives voor bouw en renovatie van 
woningen met verschillende kamers (in 
plaats van studios, koten, mini-apparte mentjes 
of toeristenverblijven). 

• De bedelaars in Schaarbeek helpen, een 
onderkomen geven via het OCMW. Ze zorgen 
voor overlast en die mensen moeten 
geholpen worden. 

• Veel historische panden raken verloederd, 

worden slecht onderhouden. Tussen mooie 
oude gebouwen wordt soms iets heel 
moderns gebouwd, van een verschillende 
hoogte – wat er esthetisch niet bij past en 
ook ruimtelijk te veel plaats inneemt. Denk 
aan hoge betonnen of glazen gebouwen in 
een woonwijk, of bijvoorbeeld: het pand 
van de Nationale Loterij op het Rogierplein. 
Ik pleit voor een stad met mooi onder-
houden gebouwen.

• De banken zijn heel hard voor mensen met 
een laag inkomen. De maandelijkse aflossing 
voor een appartement in Brussel is meestal 
lager dan de huur. Door een kleine tussen-
komst van de overheid kunnen heel veel 
families een woning kopen en moeiteloos 
hun lening terugbetalen.

• Sommigen van ons worden heel vlug 
auto noom. Wij willen dat Brussel zorgt 
voor betaalbare woningen en dat meer 
diensten jongeren begeleiden naar die 
woningen. Jongeren moeten absolute 
prioriteit krijgen in het woonbeleid.
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BIJLAGE 2: 
HOOFD- EN SUBTHEMA’S 

Hoofd- en subthema’s Aantal bijdragen
% van totaal 
aantal bijdragen (1.232)

% van hoofdthema

Duurzame en leefbare stad 519 42% 100%
Groene zones creëren in Brussel 211 17% 41%
Infrastructuur in de stad 126 10% 24%
Propere stad - recyclage/afval 120 10% 23%
Veiligheid en controle in Brussel 69 6% 13%
Tuinieren in de stad - collectief/verticaal 39 3% 8%
Welzijn 33 3% 6%
Duurzaamheid in de stad 28 2% 5%
Speel- en leefstraten in de stad 22 2% 4%
Duurzame voeding 13 1% 3%
Duurzame energie 12 1% 2%
Meedoen en samen maken 435 35% 100%
Verbinden door activiteiten in de stad 187 15% 43%
Betrokkenheid en participatie in de stad verhogen 122 10% 28%
Cultuur en sport in Brussel 114 9% 26%
Integratie 73 6% 17%
Sociaal netwerk in de stad 64 5% 15%
Cultuur toegankelijk maken in Brussel 47 4% 11%
Diversiteit in Brussel 36 3% 8%
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Kennismaken met Brussel 31 3% 7%
Senioren in de stad 27 2% 6%
Nieuwkomers 23 2% 5%
Discriminatie aanpakken 17 1% 4%
Opgroeien 138 11% 100%
Kindvriendelijke speel- en ontmoetingsplaatsen 79 6% 57%
Vrije tijd en ontspanning 51 4% 37%
Brede school 23 2% 17%
(Buitenschoolse) opvang 21 2% 15%
Leren 128 10% 100%
Hulpmiddelen om te leren 68 6% 53%
Begeleiden naar de arbeidsmarkt 19 2% 15%
Didactiek 19 2% 15%
Rol leerkrachten 13 1% 10%
Een plaats in de school voor elk kind 12 1% 9%
Infrastructuur onderwijs 12 1% 9%
Digitaal/onlineonderwijs 8 1% 6%
Buitengewoon onderwijs 5 0% 4%
Meertaligheid 103 8% 100%
Belang van Nederlands 44 4% 43%
Basiseducatie in Nederlands en Frans 28 2% 27%
Meertaligheid als standaard 27 2% 26%
Belang van andere Europese talen 11 1% 11%
Communicatie en informatie 99 8% 100%
Belang van communicatie en informatie in Brussel 82 7% 83%
Informatie toegankelijk maken voor iedereen in Brussel 61 5% 62%
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Mobiliteit in Brussel 326 26% 100%
Fiets/step/voetganger in Brussel 166 13% 51%
Auto in Brussel 154 13% 47%
Verkeersveiligheid in Brussel 109 9% 33%
Openbaar vervoer in Brussel 80 6% 25%
Ondernemen in Brussel 65 5% 100%
Kunstenaars en creatieven in Brussel ondersteunen 44 4% 68%
Coworking space in Brussel 16 1% 25%
Ondernemers in Brussel stimuleren 7 1% 11%
Circulaire economie 6 0% 9%
Wonen in Brussel 53 4% 100%
Betaalbaar wonen in Brussel 28 2% 53%
Onderhoud gebouwen 26 2% 49%
Cohousing 3 0% 6%
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