Verslag van de Waskaars 34
participatieopdracht

Participatieproces waarbij de inwoners en gebruikers van de wijk
hun mening geven over de bestemming van de voorziening op het
gelijkvloers van het gebouw dat opgetrokken wordt aan de
Waskaarsstraat 34 in Kuregem-Anderlecht.
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1. Inleiding
Dit verslag is opgesteld door vzw BE participation - https://beparticipation.be/, laureaat van de
projectoproep DIRFAC 10806 op initiatief van de Openbare Dienst van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in het kader van het Stadsvernieuwingscontract 5 – Heyvaert-Poincaré (SVC5).
Het volledige proces liep 6 maanden, van 1 juli tot 31 december 2021. Een projectverantwoordelijke,
een consultant voor de methodologie, experts in werken op het terrein en communicatie met de
burger hebben meegewerkt aan dit project.
BE participation dankt alle partners en iedereen die heeft deelgenomen aan de verschillende
activiteiten. Dankzij hen kunnen we een schat aan resultaten voorstellen in dit verslag.
Aan het participatieproces hebben een zestigtal mensen meegewerkt.
Doelstellingen
Dit verslag heeft twee hoofddoelstellingen:
-

Via een participatieproces bepalen welke functie de voorziening (lokaal) op het gelijkvloers
van het nieuwe gebouw aan de Waskaarsstraat 34-36 in Anderlecht zal krijgen in het kader
van het stadsvernieuwingscontract 5 Heyvaert-Poincaré
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-

De Aanbestedende Overheid de mogelijkheid bieden om diegene die belast is met het ontwerp
en de uitvoering van project A4 richtlijnen te geven, specifiek door de precieze functie van de
voorziening te bepalen op het gelijkvloers van het nieuwe gebouw

Structuur van het verslag
Dit verslag bestaat uit drie delen:
1. De beschrijving van de georganiseerde activiteiten of “de uitvoering van het proces”
(hoofdstuk 2)
2. De resultaten van het proces (hoofdstuk 3)
3. De sterke punten, de kritische analyse en de aanbevelingen (hoofdstuk 4)
Methode
De methode die BE participation voor dit participatieproces gebruikt heeft, is gebaseerd op twee
principes:
Het peilen naar de bestaande kennis en kunde van het Stadsvernieuwingscontract 5 (SVC5), het
Richtplan van aanleg (RPA) Heyvaert, de lokale actoren van d wijk Kuregem, andere bronnen die
betrokken zijn bij de lokale context.
De collectieve intelligentie om de potentiële impact van het project te voorspellen en beter te
begrijpen. Alle bijdragen, opinies, ideeën worden gelijk behandeld (verenigingen, bewoners,
handelaars, instellingen).
De participatiemethode die in dit verslag wordt toegepast, heeft tot doel gradueel te komen tot de
identificatie en definitie van de behoeften en verlangens van de lokale actoren en bewoners in verband
met de voorziening van de betrokken ruimte.
Deze kwalitatieve methode is niet gebaseerd op een representatief staal, maar op het idee van
verzadiging van informatie. De verzamelde gegevens zijn dus voldoende en het aanbrengen van
nieuwe informatie en de analyse ervan brengen geen nieuwe elementen bij aan de lopende research1.
Na de verschillende gesprekken en workshops is de informatie verzadigd in de zin dat de verzamelde
gegevens (advies, opinies) geen nieuwe informatie opleveren.

2. Uitvoering van het participatieproces
De participatieopdracht Waskaars is verlopen in verschillende fasen die hieronder worden beschreven.

2.1 Diagnose
2.1.1 Inventaris van de sociaaleconomische behoeften en openbare voorzieningen
De analyse die in het kader van SVC5 in april 2021 door de Task Force Voorzieningen van Perspective
Brussels uitgevoerd werd inzake de objectivering van de behoeften aan voorzieningen, vermeldt een
aantal behoeften voor de sector:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een gebrek aan sportieve en recreatieve voorzieningen (meer bepaald in de wijk Heyvaert)
Een onvoldoende aanbod voor opvang van jonge kinderen
Behoefte aan voorzieningen voor basisonderwijs en regionale druk voor secundair onderwijs
Weinig openbare culturele voorzieningen van de “eerste lijn” op lokaal niveau
Een sociaal aanbod dat moet gericht zijn op jongeren en hun integratie
Een klein aanbod aan gezondheidsdiensten voor ouderen

1 Robo Patrick,

A propos de recherche et de méthodes qualitatives, 1995, geraadpleegd op het internet op 20 november 2021:
http://probo.free.fr/ecrits_divers/methodes_qualitatives.pdf
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2.1.2 Identificatie van de toekomstige actoren van het participatieproces
Tijdens de diagnosefase werkte BE participation eveneens aan de identificatie van de toekomstige
actoren van het participatieproces en stelde daarvoor een lijst van belangrijke actoren op: de
bewoners, de wijkcomités, de lokale verenigingen, de schepen voor stadsrenovatie in Anderlecht en
de gemeentediensten van de 3 betrokken gemeentes, de bevoegde gewestelijke directies, enz.

2.1.3 Middelen om te communiceren met de bewoners
Dankzij de ervaring met gelijkaardige lokale projecten en burgerparticipatie en dankzij de
aanbevelingen van de lokale actoren kon BE participation gebruik maken van verschillende kanalen
om te communiceren met de bewoners van Heyvaert-Poincaré (Kuregem – Dauw):
•
•
•
•

Via verenigingen en andere actoren op het terrein
Op de plaatsen waar de bewoners samenkomen
Via sociale netwerken
Via de communicatietools die door BE participation zijn ontwikkeld
https://beparticipation.be/prospectus-Bougie/

2.2 Verzamelen van gegevens
2.2.1 Inleidende fase - voorstelling van het thema en identificatie van de belangen en
verwachtingen van elke sleutelgroep
De inleidende fase van de participatiemissie bestond uit de voorstelling van het thema en de
identificatie van de belangen en verwachtingen van elke sleutelgroep apart.
De doelstellingen van de inleidende fase
•

De verwachtingen, behoeften en belangen begrijpen van de belangrijkste actoren met
betrekking tot Heyvaert-Poincaré (Kuregem – Dauw)

•

De nodige informatie verzamelen voor de voorbereiding van de volgende fasen van de
participatieopdracht Waskaars.

2.2.2 Participatieworkshops
BE participation heeft vervolgens voor de verschillende partijen activiteiten gelanceerd waar de
verschillende actoren samenkwamen.
Er werden twee participatieworkshops georganiseerd, een tijdens het Allerheiligenverlof in de
namiddag (3 november 2021 om 14u00) en een buiten de schoolvakantie (17 november 2021 om
18u00).
a. Workshop 1: Belangen, behoeften en voorbereiding met betrekking tot het gebruik van de ruimte

Op 3 november 2021 werd een eerste workshop georganiseerd met verschillende sleutelactoren (21
personen in totaal) die tijdens deze participatieopdracht werden geïdentificeerd:
bewoners:

6 personen - (3 vrouwen en 3 mannen)

Verenigingen:

8 personen van 8 verenigingen (UFLED vzw, Les Pouces, A-lem trait
d'union, MJ Rezolution vzw, Amo n Rythme, Inter-Environnement
Bruxelles, Elastik, Anneessens 25)

Instellingen:

7 personen van 4 instellingen (GOB Facilities, Urban Brussels,
gemeente Anderlecht, architectenbureau).

De workshop had als doel:
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•
•
•
•
•
•

De participatieopdracht met betrekking tot de toekomstige ruimte in de Waskaarsstraat
voorstellen aan de bewoners van Kuregem (in de buurt van het Dauwpark)
De resultaten delen van de individuele gesprekken die in september en oktober werden gehouden
met de bewoners, verenigingen en administraties
Rekening houden met de behoeften en verwachtingen met betrekking tot de toekomstige ruimte
in de Waskaarsstraat
De essentiële punten bepalen rond de kwaliteit en de organisatie van de ruimte voor de bewoners
van Kuregem-Dauw
Het renovatieproject van het gebouw aan de Waskaarsstraat 34 en het Zennepark voorstellen
Een creatieve activiteit organiseren om samen na te denken over wat interessant, aangenaam en
nuttig zou zijn voor de wijk en deze ruimte.

Afbeelding 1 – Resultaten van de participatieactiviteiten in groepen over het plan van de ruimte

b. Workshop 2: Uitgebreide activiteiten met betrekking tot de voorgestelde gebruiksmogelijkheden van
de toekomstige ruimte

Op 17 november 2021 werd een tweede workshop georganiseerd met verschillende sleutelactoren (16
personen in totaal) die tijdens deze participatieopdracht werden geïdentificeerd:
Bewoners:

7 personen (3 vrouwen en 4 mannen).

Verenigingen:

2 personen van 2 verenigingen (ULAC en Alem Trait d'Union).

Instellingen:

7 personen van 4 instellingen (GOB Facilities, Urban Brussels, stad
Brussel, gemeente Anderlecht).

Deze workshop had als doel het collectieve werk met betrekking tot het gebruik van de toekomstige
ruimte verder uit te diepen.

Afbeelding 2 – stemming over de verschillende gebruiksmogelijkheden van de ruimte door de sleutelactoren van het proces
Verslag participatieproces Waskaars 34 - DIRFAC 10806 - Een organisatie van vzw BE
participation, op initiatief van de Openbare Dienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
het kader van het Stadsvernieuwingscontract 5 – Heyvaert-Poincaré

p.5

3. Resultaten van het participatieproces
De resultaten van het participatieproces (diagnose, verzamelen van gegevens en analyse van de
resultaten) die gedetailleerd zijn beschreven in hoofdstuk 2, worden uiteengezet in hoofdstuk 3. Hier
worden het aantal en type actoren voorgesteld en worden de verkregen resultaten in drie delen
behandeld:
-

De belangen die door de actoren zijn geïdentificeerd voor de wijk Kuregem-Dauw
De belangen die door de actoren zijn geïdentificeerd voor de creatie van een nieuwe openbare
ruimte
De definitie van de voorzieningen, het voorgestelde gebruik van de ruimte

De 15individudele gesprekken met de bewoners: van de wijk Kuregem-Dauw zijn opgenomen en
werden gebruikt in de podcast ‘Een nieuwe ruimte in de Waskaarsstraat – mening van de bewoners’.
Link naar de podcast:
Flux RSS: https://feed.ausha.co/B1Vwjs1n5YMp
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/projet-bougie/id1600238645
Spotify: https://open.spotify.com/show/6GM9HakfyTIUUN0FZwsUWZ
Deezer: https://www.deezer.com/show/3232722
Podcast Addict: https://podcastaddict.com/podcast/3744771
Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/49b6087c-1504-4d17-a774-c6007faa7f33
Overcast: https://overcast.fm/itunes1600238645

3.1 Actoren
Het totale aantal betrokkenen bij de opdracht is hieronder weergegeven voor elk type actor.
Type actor

Aantal

Details

Bewoners

27 personen

13 vrouwen en 14 mannen

Verenigingen

15 personen
(12 verenigingen)

Instellingen

16 personen
(5 instellingen)

• UFLED vzw - l’Union des Femmes Libres pour l’Egalite des Droits https://ufledasbl.org,
• Amo n Rythme - http://www.amorythme.com/,
• Les Pouces vzw - https://www.lespoucesasbl.be,
• Anneessens 25 - http://anneessens25.be,
• vzw Elastik asbl - https://www.facebook.com/vzwelastikasbl/,
• Huurdersunie van Anderlecht (HUVAK) - https://www.ulachuvak.be,
• MJ Rezolution vzw - https://www.facebook.com/mjrezolution,
• Inter-Environnement Bruxelles vzw (IEB) - https://www.ieb.be,
• Alem trait d'union vzw - https://www.facebook.com/A-lem-TraitDunion-150528832241682,
• Bougie vzw,
• La Rosée vzw - http://atoutprojet.be/spip.php?article9,
• Université Populaire d'Anderlecht (UPA) https://universitepopulairedanderlecht.be
• GOB Facilities
• Urban Brussels
• Stad Brussel - Dept Stedenbouw - Cel Stadsvernieuwing
• Gemeente Anderlecht – Schepen en Dept Stadsrenovatie; Dept
Sociale Cohesie; Preventie Antenne Kuregem
• Gemeente Molenbeek – Dept Infrastructuur en stadsontwikkeling

Totaal

58 personen
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3.2 Resultaten per categorie
De resultaten van het participatieproces worden per categorie voorgesteld, volgens de graduele
benadering om progressief tot de functie van de ruimte te komen door:
1. De context waarin de participatieopdracht Waskaars past door eerst de sleutelactoren te
bevragen over de wijk Kuregem-Dauw
2. Zich daarna te concentreren op het idee om een nieuwe ruimte te creëren die open is voor
het publiek
3. Ten slotte de gebruiksmogelijkheden voor deze ruimte te bespreken en zo de functie van de
ruimte te definiëren

3.2.1 Belangen van de wijk Kuregem-Dauw
Dankzij de analyse van de belangen die door de sleutelactoren voor de wijk naar voor zijn gebracht,
kon een lijst met belangen voor de wijk worden opgesteld:
1. Behoefte om banden te smeren: De sociale mix van de wijk, het levendige en dynamische
karakter behouden en versterken
2. Nood aan ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek, rekening houdend met de diversiteit
van de bewoners
3. Nood aan diensten voor de bewoners
4. Netheid in de wijk, sluikstorten
5. Veiligheid in de wijk
6. Rekening houden met het sociale werk dat in de wijk wordt verricht
7. De productieve functie van de wijk
8. Gebruik van de wijk en openbare ruimte
9. Probleem van mentale gezondheid
10. Toekomstig Zennepark

3.2.2 Belangen voor de creatie van een nieuwe ruimte in deze wijk die toegankelijk is
voor het publiek
Dit deel beschrijft de belangen die werden geïdentificeerd voor het creëren van een nieuwe ruimte in
Kuregem-Dauw die toegankelijk is voor het publiek.
De vijf belangen zijn meer bepaald door een of twee groepen actoren naar voor gebracht:
1.
2.
3.
4.
5.

Een flexibele en polyvalente ruimte
Voorrang voor de bewoners van de wijk
Beheer van de ruimte
Een band voor iedereen
Rekening houden met de bestaande voorzieningen

3.2.3 Definitie van de voorziening, gebruik van de ruimte
Hieronder worden de verschillende gebruiksmogelijkheden in 12 thema’s voorgesteld:
1. Circulaire economie/hergebruik/sociale economie:
•
•

Kringloop
Atelier om fietsen te herstellen met vrijwilligers van de wijk en beschikbaarheid van materiaal.
Gratis voor kinderen
• Sociale wasplaats onder leiding van bewoners van de wijk
• Doe-het-zelf in groep
2. Activiteiten voor sociale cohesie/banden tussen bewoners
•

Burgercafé, ontmoetingsplaats, werkplaats
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• Café met leesruimte
• Ontmoetingsplaats voor burgerparticipatie
• Activiteiten met de buren, programma’s rond cultuur en vrijetijd
3. Culinaire activiteiten/voeding
•
•
•
•

Kooklessen voor gezinnen
Keukenhoek voor gezinnen met multiculturele en gezellige kookactiviteiten en waar bewoners
tonen wat ze kunnen klaarmaken
Samen koken, barbecue organiseren, samenwerking met bijvoorbeeld les Gastrosophes
Sociaal restaurant (op maat van de bewoners)

4. Dienstverlening aan de bevolking
•
•
•
•
•
•
•
•

Computerruimte om een digitale kloof te voorkomen, computerlessen voor bewoners met
specifieke aandacht voor vrouwen
Openbaar schrijver
Onthaal van nieuwe inwijkelingen
Sociaaljuridische dienst
Sociale rijschool
Hulp bij administratieve kwesties voor bewoners van de wijk
Hulp bij het zoeken naar werk, opstellen van een cv, ...
Permanentie van de vzw’s die er hun diensten voorstellen

5. Activiteiten inzake drugsproblemen
•
•

Shot-ruimte voor verslaafden
Legale coffee shop

6. Activiteiten voor medische noden
•
•
•

Medisch huis voor de bewoners, met kinesisten en psychologen
Medische noden voor kinderen: logopedische, psychologische, psychomotorische noden
Medische noden voor jongeren: gespecialiseerde opvoeders

7. Sportactiviteiten
•
•
•
•
•

Multisportruimte
Sportruimte voor kinderen, met een cafetaria
Huur van skateboarden
Sport voor moeders, bv. yoga
Verhuur van steps, fietsen, spellen voor het park (petanque, raquets, Mölkky, ...)

8. Activiteiten voor kinderen
•
•
•

Gebruik van de ruimte door scholen uit de wijk (overdag)
Huistaakbegeleiding (een van de verenigingen preciseert “van 8 tot 10 jaar”)
Diverse activiteiten voor kinderen

9. Culturele activiteiten
•
•
•
•
•

Promotie van lokale kunstenaars
Muziek, theater
Uitleenbibliotheek, uitwisseling van boeken
Leesactiviteiten (lezen voor kinderen of voor mensen die niet kunnen lezen),
uitleenbibliotheek, ook voor nieuwe inwijkelingen
Alfabetiseringslessen

10. Feestzaal
• Publieke ruimte voor feesten, huwelijken, dopen, verjaardagen, ...
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11. Natuuractiviteiten
• Activiteiten met betrekking tot de natuur, dieren en planten
• Bloembakken in de tuin of het park naast de ruimte
12. Activiteiten voor ouders en kinderen:
•
•

Voor de mama’s: een ruimte waar de kinderen veilig binnen kunnen spelen terwijl de mama’s
met elkaar praten, een alternatief voor het park als het slecht weer is
Café met een hoek voor baby’s, thee/koffiehuis, ervaringen uitwisselen met andere ouders

De drie thema’s die de meeste stemmen kregen zijn
-

Activiteiten voor sociale cohesie/buurtactiviteiten:
Activiteiten voor kinderen:
Natuuractiviteiten:

12 stemmen
9 stemmen
8 stemmen
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4. Sterke punten, kritische analyse en aanbevelingen
Sterke punten en kritische analyse
Dit participatieproces werd door vzw BE participation uitgevoerd vanaf 1 juli 2021 en liep over een
periode van zes maanden. De verkenningsfase, waarin de gegevens werden verzameld, liep in juli en
augustus. De gesprekken met de sleutelactoren konden bij de start van het schooljaar in september
worden georganiseerd. De activiteiten waarbij de sleutelactoren van dit proces werden betrokken,
werden vrij snel gerealiseerd en duurden een drietal maanden. Dankzij het werk op het terrein konden
we een groot aantal betrokkenen bereiken, uiteenlopende meningen noteren en dus de nodige
informatie verzamelen.
De betrokken personen behoren tot drie types actoren: de bewoners (46%), de vertegenwoordigers
van lokale verenigingen (26%) en de instellingen (28%).
Er werd op verschillende vlakken een zekere diversiteit gerealiseerd. De bewoners werden evenwichtig
vertegenwoordigd qua geslacht (13 vrouwen en 14 mannen) en qua leeftijd (van 16 tot 70 jaar). De
verschillende lokale actoren waren nauw betrokken: 12 verenigingen hebben hun advies gegeven en
hun kennis van de context gedeeld. De personen uit de groep “institutionele actoren” hebben
eveneens uiteenlopende profielen en gevarieerde rollen, van projectleider van SVC5, de schepen voor
stadsvernieuwing en tot straathoekwerkers die een goed zicht hebben op de wijk.
BE participation heeft een methode voor het participatieproces ontwikkeld en toegepast en wou hier
de sleutelactoren van de wijk Kuregem-Dauw representatief bij betrekken. Dit proces is gebaseerd op
de kennis van de wijk en de belangen (zie punt 3.2.1) dankzij een graduele benadering om openbare
voorzieningen te definiëren.
De aanbevelingen voor de creatie van openbare voorzieningen in deze wijk (zie punt 3.2.2), de 12
thema’s voor de gebruiksmogelijkheden en de drie fiches met concrete gebruiksmogelijkheden (zie
punt 3.2.3) zijn verankerd in de realiteit van de wijk.
Deze elementen worden uitvoerig en met de nodige flexibiliteit voorgesteld. Evoluties zijn immers
altijd mogelijk omdat er vrij veel tijd verloopt tussen het participatieproces en de opening van de
ruimte (op dit ogenblik wordt geschat dat de studie en de werkzaamheden circa 3 jaar in beslag
zullen nemen). Er wordt bewust voor gekozen om meerdere gebruiksmogelijkheden van de
ruimte voor te stellen. Zo blijven er voldoende opties over die kunnen worden aangepast aan de
realiteit van de context op het moment dat de ruimte wordt geopend en het toekomstig
Zennepark voltooid is.
Met dit proces konden we de hypothese bevestigen dat een kleine kookhoek en ramen kunnen
worden voorzien met zicht op het toekomstig Zennepark.
Architectenbureau 51N4E (https://www.51n4e.com/), dat werd weerhouden voor dit project,
werd volledig betrokken bij het proces en is zich bewust van de noden van de bewoners.
Onderstaande plannen bevestigen deze participatie. Hierdoor kan de visie van de architect
gemakkelijker worden uitgevoerd.

Verslag participatieproces Waskaars 34 - DIRFAC 10806 - Een organisatie van vzw BE
participation, op initiatief van de Openbare Dienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
het kader van het Stadsvernieuwingscontract 5 – Heyvaert-Poincaré

p.10

Afbeelding 3 – plan van de ruimte door 54N4E – architectenbureau dat belast is met de renovatie van het gebouw aan de Waskaarsstraat
34

Aanbevelingen
Een vorm van continuïteit in overleg met de betrokken actoren is wenselijk na afloop van het
participatieproces. Die moet minstens bestaan uit het informeren van de sleutelactoren over het
vervolg (datums van de werken enz.) en het opzetten van een contactpunt bij de instellingen die belast
zijn met operatie A4 van SVC5 (A4. woningen en uitrusting aan de nr. 34 van de Waskaarsstraat),
waarmee deze opdracht wordt uitgevoerd.
De coördinatie die gestart werd door Urban Brussels tussen de verschillende participatieprocessen in
het kader van SVC5 moet worden voortgezet. De resultaten en aanbevelingen die uit deze
verschillende processen naar voor komen, moeten het Gewest de nodige informatie verstrekken om
een overzicht te maken en de verschillende overheden en privé actoren te begeleiden die in de sector
projecten voor voorzieningen hebben lopen.
De hier verzamelde adviezen en gegevens zijn waardevol voor de uitvoering van de openbare
voorzieningen en de selectie van de beheerder. De sleutelactoren van dit participatieproces kunnen
opnieuw worden betrokken bij het activeren van de openbare voorzieningen.
Als vervolg op het participatieproces is communicatie erg belangrijk. Hoe zijn de ideeën die naar voor
kwamen tijdens het participatieproces concreet omgezet? Als voorstellen niet worden weerhouden, is
transparantie hierover belangrijk om de betrokkenheid bij het project te behouden.
De informatie en aanbevelingen van de verschillende sleutelactoren van de wijk blijven erg waardevol
als men wil dat deze plaats de motor wordt van initiatieven voor de wijk en een deugdelijke link vormt
tussen de ruimte en het park. Tijdens dit proces is gebleken dat het beheer van de ruimte en het
gebruik ervan door de bewoners van de wijk essentiële punten zijn. Verschillende mensen hebben het
belang benadrukt om rekening te houden met de initiatieven van het collectief van de Waskaars, dat
de activiteiten tijdelijk organiseert op de plaats waar de toekomstige ruimte komt Het model dat door
dit collectief wordt voorgesteld, beantwoordt aan de gemeenschapsnoden van de wijk.
Voor wat het beheer van de ruimte betreft, zijn punten als de financiële middelen en de beschikbare
vaardigheden van het project essentieel gebleken voor het goede verloop van de activiteiten die
georganiseerd zullen worden in deze openbare voorzieningen.
Verslag participatieproces Waskaars 34 - DIRFAC 10806 - Een organisatie van vzw BE
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Dankwoord
We willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan
dit proces en suggesties heeft gedaan voor de
toekomstmogelijkheden van de ruimte op het gelijkvloers.

Vervolg
Geschatte duur van de werkzaamheden: maart 2023 tot april
2024.
Opening van de ruimte in 2024

De Openbare Dienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankt iedereen die
ten dienste van de gemeenschap heeft meegewerkt aan dit project.
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