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Ergens in een zijstraat tussen de IJzer en Rogier bevindt de wolf zich op zijn trouwe 
plek. Verticaal, op een grote witte muur. Het is een grootse uitdaging om de 
straatnaam zonder fouten uit te spreken, Sint-Jan Nepomucenusstraat.

“De grote wolf die het schaap draagt.”

De wilde wingerd op de hoek van de straat biedt een schuilplaats voor de vele 
zwaluwen die al fluitend hun aanwezigheid verklappen. Nu en dan neemt er eentje 
de oversteek naar de tegenoverliggende struik. Maar naast deze vele fluitende vogels 
is er ook nog een wolf die de straat in het vizier heeft.

De wolf met zijn grote oren, grote mond en grote handen. Ik voel me Roodkapje, 
zo eenzaam en alleen omringd door zwaluwen en een grote wolf. Ik sta dan wel 
niet midden in het bos met een picknickmand in de hand, maar de wolf houdt mij 
nauwgezet in de gaten. Kleine kleurrijke ruitjes houden hem gezelschap, een groot 
contrast met de grijze schets van het dier. 

De grote wolf staat wel afgebeeld samen met ontelbare ruitjes, maar waar is het 
schaap in het verhaal? Misschien is de toeschouwer wel het schaap, het arme schaap 
dat eindeloos in de ogen van de wolf verdwaalt. Misschien… hmm de woorden blijven 
uit en Roodkapje schuilt nog steeds in mijn achterhoofd. 

Alexandra Haven

© FABIENNE CLAES

DECEMBER - JANUARI IN DE MARKTEN 

DE VIJFHOEK IN DE WINTER

Wanneer u dit leest, zitten we in de 
aanloop naar de feestdagen. Kerst 
en Nieuwjaar komen eraan en dan is 
het wat stilletjes in De Markten. De 
cursussen vallen stil en we sluiten de 
deuren even. 

Het leven rondom De Markten gaat 
gewoon door, het is zelfs drukker dan 
gewoonlijk, met de kerstmarkt. De ene 
kijkt uit naar de gezellige lichtjes en de 
geur van glühwein, de ander ergert 
zich aan de overlast en de drukte. Je 
leest er verder in dit nummer meer 
over. 

Ook het concept van de zorgzame 
stad komt aan bod, Marcel Rijdams 
ontleedt dit met messcherpe pen. Hoe 
komen we tot, en ik citeer: “Een stad 

die voor iedereen zorgt, een inclu-
sieve stad, een stad die niemand aan 
de kant laat?” Een van de grote uitda-
gingen vandaag voor Brussel.

Maar geen zuurtje zonder een zoetje. 
Daarom kijken wij nu al uit naar ons 
jaarlijks nieuwjaarsfeest. Dit jaar is het 
thema: “Message to the 90’s”, omdat 
we allemaal wat nostalgisch zijn. 
Noteer vrijdag 13 januari in uw agenda 
en kom met ons meefeesten. We 
menen het deze keer, een echte vette 
party waar we het glas heffen op 2023.

Eigenlijk feesten we al vanaf de dag 
voordien wanneer Messidor zijn 
nieuwe plaat komt voorstellen in 
onze spiegelzaal. Messidor is de band 
van singer-songrwriter Ward Daenen 

die samen met kompanen Maarten 
Moesen and Bert Hornikx een warm 
luisterconcert geeft, perfect voor deze 
koude dagen.

Daarna lonkt alweer ons nieuw cursus-
aanbod, dat begint in februari, en 
waarvoor de inschrijvingen starten op 
zaterdag 21 januari. U zal er weer snel 
bij moeten zijn, ze lopen snel vol!

Zoals altijd, welkom in De Markten.

Eva Wilsens
Centrumverantwoordelijke
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START INSCHRIJVINGEN CURSUSSEN VOORJAAR 2023 

Elk jaar organiseert De Markten een 
reeks cursussen voor alle leeftijden. Dit 
gaat van taallessen tot sport of artis-
tieke cursussen. De inschrijvingen voor 
het voorjaar van 2023 starten op zater-
dag 21 januari. Je kan hiervoor (de dag 
zelf) langskomen bij De Markten of je 
vanaf dan online inschrijven. Hou zeker 
onze website en sociale media in de ga-
ten voor meer info.

• Zaterdag 21 januari 2023
 10u-12u30
 Facebook: De Markten Brussel
 Instagram: @demarkten
 Website: www.demarkten.be

DEZE MAAND IN DE MARKTEN 

MESSAGE (PARTY) TO THE 90’S 

Na een virus, losgeslagen wereldlei-
ders, klimaat- en energiecrisis, oorlog… 
houden we ons hart vast voor wat 2023 
in petto heeft. 

Daarom keren wij op 13.01.2023 terug 
in de tijd en gaan we nog eens onbe-
zonnen feesten zoals we dat in de jaren 
’90 deden!  

Haal jullie Tamagotchi, choker en Buf-
falo’s al maar van onder het stof en 
kom meedansen op de hits van weleer. 
Wij beloven plechtig geen flippo’s in de 
chips te verstoppen maar trakteren jul-
lie op mooie nieuwjaarswensen, Bacar-
di Breezers, veel fluo & een old-school 
messageparty. Vergeet jullie balpen 
niet! 

• Vrijdag 13 januari 2023
 vanaf 19u30
 GRATIS 

NIEUWJAARSFEEST DE MARKTEN ©ROSE VANDEPITTE
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Deze rustige ochtend op de feestdag is 
het perfecte moment om de dag spor-
tief in te zetten. Enkele meters voor 
de sportschool, stoot ik op een gigan-
tische muurschildering in de Sint-Jan 
Nepomucenusstraat. Ik vind het iets 
schattig hebben, maar het laat voor-
bijganger Patrick eerder koud.

“Het is een fijne manier om wat kleur in 
de straat te brengen, maar het is voor 
mij gewoon een wolf met een schaap-
je”, zegt hij. Ik kan hem niet echt te-
genspreken want het grote kunstwerk 
van Dominique Goblet heet dan ook ‘De 
grote wolf die het schaapje draagt’. Vol-
gens Patrick laat het werk weinig over 
aan de verbeelding. Hij zou zelf ook wel 
een muurschildering in zijn straat willen, 
maar het is architecturaal niet moge-
lijk want er is geen ruimte voor volgens 
hem. 

Patrick Dehu is eenenzestig, woont al 
heel zijn leven in Groot-Bijgaarden en 
werkt al 35 jaar als bankier aan Rogier. 
“Ik vind Brussel eigenlijk echt vuil. Dat 
kan een muurschildering zoals deze 
helaas niet verbergen.” Op de vraag 
wat we daar aan kunnen veranderen, 
zegt hij: “Er moet meer gekuist worden, 
maar het grootste probleem ligt bij de 
opvoeding van de inwoners. Ze moe-
ten dringend iets ondernemen om de 

schoonheid van de stad te herstellen.”

Ik zie hem staren naar het kunstwerk ter-
wijl er een korte stilte valt. Ik vraag mij af 
of Patrick eigenlijk een grote kunstken-
ner is: “Ik kan kunst zeker appreciëren, 
maar ik moet toegeven dat ik er eigen-
lijk niet veel van ken.” En wat als hij zelf 
een kunstwerk zou mogen kiezen voor 
op deze muur? “Een groot stripverhaal, 
maakt niet uit van wie!” Zijn antwoord 
doet me denken aan de vele stripteke-
ningen op de gevels in het centrum van 
onder andere Kuifje en Suske en Wiske.
 
We kijken nog eens naar de muur en 
ontdekken een tweede schaapje onder-
aan, verstopt achter een muurtje van 
een oprit. Ik merk ook op dat Patrick 
een groene boodschappentas meeheeft 
onder zijn arm: “Elke middag is het mijn 
taak om even naar de winkel te gaan om 
sandwiches te halen voor mijn collega’s 
en mij.” Hij vindt het duidelijk niet erg 
dat hij is aangesteld om dat te doen: “Ik 
geniet van de buitenlucht en ik wandel 
graag. Soms wandel ik alleen en andere 
keren ga ik snelwandelen met een groep 
vrienden.” De groepswandelingen bete-
kenen veel voor hem om eens zijn hart 
te kunnen luchten want hij is alleen-
staande en heeft geen familie meer. Ik 
bied hem een troostend knikje aan en 
hij geeft me een geruststellende blik 

terug. We nemen rustig afscheid en we 
gaan elk onze kant op. Hij naar de super-
markt, ik naar de fitness met het kunst-
werk van Goblet tussen ons.

Livia Vande Walle, 
Studente journalistiek  

Erasmushogeschool Brussel 

OP DE BANK
>PATRICK  
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Ce matin calme du jour férié est le 
moment idéal pour commencer la 
journée sportivement. Quelques 
mètres avant le gymnase, je tombe 
sur une gigantesque fresque dans la 
rue Saint-Jean Népomucène. Si je lui 
trouve quelque chose de mignon, elle 
laisse plutôt Patrick, le passant, froid.

Résumé

Elke maand strijkt een reporter van 
De Vijfhoek neer aan een muurschil-
dering en vraagt aan een buurtbe-
woner of passant hoe het met hem 
of haar gaat en wat er zich in zijn of 
haar leven afspeelt. Deze maand 
ontmoeten we Patrick . 



De 22e editie van Winterpret in Brussel vindt plaats van 25 november 2022 tot 1 
januari 2023. Dit evenement begon bescheiden, met kraampjes in de omgeving 
van het beursgebouw en een ijspiste op de Grote Markt. Dit jaar kokketeert 
de stad op haar winterpretwebsite met “bijna 250 chalets” en “bijna 3 km” in 
het hart van Brussel. Winterpret editie 2021 klokte af op 2.451.832 bezoekers, 
waarvan 1.900.000 Belgen en bijna 600.000 buitenlanders, vooral Fransen, 
Spanjaarden en Nederlanders. Wie zijn ze en wat drijft hen?

Het gros van de chalets biedt spijs en/
of drank aan: frieten, oliebollen, ham-
burgers, tartiflette, poutine uit Quebec, 
warme wijn, champagne, bier…
 
Op het De Brouckèreplein staat een ijs-
piste. Kan dat nog in deze barre tijden? 
Een gemeenteraadslid van de oppositie 
klaagde dit aan en stelde dat een rol-
schaatspiste evenveel plezier verschaft 
als een energieverslindende ijsbaan. Op 

het Muntplein, kom dat zien, een nieu-
we attractie: drie kunstmatige curling-
banen en een après-skidorp met chalets 
die typische berggerechten en -dranken 
serveren.

In haar informatie wisselt de stad de 
term Winterpret af met het woord kerst-
markt. Ik meen te weten dat sommige 
stadsbewoners de benaming kerst-
markt verketteren. Christelijk of niet, 

BUREN VAN DE MARKTEN
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Winterpret



7

wat maakt het uit? Het resultaat blijft 
hetzelfde.

Wat de omwonenden van Winterpret 
vinden, vraagt u zich ongetwijfeld af. 
Zelf tot deze groep behorend, is het me 
nog niet gelukt om met ieder van hen in 
gesprek te gaan.

Elk jaar, midden november, begint de 
opbouw van wat tot de uiteindelijke 
Winterpret moet leiden. Dit betekent 
voor de omwonenden hinder op de 
openbare weg: bestel- en vrachtwagens 
die op voetpaden en pleinen parkeren, 
straten blokkeren, metro-ingangen die 
wegens hindernissen op de weg moei-
lijker bereikbaar zijn. Naarmate de ope-

ningsdag nadert, vermeerderen de ac-
tiviteiten. Tijdens de leveringen van de 
koopwaar is het hek van de dam: bestel- 
en vrachtwagens kriskras door elkaar, 
om het even waar.

De eerste week na de opening is het 
bezoekersaantal eerder beperkt. De 
weekends en de schoolvakantie zijn 
“topdagen”. Dat betekent meer lawaai, 
geroep, gegil, meer dronken mensen, 
dat had u al begrepen, en meer slapelo-
ze nachten voor bewoners in de appar-
tementen waarvan de slaapkamer aan 
de straatkant gelegen is.

Elk jaar zijn er meer attracties. Dit jaar 
bestaat de bijkomende vermakelijkheid 
op de Varkensmarkt uit een drankgele-
genheid, met de naam “Towerbar”. Het 
is een gedrocht, opgetrokken uit hout, 

waar bezoekers gezellig iets kunnen 
drinken.

Bij Winterpret hoort uiteraard muziek. 
De hele tijd worden omwonenden ge-
trakteerd op bijpassende deuntjes. Bij 
afsluiting van de vijf weken durende 
Winterpret kennen we het hele gamma 
uit ons hoofd. Op eenvoudig verzoek 
komen we dat aan uw voordeur te berde 
brengen, toonvastheid is niet verzekerd.

Kortom: De meerwaarde van een uit-
sluitend op consumptie gerichte en 
energieverslindende markt, ik zie het 
niet. Dat doet het stadsbestuur wel in 
mijn/onze plaats.

Mireille Willems

Cet événement a commencé mo-
destement avec quelques stands 
autour de la Bourse et une patinoi-
re sur la Grand-Place. Cette année, 
les Plaisirs d’Hiver ont considéra-
blement grandi avec « près de 250 
chalets » répartis sur 3 km. L'éditi-
on Plaisirs d'Hiver 2021 a enregistré 
quasi 2,5 millions de visiteurs, dont 
600 000 étrangers, principalement 
français, espagnols et néerlandais. 
Qui sont-ils et qu'est-ce qui les ani-
me ?

Résumé



8

BRUSSELSE ARCHITECTUUR
>EEN ZORGZAME STAD 

Vierde uitdaging voor een boeiende 
stad, pas chiante, is actief zorgen 
voor een solidaire, eerlijke en emanci-
patorische stad. Een stad die voor ie-
dereen zorgt, een inclusieve stad, een 
stad die niemand aan de kant laat. 
Een stad die ook zorg draagt voor zij 
die onzichtbaar zijn, zij die in de mar-
ge leven en zij die van ver komen en 
hun geluk hier komen zoeken. Nie-
mand is illegaal.

Traditionele stadsontwikkeling en à 
fortiori speculatieve stadsontwikkeling 
creëert uitsluiting, genereert gentrifica-
tie, verdiept de kloof tussen arm en rijk. 
Het is aan hen die de stad besturen om 
er op te letten dat er plaats blijft voor 
iedereen. Brussel is daar geen hoogvlie-
ger in, ons «welvarend» landje is daar 
evenmin kampioen in. Meer mensen 
leven op straat, de vluchtelingencri-
sis is zowat permanent, veel van deze 
problemen worden afgeschoven op de 
steden en dikwijls liever op Brussel dan 
op Antwerpen. Plattelandsgemeenten 
trekken haast altijd paniekerig hun pa-
raplu open als het over opvangen van 
vluchtelingen gaat ook als er de perfec-
te en ongebruikte infrastructuur, zoals 
leegstaande kazernes, aanwezig is. 
Lokale buiten-burgemeesters gedra-
gen zich als populistische dwarsliggers 

in plaats van burgervaders waarvan 
verwacht wordt dat zij de kerk in het 
midden trachten te houden en overleg, 
dialoog en begrip prediken. Het beleid 
schiet duidelijk te kort.

De tekortkomingen van het beleid 
worden zo goed en zo kwaad als mo-
gelijk door diverse organisaties en vrij-
willigers ingevuld. In Brussel is de vzw 
SamuSocial toonaangevend, oorspron-
kelijk gericht op opvang van daklozen, 
zagen zij zich snel ook aangesproken 
door het lot van de vele vluchtelin-
gen die door Fedasil op straat worden 
achtergelaten. Ook voor reeds gere-
gistreerde vluchtelingen, ook families 
met kinderen, bieden zij geen gega-
randeerd onderdak, het lijkt sterk op 
een bewuste afschrikkingsstrategie. En 
zo zien we in Brussel dagelijks ”nieuwe 
vormen van wonen” ontstaan van kun-
stig aan elkaar gebreide en gemeubel-
de pallet-matras-plasticzeil optrekjes 
over zeer efemere en windgevoelige 
schuilshelters. Samusocial had het idee 
om een aantal propere kartonnen pre-
fab tentjes ter beschikking te stellen 
van een aantal jongeren, zeer vreemd 
dat de politie deze ’s anderdaags al, 
redelijk brutaal vernielde. Onze Burge-
meester schiet nochtans af en toe met 
scherp op het federale beleid, maar in-

tussen blijven de mensen op straat lig-
gen en worden van het kastje naar de 
muur gestuurd.

Samusocial, Ciré, Dokters van de We-
reld, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
Dokters zonder Grenzen, en tientallen 
andere sociale organisaties , zeer dik-
wijls met vrijwilligers, sloven zich uit 
om de tekortkomingen van het beleid 
dagelijks te lenigen. Zij worden daar 
deels voor gesubsidieerd maar moeten 
ook nog voortdurend bedelen op zoek 
naar middelen om degelijk te kunnen 
werken. De overheid besteedt zo wel 
meer taken uit die door diverse organi-
saties in de sociale en culturele sector 
ingevuld worden. Dit systeem geeft 
een zekere soepelheid en onafhanke-
lijkheid maar heeft zijn beperkingen en 
men kan zich afvragen of de overheid 
zich daarmee ook niet tracht vrij te ko-
pen. Caritas in plaats van een degelijk 
beleid.

Marcel Rijdams

©YENI SAFAK 

© MARCEL RIJDAMS 

©SAMUSOCIAL 
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HALTE VAN DE MAAND
>SINT-JAN NEPOMUCENUSSTRAAT 

In het museum van de Stad Brussel, het Broodhuis, hangt ergens in een hoekje 
tegen een wand een heel schattig schilderijtje in bruingrijze tinten. Het dateert 
uit 1851 en het is van de hand van ene Victor Vervloet. Het toont het zicht van-
op de Sint-Jan Nepomucenusbrug op de Zenne. Uit de tijd dus voor burgemees-
ter Anspach het oude centrum van de hoofdstad transformeerde met rechtlij-
nige boulevards, chique hotels, Parijse appartementen en – als kroon op het 
werk – een majestatisch Beursgebouw. 

Het enige element op het schilderij 
dat we nog herkennen is het grijze 
spitsje van het stadhuis dat links ach-
ter de huizen aan de horizon priemt, 
nauwelijks hoger dan een schoorsteen 
vlakbij. Al de rest is afgebroken of inge-
kokerd. Rechts op het schilderij dampt 
de oudste gasfabriek van het Europese 
continent. In 1818 vroeg ondernemer 
Meeus of hij op de linkeroever van de 
Zenne een gasfabriek mocht bouwen. 
Deze fabriek zou zorgen voor de eerste 
moderne verlichting in de stad Brussel. 
Links op het schilderij ontwaren we ar-
beidershuisjes en achterhuizen die met 
hun kelderverdieping in de zompige 
Zenne staan. Een vierkante schoor-
steen herinnert er ons aan dat er zich in 
het centrum van de stad nog heel wat 
kleine fabriekjes bevonden. 

In de as van het schilderij zien we de 
achterkant van de Augustijnerkerk. Die 
werd later afgebroken zodat er ruimte 
vrij kwam voor het de Brouckèreplein. 
De façade van de kerk verhuisde naar 
de bovenstad als afsluitend perspectief 
van de Baljuwstraat in Elsene. 

Op het bruggetje kijken we naar de 

rug van het standbeeld van de Heilige 
Jan Nepomuk. Hij was een Boheemse 
priester uit de 14de eeuw die in op-
dracht van koning Wenceslas werd ver-
moord omdat hij – volgens de legende 
– het biechtgeheim van de koningin 
niet wilde vrijgeven. Hij werd gemar-
teld en zijn lichaam werd in de Moldau 
gegooid. De koning wilde het lijk nog 
op een geheime plek begraven nadat 
het ’s nachts aan de oever van de rivier 
was aangespoeld, maar vijf sterren bo-
ven het lichaam verraadden de plaats. 
Een ware cultus rond Nepomucenus 
ontstond. Toen eeuwen later zijn graf 
werd geopend trof men nog alleen 
beenderen aan maar zijn tong was nog 
geheel intact! In heel wat Europese ste-
den werden op bruggen standbeelden 
van de heilige priester opgericht. Hij 
werd aangeroepen tegen overstromin-
gen, laster, … De cultus rond Nepomuk 
werd vooral gestuwd door de Jezuïeten 
die in hem een waardig Praags alter-
natief zagen voor de ketter Jan Hus uit 
dezelde stad. 

Het mag dan ook niet verbazen dat in 
de 18de eeuw, de Oostenrijkse tijd, een 
gouverneur ad interim, graaf Daun, be-

sloot om op een bruggetje over de Zen-
ne een standbeeld van de Boheemse 
heilige te plaatsen: Bohemen behoorde 
immers tot Oostenrijk zoals ook onze 
provincies.  De straat in het verlengde 
van het bruggetje werd ook naar de 
heilige genoemd. Ook in andere Vlaam-
se steden zoals Kortrijk, Aalst, Brugge 
en Antwerpen kregen bruggen een 
standbeeld die de Heilige biechtvader 
voorstelde.

Aan het idyllische tafereel bij de Zen-
ne komt echter bruusk een einde wan-
neer de megalomane plannen van 
burgemeester Anspach worden uitge-
voerd: de Zenne wordt rechtgetrok-
ken en ingekokerd. Het middeleeuwse 
stadsweefsel verdwijnt voor goed on-
der de sloophamer. In de plaats van de 
krakkemikkige huisjes en de stinkende 
rivier komen boulevards en pleinen 
met Parijse pretenties. Het standbeeld 

kreeg een plekje in het Broodhuis. Nu 
ligt op deze plek de Emile Jacqmain-
laan. 

Stefan Moens



STADSBERICHTJES
>BRAND

In een hotel in de Sint-Jan Nepomucenusstraat heeft op 29 oktober een hevige 
brand gewoed. Daarbij vielen gelukkig geen gewonden, maar de brandweer had 
heel wat moeite om de brandhaard te bereiken. De brandladder moest eraan te 
pas komen en enkele ramen moesten eraan geloven. Uiteindelijk werd de brand 
bestreden via een andere ingang, in de Koopliedenstraat. De derde verdieping 
van het hotel is volledig uitgebrand. Het is een hotel dat kamers verhuurt voor 
korte duur. De juiste oorzaak van de brand is nog niet bekend.

SEKS, DRUGS, AND …

Kamers verhuren voor korte duur, in de 
Alhambrawijk… Het brengt ons naad-
loos bij de kwestie die veel lezers bezig-
houdt: hoe zit het tegenwoordig met de 
prostitutie in die buurt?

Dat er wordt gedeald en getippeld in 
de buurt van de KVS weten we al lang. 
De coronaperiode met haar lockdowns 
heeft niet bepaald voor oplossingen ge-
zorgd, integendeel. 

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw 

kaart het Buurtcomité Alhambra al ac-
tief aan dat straatprostitutie in een his-
torisch residentiële buurt geen leefbare 
combinatie is. Met de komst van Bul-
gaarse, Roemeense, Albanese en Hon-
gaarse prostitutiecafés sinds 2005 kreeg 
sekswerk er een internationaal karakter.  

Een korte historiek (uit de ‘vragen en 
antwoorden’ van het Comité Alhambra):

“Er zijn drie afwerkhotels in de wijk: 
‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ en de ‘5th 
Avenue’. In het begin waren het ‘klassie-
ke’ rendez-vous hotels waar getrouwde 
mannen en vrouwen afspraken met hun 
minnares of minnaar. Geleidelijk aan zijn 
die etablissementen gaan muteren in 
afwerkhotels en dat gelijktijdig met de 
exponentiële groei van het aantal seks-
werkers in de wijk. Die hotels zijn een 
grote bron van overlast en ook de re-
den waarom de straatprostitutie zich zo 
diep heeft kunnen nestelen in een wijk 
die historisch altijd een woonbuurt is ge-
weest. In aanvang waren de hotels enkel 
overdag open. Sinds 1997 ook ‘s nachts. 
De cohabitatie met de straatprostitutie 
werd daardoor zeer lastig. De Belgische 
sekswerkers zijn geleidelijk aan uit het 
straatbeeld verdwenen en hun plaats 
werd ingenomen door personen voor-
namelijk afkomstig uit de voormalige 
Oostbloklanden en Zuid-Amerika.”

Het voorbije jaar zijn het vooral Chi-
nese sekswerkers die actief zijn in de 
buurt. Tegelijk groeide ook de Chinese 
mensenhandel in de prostitutie. Seks-

werkers ronselen hun klanten op straat 
en maken tegenwoordig vooral gebruik 
van een of meerdere privéappartemen-
ten boven een Chinese supermarkt in de 
buurt. 

Dat de hotels meer en meer vervangen 
worden door privéwoningen is geen 
goed nieuws voor de buurt. Veel van die 
hotels mogen dan wel sluiten, nu krijgt 
de buurt te maken met een Chinese 
maffia die prostitutie op privéadressen 
organiseert. 

Door de nauwe samenwerking tussen 
het Comité en de lokale politie is een 
ploeg van ‘buurtregisseurs’ actief in de 
wijk die oplossingen proberen te zoe-
ken voor de overlast specifiek voor de 
Alhambrawijk.

KVS IN DE SPAANSE BLOEMETJES

Wie Albambrawijk zegt, zegt natuurlijk 
ook … KVS.

Het laatste nieuws dat we van de Ko-
ninklijke Vlaamse Schouwburg verna-
men, was dat er een nieuwe zakelijke 

leider is aangesteld: Kristien De Coster. 
Je kan haar kennen van het Brusselse 
dansgezelschap Ultima Vez van Wim 
Vandekeybus, waar ze lange tijd mana-
ger van was. 

Maar het afgelopen jaar was er nog 
meer reden om te vieren: Op 15 juni 
kreeg de KVS (samen met andere acto-
ren) ook de eremedaille in de “Orde van 
Isabella la Catolica”, uitgereikt door de 
Spaanse Ambassade. Stadsdramaturg 
Gerardo Salinas ging de prijs persoon-
lijk ophalen. Met deze onderscheiding 
erkent Spanje op het hoogste niveau 
de personen en instellingen die de zeer 
nauwe band met België vertegenwoor-
digen en die een voorbeeld zijn van uit-
muntendheid op hun respectieve gebie-
den, van wetenschappelijk en medisch 
onderzoek tot beeldende kunsten, als-
ook studies en essays over literatuur en 
film. Felicitaciones, KVS!

Greet Callaerts
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De gemeenteraadszitting van 7 no-
vember 2022 begint met een interpel-
latie van het publiek. De titel ervan 
luidt: “interpellatie betreffende de 
onderhoudswerkzaamheden aan het 
stratennet.” Twee mannen nemen 
achtereenvolgens het woord. Ze kla-
gen de slechte toestand van het we-
gennet aan in de vijfhoek. Ze richten 
zich meteen tot de burgemeester met 
de vraag om de bevoegdheden van de 
schepen van openbare werken en mo-
biliteit, af te nemen. Vervolgens heb-
ben ze het over het gebrek aan kwali-
teit van de voetpaden, meer bepaald 
in de Marollen. Vooral mensen in een 
rolstoel ondervinden er last van. Het 
gewestelijk mobiliteitsplan Good 
Move heeft er volgens de sprekers 
voor gezorgd dat een aantal parkeer-
plaatsen voor mensen met beperkte 
mobiliteit, afgeschaft werden. 

Schepen van mobiliteit en openbare 
werken Bart Dhondt (Ecolo-Groen) 
verklaart dat het mobiliteitsplan der-
gelijke parkeerplaatsen niet schrapt. 
Eventuele concrete gevallen mogen 
hem gemeld worden. Een aanvraag van 
een parkeerplaats door en voor iemand 
met beperkte mobiliteit wordt altijd in-
gewilligd, verzekert hij. 

Hij meldt dat momenteel 37% van de 
verplaatsingen in de stad te voet ge-
beuren. Good Move heeft bijzondere 
aandacht voor voetgangers (iedereen is 
voetganger op een bepaald moment). 

Eén van de doelstellingen van het plan 
is het voetgangersverkeer te verhogen 
tot 56% tegen het jaar 2030. Hij voegt 
eraan toe dat slechte luchtkwaliteit ie-
dereen treft, in het bijzonder kinderen 
en ouderen.

De uitsluitend mannelijke achterban 
van de interpellanten uit zijn onge-
noegen met boegeroep. Eén van hen 
roept: “U zegt om het even wat, er is 
nog meer pollutie dan vroeger.” En hij 
vervolgt met “wij moeten omrijden, 
wij moeten het ondergaan.” Hij oogst 
applaus bij zijn kompanen. Voorzitster 
Liesbet Temmerman (Ecolo-Groen) 
komt tussen en meldt dat er slechts 
twee sprekers het woord mogen voe-
ren bij een interpellatie. Het haalt niet 
veel uit.

Schepen Dhondt besluit met de mel-
ding dat een evaluatie van Good Move 
voorzien is.

De stad heeft een plan voor sigaret-
tenpeuken die op straat worden ge-
gooid. Ze maken 30% deel uit van het 
zwerfvuil in de stad. Gemeenteraads-
lid Bianca Debaets (CD&V) wil weten 
hoeveel boetes er tot nog toe werden 
uitgeschreven. Schepen van openbare 
netheid Zoubida Jellab (Ecolo-Groen) 
antwoordt dat het aantal boetes vorig 
jaar 329 bedroeg, dit jaar tot nog toe 
119. Ze preciseert dat het bedrag van 
dergelijke bekeuringen 200 euro is. Ze 
voegt eraan toe dat er een 300-tal as-

bakken in de openbare ruimte werden 
geplaatst. De stad heeft een contract 
afgesloten met een start-up bedrijf 
dat de sigarettenpeuken ophaalt en 
recycleert. In 2020 werden ongeveer 
1 miljoen peuken gerecupereerd. De 
kunststof die erin zit dient als grondstof 
voor 3D-printers die er zakasbakjes van 
maken. 

Dat de vijf blokken van de Papenvest 
zullen afgebroken worden en vervan-
gen door sociale nieuwbouw, wist u al. 
Gemeenteraadslid Geoffroy Coomans 
de Brachène wil weten of er al een ste-
denbouwkundige vergunning is afgele-
verd. Hij meldt dat deze buurt één van 
de dichtst bebouwde is in de stad. De 
vijf blokken hebben een oppervlakte 
van 23.000 m², het nieuwe project stelt 
43.000 m² bebouwing voor, aldus het 
gemeenteraadslid. Hij meldt dat hij 
veel klachten hoort bij de omwonen-
den. Hij is er zeker van dat er gerech-
telijke stappen zullen ondernomen 
worden. Riet Dhont, gemeenteraadslid 
van PTB*PVDA vindt het jammer dat 
de blokken zullen afgebroken worden. 
Ze had ze liever gerenoveerd gezien. 
Ze zegt zich neer te leggen bij de geno-
men beslissing. De bestaande sportzaal 
werd in 2002 gebouwd. Ze zou worden 
afgebroken. Is het niet mogelijk de zaal 
te ontmantelen en elders opnieuw op 
te bouwen? Verder vindt ze het onbe-
grijpelijk dat een parkeergarage met 
plaats voor 400 voertuigen voorzien 
is. Deze meerderheid heeft het steeds 

over Good Move, en dan neemt ze 
dergelijke beslissing? Ze kent vele be-
woners van de blokken en die zijn te-
vreden met de te bouwen nieuwe wo-
ningen, meldt ze. 

Schepen van huisvesting Lydia Mutye-
bele Ngoi (PS) preciseert dat er een ge-
wijzigde stedenbouwkundige aanvraag 
werd ingediend in september 2022. Ze 
verwacht een antwoord in de loop van 
de maand november 2022. Uit de con-

tacten die ze heeft met de bewoners 
blijkt dat deze opgetogen zijn over het 
nieuwbouwproject dat ze later zullen 
bewonen. Een architect bestudeert 
momenteel de mogelijkheid om de 
bestaande sporthal te ontmantelen en 
te verplaatsen. De parkeergarage zal 
inderdaad 400 plaatsen bevatten. Ze 
voegt eraan toe  dat heel wat bestaan-
de parkeerplaatsen zullen sneuvelen.  

Mireille Willems

GEMEENTERAAD 
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