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Samenkomst ! De ideeënbus
Maandag 26 oktober 2015
Wannekouterlaan 107, 1020 Brussel
Dag Iedereen,
Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid op onze vergadering van afgelopen maandag. Jullie motivatie
geeft ons de kracht om verder te gaan.
Hierbij een samenvatting van de ideeën die in onze brainstorm sessie aan bod kwamen :


Cultuur :
o Er bestaat in onze buurt al een werkgroep (Living room) die culturele evenementen
organiseert met relatief bekende artiesten.
o Het idee van « musique publique » overnemen. Het organiseren van thuisconcerten
bij mensen in de buurt.
o Conferenties organiseren in de buurt in samenwerking met « bekende personen » of
bekenden uit onze buurt zoals bijvoorbeeld ; Manu Bonmariage, Sébastien
Novellaux, Marie Noëlle Dinant, ... Mogelijke thema's zijn : onderwijs, gezondheid,
ecologie, ....
o Een expo organiseren over de buurt en zijn geschiedenis. Met een luik « hoe ziet men
de toekomst van onze buurt.



Sociaal :
o een giften- of ruil markt orgianiseren op dezelfde manier als een rommelmarkt. Op
één specifieke plek en op een specifiek tijdstip
o een uitleendienst organiseren met of zonder uitwisseling. Opgepast hier is een
duidelijk structuur voor nodig. Gerlinde informeert zich hierover.
o Straatfeesten herlanceren,
o Bloedgiften organiseren.
o Linken creeëren tussen verschillende generaties : bijvoorbeeld tussen scholen en
bejaarden
o De Franse en Nederlandse scholen met elkaar in contact brengen en de
communicatie tussen beiden aanmoedigen.
o Helpen aan het verder ontwikkelen van bestaande initiatieven. Zoals bijvoorbeeld de
ongelooflijke moestuintjes (kweekbedden)
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o Een grote gedeelde moestuin aanleggen. Een mogelijke plek hiervoor is ter hoogte
van de tramhalte « Araucaria »,



Ons sleutel project:

Een lokale streek- buurtproducten markt organiseren, liefst met bio producten.
We zouden als eerste stap op bezoek gaan bij al bestaande streekproducten markten ( met bio en
lokale producten).
Een dergelijke markt zal volgens ons aanmoedigen om de lokale vitrines van de plaatselijk winkels van
de wandstraat aantrekkelijker te maken. Het zal een wekelijks wederkerend event worden in onze
buurt.
Verschillende plaats voorstellen worden onder de loep genomen in functie van de bereikbaarheid,
het openbaar vervoer, de ruimte in de straat, elektrische aansluitingen, beheer van eigendommen, ...

Brieslaan :

voordelen
Geen bussen die omgeleid moeten worden
Zeer brede straat, veel ruimte
Onderaan de wandstraat die een grote passage
heeft

nadelen
Aflopende straat
Enkel mogelijk op zondag. Om de toegang tot de
Delhaize niet te blokeren.
Belangrijke parkeerplek, zonder de brieslaan is er
minder parking in de buurt. Parking kan zorgen
voor meer verschillende mensen.

Dichtbij de tram
Weinig inwoners, men kan hier niet veel mensen
ergeren met een markt of toch minder als elders

Wannecouterlaan:

Voordelen
Grote ruimte, een groeneffect met de vele
bomen.

Geen omleiding voor bussen nodig
Vrije toegangkelijke plek, geen ingang van een
comerciële parking.
Veel inwoners hebben geen wagen.
Het parkeren is beperkt

Nadelen
Als de markt maandag , dinsdag, donderdag of
vrijdag is kunnen er grote verkeersproblemen
ontstaan door de vele circulatie nabij de
verschillende scholen.
De tram is al een eindje verder
Verstopt tussen de ronde punten
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Om een kijk te gunnen op de loklale markten in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hierbij de
volgende lijst;
1000 Bruxelles, Place Sainte-Catherien,
mercredi de 7h à 13h
1030 Schaerbeek, Marché place d'Helmet,
samedi 8h30 à 13h
1030 Schaerbeek, Place Dailly,
mardi 8h30 à 13h
1030 Schaerbeek, Place Chasseurs Ardennais,
vendredi 13h à 19h
1050 Ixelles, Marché du Vieux Tilleul,
jeudi après-midi
1050 Ixelles, Marché de l’ULB,
mardi 16h à 18h
1050 Ixelles, Place du Châtelain,
mercredi après-midi
1050 Ixelles, Place Flagey,
samedi matin
1090 Jette, Place Cardinal Mercier JetMet,
mercredi de 15h à 19h
1140 Evere, Marché d’Evere,
vendredi de 14h à 19h
1150 WSP, Marché de Stockel,
mardi, vendredi, samedi 8h à 13h
1150 WSP, Maché Place Sainte Alix,
mercredi 8h3 à 13h
1160 Saint-Gilles, Marché Place Van Meenen,
lundi 13h à 19h
1160 Saint-Gilles, Marché Parvis de Saint-Gilles,
jeudi après-midi et dimanche matin
1170 WB, Marché Place Gilson,
dimanche 8h à 13h
1180 Auderghem, Marché d’Auderghem,
jeudi matin
1190 Forest, Marché Place Albert,
jeudi 14h à 20h
1200 WSL, Marché Chaussée de Rodebeek,
samedi 8h30 à 12h
1200 WSL, Marhcé Place Saint-Lambert,
samedi 8h30 à 12h
(Bron: http://www.bioguide.be/marches)
Het buurtcomité zal verschillende van deze markten bezoeken. Natuurlijk is iedereen uitgenodigd om
onze groep te vervoegen. In de maand december of Januari zullen we een lijst opstellen met de
interessante handelaars en partners. We zullen hen dan contacteren en vervolgens een afspraak
maken met de stad.

Markt

Datum

Afspreekpunt

Uur

Wij voorzien een nieuwe vergadering op ... december, 20h op dezelfde plek met als doel om de
ideeën te concretiseren. Aarzel niet tot dan om je schouders achter een van de projecten te zetten.
Indien u met iemand in contact wil komen kan u ons steeds bereiken, wij zullen jullie in contact
brengen.
Tot zeer binnenkort !

Comité de quartier De Wand-Pagodes-n - P.V. – 26 octobre 2015

3

