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Situering, werkwijze
en respons

Situering
Van 25 februari tot en met 21 maart konden de inwoners van Houtwijk aangeven welke thema’s
centraal zullen staan in de Wijkagenda Houtwijk 2021-2024. Er kon gekozen worden uit tien thema’s
die eerder geïdentificeerd waren op basis van een inwonersbevraging:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parkeren
Verkeersveiligheid
Onderhoud groen en straten
Schoon
Aandacht voor jongeren 12+ (sociaal thema)
Ontmoeten en elkaar leren kennen (sociaal thema)
Aandacht voor kwetsbare buurtgenoten en zelfredzaamheid (sociaal thema)
Winkelcentrum Houtwijk
Veiligheid
Duurzaamheid

De drie meest gekozen thema’s worden prioritair aangepakt. Eén hiervan is een sociaal thema,
ongeacht of dit bij de drie meest gekozen thema’s zit.

Wie nam er deel aan de bevraging
De inwoners van Houtwijk konden deelnemen aan de enquête via het digitaal buurtnetwerk Hoplr
of via een papieren stembiljet die ze thuis hadden ontvangen.
De enquête bestond uit zes vragen. Twee inhoudelijke...:
1. Welke thema’s hebben voor u het meeste prioriteit om het eerste opgepakt te worden in de wijk?
2. Welke specifieke aandachtspunten, uitdagingen en oplossingen ziet u voor de 3 thema’s die u het
belangrijkst vindt?
… en vier socio-demografische vragen*:
1. In welke straat woont u?
2. Wat is uw leeftijd?
3. In wat voor soort woning woont u?
4. Wat is de samenstelling van uw huishouden?
733 inwoners namen deel aan de bevraging.
570 inwoners deden online, 163 offline.
*van de offline deelnemers zijn geen demografische gegevens beschikbaar.
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Steekproefomschrijving
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Aandachtspunten,
uitdagingen en
oplossingen per thema

Thema: Onderhoud groen en straten
De belangrijkste aandachtspunten zijn:

• De als verwaarloosd ervaren parken en plantsoenen, en
straatmeubilair
• De omvang van bomen die niet in verhouding zijn met de
straten (te hoog in te kleine straten, licht wegnemend)
• De slechte bestrating van voornamelijk stoepen, aangevuld
met fietspaden en parkeerplaatsen. (Struikel- en valgevaar
voor ouderen en fietsers, plasvorming bij regenval, te
beperkte toegankelijkheid voor gebruikers van rolwagens
en kinderwagens, en onbruikbare parkeerplaatsen).

Geïdentificeerde uitdagingen omvatten

• Het wegwerken van achterstallig onderhoud
• Dit opvolgen met structureel onderhoud
• Het sneller of proactief identificeren van problemen

De geopperde oplossingen omvatten:

• Herbestraten van stoepen, met voldoende ruimte voor boomwortels indien nodig, en een geëgaliseerde stoep als gevolg,

• Buurtbewoners betrekken in het onderhoud van groen in de
straat en starten met het uitvoeren van de ‘Houtwijk Knapt
Op’ plannen,
• Een manier om aandachtspunten te delen (een app), samen
met een buurtsteward die proactief zaken kan aanpakken
• Te grote bomen vervangen door kleinere soorten, maar
tegelijk niet louter kleine bomen aanplanten,
• Aandacht voor meer groen bij nieuwbouwprojecten zoals
verticale tuinen en sedum daken,
• Bij het onderhoud van plantsoenen op een ecologische
manier te werk gaan zoals fruitbomen voorzien, niet maaien
wanneer het fluitekruid bloeit, maar ook grote machines
vervangen door kleinere bij het groenonderhoud om schade
te beperken of vermijden,
• Verfraaiing van de publieke ruimte door struiken vervangen
door bloeiende struiken en/of planten langs bermen en
sloten, mooiere straatverlichting installeren eventueel met
hangbloembakken aan de lantaarnpalen

Thema: Schoon
De frequentst gemelde aandachtspunten met betrekking tot het thema schoon zijn:
• Hondenpoep
• Zwerfvuil op straat en bermen, in voortuinen, en op
recreatieplekken zoals parken en speeltuinen.

Bovenstaande aandachtspunten worden aangevuld met:
• sluikstort van huisvuil in de nabijheid van afvalcontainers,
• een tekort aan afvalcontainers en/of het niet frequent
ledigen van afvalcontainers.

Enkelingen hebben het ook over

• rondslingerende sigarettenpeuken en
• overlast van zwerfkatten en kattenpoep.

Geïdentificeerde uitdagingen omvatten het
ontwikkelen van een bewustwording omtrent

• hondenpoep bij hondeneigenaren
• en zwerfvuil en sluikstort bij buurtbewoners en andere
vermeende boosdoeners zoals jongeren.

De geopperde oplossingen omvatten:
Infrastructurele ingrepen zoals:
• Het bij plaatsen van afvalbakken en afvalcontainers,
al dan niet opvallende kleuren
• Meer ruimte voor plastic bij de afvalcontainers (eventueel
ten koste van glas zoals door een enkeling gesuggereerd)
• Meer ruimte voorzien waar honden hun behoefte kunnen
doen (hondentoiletten)
Organisationele maatregelen zoals:
• Het tijdig en/of frequenter legen van afvalcontainers om
sluikstort in de nabijheid van afvalcontainers te reduceren
• Sensibilisering en bewustmakingscampagnes, o.a. met
workshops of via scholen jongeren bereiken
Maar ook:
• Meer repressieve maatregelen zoals meer controles
en (strengere) beboeting
• Meldingen van sluikstort toegankelijker maken, ook
voor niet-digitaalvaardigen

Thema: Veiligheid
De gemelde aandachtspunten centreren op onveiligheidsgevoelens omtrent:
• Hangjongeren
• Mijdgedrag van bepaalden plaatsen ‘s avonds in de wijk
zoals parken (‘t Klein Hout, Florence Nightingale), in de
buurt van het winkelcentrum, in de buurt van opvangplaatsen voor dakloze, druggebruikers, vluchtelingen...

De onveiligheidsgevoelens lijken geassocieerd te zijn met
• Als intimiderend gepercipieerd gedrag (schelden)
• Het onbekende (vreemde types),
• Luide muziek
• Zwerfvuil.
• Een gepercipieerde toename van inbraak(pogingen) in
woningen en auto’s worden aangehaald en vormen van
‘kleine criminaliteit’.

Een opgeworpen uitdaging is kinderen veilig te laten buiten
spelen en opgroeien in de wijk.

De geopperde oplossingen spitsen zich in de eerste
plaats toe op
• Een hogere zichtbaarheid van politie, wijkagenten, wijkpreventie, boa en soortgelijke instanties in het straatbeeld
van de wijk en op bepaalde plekken waar er een onveiligheidsgevoel is, zoals ‘s avonds in of nabij parken. Hierbij
wordt ook opgemerkt dat dit best te voet of met de fiets
gebeurt, eerder dan vanuit een voorbijrijdende wagen.
• Aanvullend hierbij worden veiligheidscamera’s op strategische plaatsen gesuggereerd.

Preventieve zaken die opgeworpen worden zijn:

• Het snoeien van struiken
• Verbeteringen van straatverlichting om zichtbaarheid
te verhogen
• Advies en preventietips omtrent inbraakbeveiliging.

Thema: Verkeersveiligheid
Het belangrijkste aandachtspunt is:

• Overdreven snelheid in de woonwijken.

Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van:

• sluipverkeer en de aanwezigheid van doorgaand verkeer.
• Onoverzichtelijke kruispunten door de vele geparkeerde busjes
• Moeilijke oversteekplaatsen worden vermeld, zoals aan de
montesorrischool, op de Leyweg (aan Uitgeeststraat), en de
Escamplaan (aan Dag Hammerskjöldstraat).
De belangrijkste uitdaging met betrekking tot verkeersveiligheid lijkt neer te komen op de verkeersveiligheid van kinderen.

Dat wil zeggen:

• Woonerven als een veilige plek voor spelende kinderen
• en veilige oversteekplaatsen.

Opgeworpen oplossingen zijn:

• Het installeren van meer of nieuwe verkeersdrempels of
gelijkaardige snelheidsremmers (met als voorbeeld zwart
gele kunststoffen drempels zoals in de Willem III straat)
• en meer snelheidscontroles.

Daarnaast wordt er ook geopperd om:

• Betere en of duidelijkere signalisatie te plaatsen zoals
duidelijke borden die de maximumsnelheid aangeven of
aangeven hoe snel men mag in een woonerf.
• Ook de inrichting van woonerven aanpassen, zoals asfalt
vervangen door klinkers.

Meer specifieke voorstellen zijn:

• Een zebrapad ter hoogte van de Montesorrischool
• Een spiegel aan het kruispunt Bosmanstraat - Margaretha
van Hennembergweg
• Verkeersdrempel plaatsen in de dr. Presserstraat, ter hoogte
van Johan Huizingaplein
• Stopborden aan kruispunt dr. g. Knuttelpark en Knuttelstraat
• Tweerichtingsverkeer in de Escamplaan om sluipverkeer
tegen te gaan
• Een oversteekplaats naar de Walpoortstraat
• Rotonde aanleggen op de Escamplaan

Thema: Winkelcentrum
Het belangrijkste aandachtspunt is:

De algemene teneur met betrekking tot het winkelcentrum is dat het als een verouderde, onaantrekkelijke
plek ervaren wordt, met weinig gevarieerd winkelaanbod en rondslingerend zwerfvuil, peuken en blikjes.
De sloot in de nabijheid van het winkelcentrum wordt
als vies ervaren. Daarnaast geeft men aan het geheel
als onoverzichtelijk te ervaren, met te veel fietsers en
brommers die tussen winkelende mensen doorrijden.
De uitdaging bestaat er dus in van het winkelcentrum
een aantrekkelijke en gezellige ontmoetingsplaats voor
de buurt te maken, met een gevarieerd winkelaanbod.
Een aantrekkelijke verblijfsruimte wordt als een meerwaarde voor de wijk beschouwd. Een enkeling ziet het als
een katalysator voor de ruimere opknapping van de wijk.

Gesuggereerde oplossingen omvatten:

• Het sterker inzetten op een gevarieerd winkelaanbod
door kleinere winkelzaken aan te moedigen, net als
kledingzaken. Hierbij aansluitend wordt aangeraden
huurprijzen voor kleine winkels te verlagen om hen
een kans te bieden, ipv grotere supermarktketens.
• Leegstaande winkelpanden vermijden kan door er
tijdelijke invullingen aan toe te wijzen, zoals kunst
tentoonstellen of andere exposities van
buurtbewoners.
• Om de ruimte gezelliger te maken worden terrassen,
meer groen en plantenbakken, en het opnieuw schilderen in frisse kleuren aangeraden

Thema: Parkeren
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
• Hinderend foutparkeren op stoepen, fietspaden, in zijstraten
• De grote aantallen bedrijfsbusjes, -wagens, -bestelwagens die in de
wijk parkeerplaatsen van bewoners innemen,
• Slechte bestrating van bestaande parkeerplaatsen
• Parkeerdruk door AH en ziekenhuis
• Meerdere auto’s per huishouden en stijgende omvang van individuele
auto’s, waardoor bestaande parkeerplaatsen als te krap ervaren worden

Parkeerdruk financieel controleren door:
•d
 e invoering van algemeen betalend parkeren of betalend op gerichte
tijdstippen (bv. tussen 18u en 24u).
• S lechts één gratis bewonersvergunningen per huishouden. Tweede,
derde, ... vergunningen zouden (een pak) duurder moeten worden.
•B
 etalend parkeren in parkeergarage Leyenburg goedkoper te maken,
en tegelijk betalend parkeren in de wijk duurder.

Geïdentificeerde uitdagingen omvatten
• Toenemende aantal en omvang van auto’s
• Betalend parkeren in omliggende buurten lijkt ervoor te zorgen dat
auto’s en bestelbusjes (en soortgelijke) elders geparkeerd worden
• Parkeerdruk door ziekenhuis, AH supermarkt en nieuwbouwprojecten
• Agressie onder autobestuurders door parkeerdruk

Parkeerdruk ruimtelijk controleren door:
•D
 e ervaren druk van bedrijfswagens, -busjes, bestelwagens... aan te
pakken door deze te groeperen op het industrieterrein.
•B
 ewoners van nieuwbouwprojecten verplicht te laten parkeren in de
bijhorende parkeergarages.
•P
 arkeerplaatsen voor deelmobiliteit en elektrische voertuigen te
groeperen op bedrijfsterreinen of loze ruimtes.

De oplossingen aangedragen omtrent de parkeerdruk zijn uitgebreid
en uiteenlopend:
Een stijging van het aantal parkeerplaatsen, door:
• straten te herinrichten,
• loze ruimtes aan te snijden,
• verwaarloosde stukjes groen als parkeerterrein in te richten,
• en/of (ondergrondse) parkeergarages in te richten.

Hiertegenover staan de suggesties om de parkeerdruk aan te
pakken door:
• autobezit

en -gebruik te verminderen door meer in te zetten op
deelmobiliteit en (gratis) openbaar vervoer, maar ook om fietsparkeervoorzieningen uit te breiden. Foutparkeren zou strenger gecontroleerd
en beboet moeten worden, aangevuld met verplicht parkeren binnen
de afgelijnde vakken.

Thema: Duurzaamheid
Meermaals aangehaalde aandachtspunten zijn
• Afvalscheiding, met name plastiek van restafval
• Kostprijs van zonnepanelen
• Aanbod van elektrische laadpalen
• Biodiversiteit in het plantsoen
• Hoge graad van autobezit
• Waterbeheer

Geïdentificeerde uitdagingen omvatten:
• Het financieel toegankelijk maken van duurzame
investeringen
• Energietransitie (huizen van het gas) De geopperde
oplossingen hebben betrekking op De (financiële)
uitdagingen van de energietransitie
• Collectieve investeringen en initiatieven (groepsaankopen, subsidies) om het woningbestand te verduurzamen (zoals zonnepanelen, isolatie, huizen van het
gas afhalen, sedumdaken aanleggen), al dan niet in
samenwerking met VvE’s.

• Inzetten op duurzame energie voor straatverlichting
(zonnepanelen)
• Meer oplaadpunten voorzien voor elektrische auto’s

Afvalscheiding
• Meer voorzieningen voor afvalscheiding, met name
plastiek, maar ook voor groenafval voor woningen
zonder buitenruimte.

Ontharden van de publieke ruimte en inzetten
op biodiversiteit:
• Stoeptegels vervangen door groen
• Sedumdaken
• Regenwater opvangen mbv regentonnen
• Ecologisch beheer door wilde planten en bloemen te
behouden en actief te zaaien
• Schuilplaatsen voor bijen, vogels, vleermuizen

Thema: aandacht voor kwetsbare groepen
Gesuggereerde aandachtspunten zijn eenzaamheid en isolement onder ouderen en alleenstaanden. Geïdentificeerde uitdagingen omvatten:
• Het bereiken van en weten wie de kwetsbaren zijn.
• En vervolgens het koppelen van zorgvraag en -aanbod

De geopperde oplossingen hebben betrekking op
Het faciliteren en organiseren van ontmoetingen,
contactmomenten en activiteiten:
• Een ontmoetingspunt / ruimte inrichten (wijkcentra)
• Spelletjesmiddagen
• Gezamenlijke maaltijden
• Telefoonkring binnen de buurt
• Opzetten van sociale netwerken om elkaar te helpen

Het stimuleren en faciliteren van
zelfredzaamheid:
• Centraal telefoonnummer waar vragen aan gesteld
kunnen worden
• Winkelcentrum toegankelijk maken voor rollators
• Inloopcursussen via wijkcentrum

Het bereiken van kwetsbare buurtbewoners via:
• Sociale media
• Brieven
• Buurtbewoners als tussenpersonen

Thema: Jongeren 12+
De aangehaalde aandachtspunten omtrent
jongeren hebben veel betrekking op

De geopperde oplossingen hebben betrekking op
Voorzieningen voor jongeren:

• Hangjongeren en verveling onder jongeren wat als
een probleem ervaren wordt dat aangepakt dient te
worden om de vermeende samenhang met overlast,
vandalisme en criminaliteit tegen te gaan.
• Daarnaast wordt er ook gewezen op het onderhoud
van speeltuigen voor kinderen jonger dan 12 jaar.

• Dit gaat over fysieke ruimte en ontmoetingsplekken
voorzien zoals hangplekken, sportplekken, veilige
uitgaansgelegenheden, jeugdsoos, ...

Geïdentificeerde uitdagingen omvatten:

Daarnaast wordt ook gewezen op het organiseren van
activiteiten voor jongeren, het opzetten van clubs
(sport, computer game clubs...), en het inzetten van
jeugd en straathoekwerkers.

• het voorzien van activiteiten en voorzieningen
voor jongeren,
• maar ook het bereiken van jongeren, al dan niet
met een migratieachtergrond

Repressieve zaken als meer controles door politie en het
inzetten van preventieteams op bekende hangplekken
werden ook vermeld

Thema: Ontmoeten
Het centrale aandachtspunt met betrekking tot ontmoeten lijkt te zijn dat er een gebrek is aan ontmoetingsruimtes, zowel binnen als buiten, in de wijk.
Het ontwikkelen van zo’n ontmoetingsplaats lijkt dan
ook meteen de belangrijkste uitdaging te zijn.

De geopperde oplossingen die naar voor worden
geschoven zijn.
Het inrichten van fysieke ontmoetingsruimtes
• Al dan niet als tijdelijke invulling op braakliggende
terreinen of leegstaande panden.
• Tegelijk wordt er er op gewezen dat deze ontmoetingsruimtes best een breed demografisch bereik
dienen te hebben.
• Een terugkerende motivatie om ontmoetingen te
stimuleren en of faciliteren is dan ook het bevorderen
van de sociale cohesie, o.a. door intergenerationele
contacten te stimuleren.

Het organiseren en faciliteren van activiteiten
van allerlei aard. Voorbeelden hiervan zijn:
• Inloopmiddagen
• Gezamenlijke maaltijden
• Kleinschalige evenementen organiseren
• Informele ontmoetingen faciliteren
• Sportactiviteiten
• Workshops, muziek lessen, schaken,
kaartnamiddagen.
Hierbij werd overigens ook éénmaal gesuggereerd om
het opbouwen van een fysieke ontmoetingsplaats als
buurtactiviteit te organiseren, hierbij jongeren te
betrekken als middel om buurtbetrokkenheid te
verhogen.

Overzicht per buurt

Overzicht per buurt
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Jonas De Meulenaere
E-mail: jonas.demeulenaere@hoplr.be

