
Datum van de indiening: 23 januari 2020 
 
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 
 
Onderwerp: Het beleid omtrent de buurttuintjes in de bredere aanpak van groenblauwe 
netwerken 
 
Mevrouw de collegevoorzitter, 
 
In het kader van het verbeteren van de sociale cohesie, vormen buurttuintjes een ideaal middel om 
buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Door samen een gemeenschappelijk stukje grond te 
bewerken, krijgen buren de kans om elkaar beter te leren kennen en terwijl ook op een duurzame 
manier hun eigen gewassen te verbouwen – een project dat zowel letterlijk als figuurlijk zijn 
vruchten afwerpt en bijgevolg onze steun verdient. 
 
Ook de VGC zelf zet in op een duurzame transitie. Publieke groene ruimtes en ‘productief groen’ 
vormen daarbij enkele specifieke sleutelwoorden die in het Bestuursakkoord terug te vinden zijn. 
Om het met de letterlijke passage te stellen: “In stadsvernieuwingsprojecten zetten we in op het 
versterken van groenblauwe netwerken met 'productief groen'. We voorzien gebouwen, 
omheiningen en openbare ruimtes van uiteenlopende installaties om de biodiversiteit en de korte 
voedselketen in de stad te bevorderen. Hiermee promoten we gezonde en duurzame voeding en 
versterken we de sociale cohesie in de Brusselse wijken.” 
 
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
 
- Welke partners werden aangeduid om de uitrol van dit groenblauwe netwerk verder te 
verzekeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Welke taakverdeling werd daaraan gekoppeld? 
 
- Hoeveel buurttuintjes worden er op dit moment reeds ondersteund door de VGC in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Kan u deze lijst schriftelijk overmaken? Kan u bevestigen dat 
deze allemaal publiek toegankelijk zijn, of zijn bepaalde buurttuinen enkel voorbehouden voor de 
betrokken buurtbewoners? Hoeveel extra buurttuintjes staan nu reeds gepland ter creatie of 
ondersteuning in 2020? Is er reeds een inventaris met mogelijke stukjes grond die hiervoor in 
aanmerking komen? 
 
- Hoeveel middelen worden er vanuit de VGC toegekend aan deze projecten rond 
buurttuintjes? Wordt dit aangevuld met gemeentelijke steun? 
 
- Staat u omtrent dit onderwerp in overleg met uw collega-minister bevoegd voor Leefmilieu 
of de Administratie van Leefmilieu Brussel? Werken zij mee aan de ontwikkeling van deze 
buurttuintjes? 
 
- Hoe worden de buurtbewoners concreet betrokken bij deze projecten, zoals bij aanleg, 
realisatie en onderhoud? Op welke manier is het eigenaarschap georganiseerd in het kader van het 
participatief project die deze buurttuintjes vormen? Wordt er bij elk project in dat opzicht ook een 
stuurgroep opgericht of aangesteld? Worden de gemeenten hier eveneens bij betrokken? Welke 
gemeenten bieden hierbij ondersteuning aan deze projecten? 
 
- Op welke manier wordt bij de werking van deze buurttuintjes rekening gehouden met een 
evenwicht binnen het ecosysteem van de fauna en flora? Welke concrete maatregelen worden 
daartoe ondernomen? In welke buurttuintjes staan ook bijenkorven? 
 
 
 



- Hoe worden de oogsten uit deze buurttuintjes verdeeld? Wordt dit geval per geval bekeken 
of bestaat er een vaste verdeling waarbij de oogsten terugvloeien naar de betrokken buurtbewoners 
of naar enkele vzw’s? 
 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 


