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Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : Het beschikbaar maken van openbare ruimte voor kwetsbare gezinnen 

_________________________________________________________________________ 

 

In een open brief aan de GEES, ondertekend door ruim 170 experts, schrijven vandaag 

woensdag 6 mei, onder meer de Vlaamse Jeugdraad en de Kinderrechtencommissaris de 

oproep: mag het kind alstublieft centraal staan in de exitstrategie? Ze maken zich grote zorgen 

over het feit dat kinderen en jongeren bij het uitrollen van de exitstrategie uit de lockdown 

vergeten lijken te worden. 

 

Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het is voor gezinnen. We horen alarmerende 

boodschappen uit het jeugdwerkveld. Vele kinderen en jongeren wonen in appartementen 

zonder terras of tuin en komen vrijwel niet buiten. Psychische stress en huiselijk geweld nemen 

toe maar ook inadequate maatschappelijke reactie vormt de burgerzin. De gevolgen zullen ook 

post-corona meespelen. Er is een noodzaak om ons te organiseren in onze grootstedelijke 

context voor deze kinderen en jongeren. Bruzz kopte vandaag nog eens: 'Ondanks verbod veel 

zittend volk in Park van Vorst. Het spreekt voor zich, naast ruimte om te sporten en te bewegen 

is er ademruimte nodig waar je meer dan 5 minuten kan 'zijn', in gezinscontext, ordentelijk en 

gereguleerd, rekening houdend met de federale richtlijnen. Er is nood aan het openstellen van 

semi-openbare en openbare ruimte én een omkadering voor deze openstelling, zodat de 

Brusselaars die er het meest nood aan hebben, er gebruik van kunnen maken. 

 

Ik vertelde u reeds dat in mijn buurt in Laken de filosofie van de commons, het collectief 

beheerde gemeengoed, weer opleeft. Bruzz kwam deze week filmen en een dezer staat er een 

reportage van online die weerom een golf inspiratie over de rest van Brussel zal kunnen 

verspreiden. U liet in een recente vergadering verstaan dat Gemeenschapscentra van de VGC 

(NoH, Etterbeek, Nekkersdal, Aximax,..) reeds hun buiten-en binnenruimte ter beschikking 

stellen voor specifieke gezinnen op een 'gecontroleerde manier'. Dat is een fantastisch begin. 

Ook in Gent duiken er reeds gelijkaardige initiatieven op die reeds door het stadsbestuur 

omarmt worden: https://persruimte.stad.gent/188402-bewoners-brugse-poort-kunnen-

buitenruimte-meubelfabriek-reserveren. Zelfde recept: armere wijken, geen buitenruimte in 

vele woningen, collectief ruimte als gemeengoed delen. Gecontroleerd, georganiseerd. Experts 

gaan uit van een tweede golf Corona. We dienen ons hierop ook sociaal voor te bereiden. 

 

De praktijk toont aan hoe enorm de nood is. Mensen staan op wachtlijsten terwijl er zelfs geen 

'reclame' voor gemaakt werd. De nood is enorm en dit in heel Brussel en zeker niet alleen in de 

Nederlandstalige gemeenschap. De praktijk toont eveneens aan dat mits een stevige coördinatie 

dit op grote schaal kan uitgerold worden. 

De mensen en de ruimte moeten te vinden zijn. 

 

De mensen: Meer dan 1.000 vrijwilligers wachten via Brussels Helps nog op een 'opdracht', en 

vele lokale ondersteunde organisaties kennen de mensen wiens noden het hoogst zijn. De kracht 

van burgerinitiatieven en lokale organisaties is dat ze zoveel sneller de moeilijk te bereiken en 

kwetsbare medemensen weten te vinden. 

 

https://persruimte.stad.gent/188402-bewoners-brugse-poort-kunnen-buitenruimte-meubelfabriek-reserveren
https://persruimte.stad.gent/188402-bewoners-brugse-poort-kunnen-buitenruimte-meubelfabriek-reserveren


De ruimte: Ik vroeg aan uw collega Rudi Vervoort om na te gaan welke ruimtes de Gewestelijke 

overheid ter beschikking zou kunnen stellen, welke overheden of  

 

 

privéactoren e.v. uitgenodigd zouden kunnen worden en welke coördinatie hij voor Brussel 

opportuun achtte. 

De vraag is dus niet om tout court meer plekken open te stellen, de vraag is om meer plekken 

'gecontroleerd' ter beschikking te stellen. Veilig en correct, volgens de federale maatregelen, 

een bezorgdheid die u in de commissie uitte en die ik met u deel. 

 

 Zijn er intussen nog meer gemeenschapscentra die ruimte beschikking stellen? 

 Beschikken de reeds uitvoerende gemeenschapscentra al over een beknopte evaluatie van 

hun experiment dat kan helpen om een draaiboek uit te werken voor de verbreding van het 

systeem? 

 Heeft u een overzicht van de overige plekken die in aanmerking zouden kunnen komen voor 

gecontroleerd openstellen? 

 De samenwerking met lokale organisaties is een cruciale factor: zij kennen hun buurt het 

best en kunnen gericht gezinnen aanspreken. Ziet u mogelijkheden om de omkadering ook 

te coördineren?  

 Zou er via de ondersteunde (sociale) lokale organisaties en Brussels Helps een oproep voor 

vrijwilligers gelanceerd kunnen worden? Vrijwilligers kunnen de toegang tot de stukjes 

groen of open ruimte verlenen als een soort conciërge, en kunnen eventuele binnenruimtes 

ontsmetten voor een volgende familie er gebruik van kan maken. Brussels Helps is ook de 

ideale partner die gemeenschapsoverschrijdend kan ingezet worden. 

 

 


