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

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De mogelijkheid tot het openstellen van groene ruimte aan kwetsbare 

Brusselaars 
______________________________________________________________________ 

 

Tijdens de eerste lockdown een jaar geleden werd duidelijk dat voor veel Brusselse gezinnen 

er een groot tekort is aan buitenruimte waar kinderen kunnen spelen en sporten en gezinnen 

samen op adem kunnen komen. Veel Brusselaars, en met name degenen in kwetsbare situaties, 

beschikken niet over een eigen terras of tuin. Ik stelde u toen een vraag hierover. Ook dit jaar 

toonde de overspoeling van de Brusselse parken bij de eerste lentedagen aan hoe groot de nood 

is aan groene openbare ruimte in ons gewest. In deze derde golf wil ik dit thema daarom 

nogmaals bij u aankaarten. 

 

In de pers (Vrt) konden we onlangs al lezen over een hartverwarmend initiatief van een man uit 

Bekkevoort, die met een oproep op Facebook zijn privétuin openstelt voor gezinnen uit de buurt 

die niet zelf over buitenruimte beschikken. In Laken zagen we vorig jaar de filosofie van de 

commons, het collectief beheerde gemeengoed, opleven. Buurtbewoners gingen ieder in hun 

netwerk op pad om de slechtst behuisde gezinnen persoonlijk uit te nodigen om op het terrein 

dat ze tijdelijk in gebruik hadden van CLTB, veilig en in de eigen bubbel te komen spelen, 

sporten, zonnen... De kracht van burgerinitiatieven en lokale organisaties is dat ze zeer snel de 

moeilijk te bereiken en kwetsbare medemensen weten te vinden - maar steun vanuit de overheid 

is nodig om meer mogelijk te kunnen maken. 

 

Er is nood aan het openstellen van buitenruimte én een duidelijke omkadering voor deze 

openstelling, zodat de Brusselaars die er het meest nood aan hebben, er gebruik van kunnen 

maken. Tijdens de lockdown vorig jaar stelden sommige gemeenschapscentra hun buiten- en 

binnenruimte ter beschikking aan specifieke gezinnen op een gecontroleerde manier. Dit heeft 

toen erg goed gewerkt en kwetsbare gezinnen wat extra ademruimte geboden. 

 

 Zijn er dit jaar gelijkaardige initiatieven door de gemeenschapscentra? Zo ja, hoeveel? 

Zo nee, waarom niet? 

 

 Is er na het terbeschikking stellen van ruimte bij de gemeenschapscentra vorig jaar een 

evaluatie geweest die kan dienen als basis voor een eventueel draaiboek om het systeem 

te verbreden en te kunnen inschakelen als nodig, zoals tijdens deze derde golf? 

 

 Bestaat er een overzicht van de overige plaatsen die in aanmerking zouden kunnen komen 

voor gecontroleerd openstellen via de VGC? 

 

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

best en kunnen gericht gezinnen aanspreken. Is hier een coördinatie voor mogelijke 

samenwerking opgezet? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/01/man-uit-geetbets-stelt-tuin-open-voor-kinderen-die-op-een-appart/


Lotte Stoops 

 


