Datum van indiening: 26 maart 2021
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp: Stiltegebieden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
___________________________________________________________________________
Mevrouw de collegevoorzitter,
Deze week berichtte Bruzz over een nieuwe stilteruimte die opgericht wordt in Le Tri Postal en
vanaf mei 2021 een dag per week open zal zijn. Dit betreft een voorlopige ruimte want ze
oprichtsters mikken op een definitieve ruimte in het centrum van Brussel. Om die plannen in
vervulling te brengen, hebben ze een crowdfundingactie op touw gezet. De VGC heeft
toegezegd iedere storting met een derde te verhogen.
Het initiatief van stilte/ruimte vzw is gebaseerd op een gelijkaardige ruimte in de oude
bibliotheek van Gent en de oprichtsters gaven aan dat zij een gebrek aan stilte(ruimtes) ervaren
in Brussel. Ik steun uiteraard elk initiatief voor meer stilte in een grootstad, tijdens de vorige
legislatuur heeft het College dan ook voor de eerste keer projecten ter zake opgezet.
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:
-

Staan er vandaag nog andere plannen omtrent de ontwikkeling van stiltegebieden,
stilteplekken of projecten omtrent de sensibilisering hieromtrent op de agenda van het
VGC College? Zo neen, onderzoekt u manieren waarop kan tegemoet gekomen worden
aan de nood aan stilte in de stad? Heeft het College beslist om hieromtrent een
projectoproep te lanceren: zo ja, wanneer en voor welk bedrag?

-

Biedt het College de bovenstaande vzw ondersteuning in hun zoektocht naar een locatie
in het centrum van Brussel? Zijn er plannen omtrent (structurele) steun voor het
vervolgtraject eens de permanente locatie is gevonden?

-

Welke nieuwe initiatieven rond stilte en meditatie heeft u, bijvoorbeeld in het kader van
LOGO Brussel, uitgewerkt in naleving van de coronaregels? Beschikt het College over
informatie of de gemeenschapscentra nog hebben kunnen inzetten op dit aspect van
mentaal welzijn?

-

In hoeverre kijkt het collegelid naar een mogelijke synergiën en complementariteit met
initiatieven en visie van het gewestelijk niveau?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Bianca Debaets

