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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 
 
Onderwerp: De groeiende vraag naar een vrijetijdsaanbod in openbare groene ruimten in 
het Brussels Gewest 
 

Geacht collegelid, 
 
De beschikbaarheid van groene en recreatieve ruimten is essentieel voor de levenskwaliteit en de 
gezondheid van de stadsbewoners maar nog meer voor jongeren. Bovendien heeft ze ook een 
rechtstreekse impact op de residentiële aantrekkelijkheid. De toename van de Brusselse bevolking 
en de daarbij horende verdichting vertaalt zich met name in een groeiende vraag naar de 
ontwikkeling van speelweides, speelbossen en groene ruimten van het gewest. 
 
Uiteraard is onze fractie van mening dat die ontwikkelingen moeten worden geïntegreerd in de 
stedelijke ruimte en combineerbaar zijn met de andere gebruikers en functies van de groene 
ruimten (behoud van biodiversiteit, rustzone, erfgoed- en landschapswaarde enz.). Bij de 
ontwikkeling van sportactiviteiten in een groene ruimte moet er dus een evenwicht worden gezocht 
tussen de verschillende functies van het gebied. 
 
In het Bestuursakkoord van de Vlaamse Gemeenshapscommissie lezen we dat de VGC  
inspanningen wil leveren om tegenmoet te komen aan de nood aan extra groene ruimte door de 
uitbreiding van speelweides en speelbossen. Ook wordt vzw Neerhof ondersteund als een 
ecologisch vrijetijdscentrum waarin natuur- en milieubeleving een prominente rol krijgt. 
 
Vervolgens lezen we in het akkoord dat in overleg met Franse Gemeenschap en Cocof, in kaart 
zal worden gebracht waar er lacunes of kansen zijn. Er zal ook samen worden gewerkt bij het 
organiseren van een aanvullend complementair vrijetijds- en vakantieaanbod. 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 

• We zijn nu 2 jaar verder en graag wil ik weten welke rol de VGC speelt in het 
inventariseringsproces in samenwerking met de Franse Gemeenschap en de Cocof? 

• Zijn er groene en recreatieve ruimten bijgebouwd?  
• Wat werd er tot op heden  uitgewerkt in het kader van het vrijetijdsaanbod in dichtbevolkte 

wijken, waar de nood het hoogst is? 
• Met welke stakeholders wordt er overlegt om de kwalitatieve omkadering van de Brusselse 

groene en reacreatieve ruimten te verbeteren? Welke resultaten zijn voortgekomen uit dit 
overleg? 

 
Khadija Zamouri 
 


