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Sint-Agatha-Berchem krijgt zijn eerste “Duurzame Wijkcontract” voor de
herwaardering van de Moderne wijk en het Ensemble Jean-Christophe
toegewezen, goed voor een investering van nagenoeg 12,5 miljoen euro!
Voor de eerste keer komt een kleine deel van het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem
in aanmerking voor de uitrol, opgestart in 2020, van een duurzaam wijkcontract (DWC). Een duurzaam
wijkcontract is een “in tijd en ruimte beperkt actieplan voor stadsvernieuwing en -herwaardering, dat
wordt gesloten tussen het Gewest, de gemeente en de bewoners van een Brusselse wijk. Het voorziet
in een programma dat binnen een vastgelegd budget moet worden verwezenlijkt. Een duurzaam
wijkcontract wordt afgebakend uitgaande van objectieve criteria: bevolkingsdichtheid,
werkloosheidsgraad en mediaan inkomen.
Het College verspilde geen tijd bij de voorbereiding van een degelijk onderbouwd, geïllustreerd en
goed gemotiveerd kandidaatsdossier onder de titel: “Tuinwijk: 100 jaar later blazen we de Moderne
Wijk nieuw leven in!”. Het dossier werd op 10 november ll. bij het Gewest ingediend en wist
klaarblijkelijk te overtuigen daar het meteen werd geselecteerd. Wij danken dan ook de Brusselse
Gewestregering van Minister-President Rudi Vervoort dat ons project werd weerhouden uit de
verschillende kandidatuursdossiers die in de 12e contractreeks werden ingediend.
Christian Lamouline (LBR), Burgemeester, licht een en ander toe: “De herwaardering van deze wijken
vormt in het kader van het nieuwe Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, waaraan momenteel de laatste
hand wordt gelegd, voor de meerderheid en het College van Sint-Agatha-Berchem een absolute
prioriteit: de herinrichting van de openbare ruimte om ze gastvrijer te maken, de ontwikkeling van een
aan de behoeften van de inwoners aangepaste infrastructuur en de versterking van een tot voorbeeld
strekkende habitat in een duurzaam perspectief, zijn in deze wijken onontbeerlijk en vormen een
dringende nood. Stadsherwaardering moet een betere sociale cohesie en de verbetering van de
levenskwaliteit beogen”.
Yonnec Polet, (PS), 1ste Schepen benadrukt daarbij dat “dit wijkcontract het bovendien mogelijk maakt
om de verschillende overheidsacties en -middelen binnen die perimeter nu op een complementaire
manier in te zetten: dit wijkcontract vormt immers een aanvulling op de ophanden zijnde renovatie
van een groot aantal sociale woningen door Comensia, met zeer ruime financiële middelen die door
het Gewest en de BGHM ter beschikking worden gesteld, de verschillende werken die de gemeente
hier de laatste jaren geregeld aan de openbare ruimten heeft uitgevoerd en de renovatie van de
speelpleinen, de aanstaande opening van het LISA buurtsteunpunt, de recente opstart van de
activiteiten van de vzw Sociale Cohesie van Sint-Agatha-Berchem binnen diezelfde perimeter. Dit alles
maakt onze acties alleen maar efficiënter en stelt ons in staat om deze wijken nieuw leven in te blazen.
Er een nieuwe wind doorheen te laten blazen en ze opnieuw aantrekkelijk te maken!”

Katia Van den Broucke, Schepen voor Groen, voegt hier nog aan toe: “Een schitterende manier om het
100-jarig bestaan van deze ‘Tuinwijk‘ - een van de allereerste in ons Gewest - van de hand van Victor
Bourgeois te vieren. Als architect was hij immers de belangrijkste voortrekker van de modernistische
stroming in ons land. Met dergelijke nieuwe wijken, aan de rand van de stad, werd een geleidelijke
overgang tussen het platteland en de stad beoogd en was het de bedoeling om de bewoners op een
vlottere manier kennis te laten maken met de natuur. Vandaag, nagenoeg honderd jaar later, is de
doelstelling om natuur, habitat en sociale band met elkaar te verzoenen, relevanter dan ooit! En
inzonderheid in de gemeente Sint-Agatha-Berchem die haar roeping als “dorp in de stad” nog versterkt
ziet door het aanstaande stadslandbouwprogramma dat door Leefmilieu Brussel op de Zavelenberg tot
ontwikkeling wordt gebracht.”
Tot slot stelt burgemeester Christian Lamouline niet zonder trots dat “de gemeente klaar is om de
uitdaging aan te gaan om de Moderne wijk en het Ensemble Jean-Christophe de komende 5 jaar om te
bouwen in een context van co-constructie met de inwoners en de ontwikkeling van tal van synergiën
en samenwerkingsverbanden!”
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