
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de klimaatverandering: hoe zorgen we ervoor
dat het gebied bestand is tegen de grotere risico’s op overstroming, droogte en
extreme weersomstandigheden?

Hoe garanderen we de kwaliteit en de prestaties van de diensten voor de
bevoorrading van drinkwater en de sanering van afvalwater zonder al te hoge
kosten? (onderwerp van de bijeenkomst op 25.2.2021)

Heeft water een voldoende grote plaats in de leefomgeving van de Brusselaars?

Op 26 november 2020 hielden Brusselse burgers, verenigingen en betrokkenen uit de
watersector een eerste inspraakavond over het nieuwe Waterbeheerplan 2022-2027.

Het doel? Ideeën en verwachtingen delen om het waterbeleid in Brussel te
verbeteren. Leefmilieu Brussel wil de Brusselaars betrekken in dit proces voordat
belangrijke beslissingen worden genomen en ervoor zorgen dat het nieuwe
Waterbeheerplan een concreet instrument wordt in handen van de
Brusselaars!

Aan deze eerste bijeenkomst namen meer dan 100 personen deel. Samen bepaalden zij
de top drie van de belangrijke vragen die aanbod zullen komen tijdens de volgende
bijeenkomsten:

Samen ontwerpen we het waterlandschap van Brussel!
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Meer dan 100
personen namen deel

aan deze eerste
bijeenkomst

16-25 jaar 
25-35 jaar
36-45 jaar
46-55 jaar
56-65 jaar

Meer dan 65 jaar

Vrouwen

Mannen

Overig

Er werden drie transversale vragen gesteld aan de deelnemers aan de eerste
bijeenkomst. Hier volgt een kort overzicht van hun antwoorden.

Er wordt overwogen om de natuur meer plaats te geven in de stad, als een
antwoord op de klimaatcrisis, het verlies van biodiversiteit en een duurzaam
waterbeheer. Waarover gaat het? Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
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“Het vraagt meer onderhoud (bv. opruimen van dode
bladeren) en dus meer kosten”
“De bevolking groeit en meer groen betekent minder
woningen”
“Bestaat het risico op meer ongedierte, muggen,
ratten, duiven en invasieve soorten?”
“Hoe integreren we meer natuur in de stad met het
mobiliteitsvraagstuk?”
“Zullen de nieuwe plantensoorten zorgvuldig
geselecteerd worden?”
“Hoe verenigen we natuur in de stad met productieve
activiteiten, industriezones en bedrijfsterreinen?”
“Er is te weinig informatie over de rol van de natuur
in de stad”

“Meer natuur in de stad creëert meer welzijn en
meer verbinding tussen personen”
“Groenbeheer creëert nieuwe banen”
“Een groene stad is mooier”
“De natuur prikkelt onze verbeelding om
innovatieve oplossingen te vinden”“
Meer natuur in de stad stimuleert de ontwikkeling
van de biodiversiteit”
“Meer speelruimte voor kinderen”“De natuur zorgt
voor zuiverdere lucht”

Meer natuur in de stad: spreekt u dat aan of niet? Welke bezorgde of
enthousiaste reacties roept dit op? En waarom?

Bezorgde reacties:

Enthousiaste reacties
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Het gewest en de gemeenten werken op een structurele manier aan de
uitbreiding van de natuur in de stad. Welke bijdrage kan u als burger leveren?
Enkele concrete ideeën:

Uw waterverbruik 
verminderen

Een vat plaatsen 
om het regenwater 

op te vangen
Een vijver 

maken in mijn tuin

U vindt de elementen die aan bod kwamen tijdens de eerste inspraakavond van
november 2020 op de website van Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel organiseert dit inspraaktraject in de aanloop naar het volgende
Waterbeheerplan 2022-2027. In aanvulling op het openbaar onderzoek bieden deze
bijeenkomsten Brusselaars de kans om hun ideeën en verwachtingen voor een beter
waterbeleid in Brussel te delen. Op deze manier willen we burgers betrekken bij
het proces voordat we belangrijke beslissingen nemen, zodat het nieuwe
waterbeheerplan een concreet instrument is in handen van de Brusselaars!

Met mijn kinderen 
gaan wandelen in de natuur 

om hen ervan 
bewust te maken

Een collectieve
 compost organiseren 

in mijn buurt

Een buurtinitiatief 
opstarten om ideeën en
activiteiten rond natuur 

te delen

Planten plaatsen 
aan de voet van de bomen 

voor mijn woning

Informatie over 
plantensoorten plaatsen
 in de openbare ruimte

Scholen 
vergroenen !

Onkruid laten groeien
 in mijn tuin 

en op mijn stoepMensen in uw omgeving
 bewust maken van 
goede gewoonten 

in watergebruik
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https://leefmilieu.brussels/themas/water/waterbeheerplan/waterbeheerplan-2022-2027

