
 
 
 

Handvest van de leden van het Overlegcomité  
van het Fonds Europese wijk 

 
 
De grondslagen van het Fonds Europese Wijk 
 
Het Fonds is opgericht in 2001 ter verbetering van het imago van de « Europese wijk » – dat 
door de bestuurders van Brussel « Culturele Hoofdstad van Europa » van het jaar 2000, 
initiatiefnemers van het Fonds – werd ervaren als monofunctioneel. Een specifiek urbanistische 
plan is noodzakelijk. 
 
Om dit imago te verbeteren, wil het Fonds werken op basis van de volgende hoofdlijnen :  
 gemengde bestemming van gebouwen,  
 mobiliteit,  
 kwaliteit van de openbare ruimte,  
 kwaliteit van de particuliere ontwikkelingen 
 
Bestuurlijke instanties van het Fonds Europese Wijk  
 
Het Fonds is opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting en omvat een Bestuurscomité, 
een Overlegcomité en een Secretariaat.  
 
Het Bestuurscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting 
en leden van het Overlegcomité, beslist met name over het actieplan, de aanwending van de 
middelen en de samenstelling van het Overlegcomité.  
 
Het Overlegcomité bestaat uit de belangrijkste actoren uit de wijk.  
Eigenaars en projectontwikkelaars die als donor bijdragen in de kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling voor de acties van het Fonds. 
Vertegenwoordigers van de burgersamenleving, de buurtcomités en ook deskundigen.  
Waarnemers die het Belgische federale en gewestelijke niveau en ook verscheidene Europese 
instellingen vertegenwoordigen. 
 
Het Secretariaat en de administratie van het Fonds worden verzorgd door de Koning 
Boudewijnstichting. 
 
Op basis van deze principes verbinden de leden van het Overlegcomité van het Fonds Europese Wijk zich ertoe 
door middel van hun activiteiten en hun invloed bij te dragen tot een gevoelige verbetering van de architecturale en 
stedenbouwkundige kwaliteit van de Europese wijk van de stad Brussel en om deze wijk aangenamer te maken 
voor de mensen die er werken, wonen of op bezoek komen. Meer bepaald verbinden zij zich ertoe : 
 
 Actief mee te werken 
 

Zo regelmatig mogelijk deelnemen aan de vergaderingen van het Overlegcomité en – voor de 
vertegenwoordigers van de samenleving – zich indien nodig laten vervangen. 
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Persoonlijk deelnemen aan werkvergaderingen, informatie- of overlegbijeenkomsten die het 
Fonds voorstelt in verband met projecten waarbij zij rechtstreeks betrokken zijn. Zich indien 
nodig laten vervangen en eventueel ook hun architecten meebrengen. 
 
Meewerken aan de inspanningen tot communicatie over de activiteiten van het Fonds. 
 

 Constructief te discussiëren  
 
Tijdens discussies blijk geven van een constructieve houding en een zin voor algemeen belang. 
 
Rekening houden met de vertrouwelijkheid van de meegedeelde informatie. 
 

 Voorrang te geven aan het algemeen belang 
 

De leden van het Overlegcomité verbinden zich ertoe om in hun invloedssfeer de volgende 
principes te ondersteunen :  
o De functionele mix in de wijk bevorderen met bijzondere aandacht voor huisvesting en 

handel.  
o In overleg met de overheid de aanleg van kwaliteitsvolle openbare ruimtes stimuleren, 

met aandacht voor passende beplanting, verlichting, bewegwijzering en straatmeubilair. 
o Een doeltreffende mobiliteit bevorderen door voorrang te geven aan het openbaar 

vervoer en de zogenaamde zwakke weggebruikers. 
o Werken aan een kwaliteitsvolle architectuur, indien mogelijk op basis van internationale 

wedstrijden en rekening houdend met aangrenzende projecten door middel van een 
dialoog tussen architecten. 

o Streven naar duurzaamheid bij de keuze van bouwtechnieken en de keuze van het 
bouwmateriaal. 

o Investeren in bouwwerken die rekening houden met het leefmilieu en minder 
energiekosten met zich mee brengen, door gebruik te maken van de meest moderne 
technieken op dat gebied. 

o Zo snel mogelijk de buurtcomités inschakelen bij het overleg over elk nieuw project en – 
indien nodig – ook de waarnemers van de verschillende betrokken Belgische 
bestuursniveaus. 

o In een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming een dialoog op gang brengen 
met de vertegenwoordigers van de Europese instellingen.  

o De Belgische overheid ertoe aanzetten om een globaal en coherent beleid voor de wijk uit 
te stippelen, eventueel door middel van passende stedenbouwkundige verordeningen. 

o De terechte zorg om de economische actoren een behoorlijke rendabiliteit te garanderen 
verzoenen met het streven naar doelstellingen van algemeen belang. 
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