
 
 

 
Nieuwe wijk Weststation niet voor 2020 
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Voor 2020 moeten de Brusselaars geen concrete projecten verwachten aan het Weststation. 
Dat heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) gezegd in de commissie Territoriale 
Ontwikkeling van het Brussels parlement. Groen pleit voor een tijdelijk park. 'Het terrein nog 
vijf jaar laten verloederen is geen optie.' 
 
Het braakterrein langs de sporen loopt tot voorbij station Beekkant. 
 
Het Weststation is sinds zijn vernieuwing en uitbreiding in 2009 een van de best bereikbare 
plekken van Brussel. Maar de beloofde woningen, kantoren, winkels en voorzieningen rond 
het station blijven uit. Langs de sporen richting Beekkant liggen ettelijke hectaren grond al 
jaren braak. En daar zal ook deze legislatuur geen verandering in komen.  
"Vervoort antwoordde op mijn vraag dat we voor 2020 geen concrete projecten moeten 
verwachten", zegt parlementslid Arnaud Verstraete (Groen). De onderhandelingen met de 
NMBS blijven aanslepen. De gronden rond het station zijn nog altijd eigendom van de 
spoorwegen en die zijn niet geneigd om ze te verkopen. 
 
"De minister-president liet uitschijnen dat de onderhandelingen moeilijker verlopen nu er 
federaal een andere meerderheid aan zet is", zegt Verstraete. "Maar dat is geen excuus. De 
onderhandelingen lopen al jaren en tot voor kort was de PS mee verantwoordelijk voor de 
NMBS." 
 
Daarnaast is ook sprake van onenigheid binnen de meerderheid. "De regering heeft nog niet 
beslist of de verbinding tussen het oosten en het westen van de site ook toegankelijk zal zijn 
voor auto's. Het is onbegrijpelijk dat men nu nog tijd verliest met zulke discussies." 
Nieuwe studie 
Volgens Groen vertoont de regering te weinig daadkracht in dit dossier. "Het Weststation is 
een van de tien prioritaire zones die de regering wil ontwikkelen. Bovendien is ook een 
stadsvernieuwingsproject voor de zone gelanceerd. Maar in de praktijk zien we dat er niets 
gebeurt. Reeds in 2008 is een Richtschema voor de zone opgemaakt, maar dat is nooit 
goedgekeurd. Ondertussen is een nieuwe studie gelanceerd, maar dat is niet waar de 
buurtbewoners op wachten." 
 
Als de beloofde nieuwe wijk nog niet voor morgen is, moet het Gewest werk maken van een 
tijdelijk park met speeltuin, vindt Groen. "Dat hoeft niet veel te kosten want de verlaten 
gronden zijn al vergroend. Ook de NMBS kan daar moeilijk tegen zijn. Het Weststation ligt er 
nu al jaren bij als een stadskanker, nu nog eens 5 jaren niets doen kan geen optie zijn."	  


