
De hellingen van het Justitiepaleis zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen de Marollen en  
de hoogstad maar vormen door het wildparkeren al te zeer een barrière die beide buurten van elkaar 
scheidt. Vanaf 1 maart 2021 maakt de Stad Brussel een einde aan het illegale parkeren en worden 
de hellingen volledig autovrij. We willen deze ruimte, in de schaduw van het imposante Justitiepaleis, 
teruggeven aan de bewoners en inzetten op een zachte, kwaliteitsvolle verbinding tussen de boven- 
en benedenstad.

In afwachting van een permanente herinrichting zal Stad Brussel organisaties de ruimte geven om de 
mogelijkheden van deze vrijgekomen publieke ruimte te onderzoeken. De bedoeling is om door 
middel van tijdelijke ingrepen en interventies de hellingen op een creatieve manier te active-
ren en invullingen te testen die tot inspiratie kunnen dienen voor de definitieve heraanleg.  We 
moedigen de kandidaten aan vooral na te denken in het belang van de Brusselaars, en hun nood aan 
kwalitatieve buitenruimte in de dichtbevolkte Marollen. 

De kandidaten moeten zorgvuldig rekening houden met het beschermde erfgoedkarakter van de 
site. Concreet betekent dit dat de voorstellen zullen afgetoetst worden met alle betrokken partijen 
(Regie der Gebouwen, Stad Brussel, Urban, Leefmilieu Brussel, Monumenten en Landschappen).

DOELSTELLINGEN EN SELECTIECRITERIA

De projectoproep heeft volgende doelen:

 › Projecten die de hellingen van het Justitiepaleis activeren

 › Projecten die de vrijgekomen ruimte doen herleven en teruggeven  

aan de inwoners van de Marollen en alle Brusselaars

 › Projecten die de benedenstad verbinden met de bovenstad

De geselecteerde projecten ontvangen een subsidie van 
de Stad (tussen € 500,00 en € 25.000,00) om het volledige 
financiële plan van het voorstel zoals de vereniging het  
op haar aanvraagformulier geformuleerd heeft en binnen  
de grenzen van het budget dat door het stadsbestuur aan 
de projectoproep toegekend wordt, geheel of gedeeltelijk 
te dekken. 

ZOEKTOCHT NAAR INITIATIEVEN DIE 
 DE VRIJGEKOMEN HELLINGEN VAN HET  

JUSTITIE-PALEIS ACTIVEREN EN TOT EEN  
STEDELIJKE BELEVINGSRUIMTE TRANSFORMEREN
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ER/VU : Ans Persoons,  Échevine en charge de l’Urbanisme, des Espaces publics et des Affaires et Enseignement néerlandophones. 
Schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare Ruimte, Nederlandstalige aangelegenheden en Onderwijs.  

Bd. Anspachlaan 6 – 1000 Bruxelles-Brussel

U kunt voor alle info contact opnemen met  
het departement Stedenbouw, dienst Planning en 
Ontwikkeling van de Stad Brussel via mail op het 

adres urb.plan@brucity.be.

INFORMATIE EN CONTACT  

De dossierselectie gebeurt door een jury van Stad Brussel, bestaande uit één afgevaar-
digde van het kabinet van de schepen van Stedenbouw, specialisten uit de administratie 
en één afgevaardigde van de Wijkcommissie de Marollen, die volgende criteria hanteert:   

 › De bijdrage van het project aan de doelstellingen van het algemeen  

beleidsprogramma van het Brusselse stadsbestuur 

 › de lokale maatschappelijke relevantie en de betrokkenheid van de buurt 

 › het vernieuwend karakter 

 › de kosten-batenverhouding van het project 

 › de gecreëerde partnerschappen met lokale organisaties en/of buurtbewoners

 › de mate waarin het project rekening houdt met het beschermde erfgoedkarakter van de site

PLANNING PROJECTOPROEP   

 › Tot en met 30 april 2021: indiening van de dossiers via het daartoe bestemde formulier 

 › Mei 2021: selectie van de dossiers door de jury 

 › Juni 2021: goedkeuring van de subsidiebesluiten door de gemeenteraad van de  

Stad Brussel en officiële bekendmaking aan de laureaten 


