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Hart boven Hard Brussel: onze werking rond wonen
Betty D’Haenens
De start van onze werking rond wonen werd gegeven bij de Parade van Hart boven Hard
in 2017. We hebben toen met bewoners (sans-papiers, bewoners met complexe
woonproblematiek, daklozen…) en verenigingen heel interactief gewerkt aan een visuele act
voor de Parade. Deze ateliers vonden symbolisch plaats in een van de leegstaande loodsen
van Allée du Kaai. Die loodsen waren in tijdelijk gebruik vrijgegeven aan de vzw Toestanden,
een organisatie met expertise rond tijdelijk gebruik en betrekken van bewoners en kwetsbare
groepen.
Sinds de deur-aan-deuractie tijdens de eerste lockdown van de covidcrisis in 2020 heeft
Hart boven Hard Brussel van de huisvestingsproblematiek een prioritair actiepunt gemaakt.
‘Recht op een thuis voor iedereen’
Samen met de tweetalige organisatie BBRoW, de Brusselse Bond Recht op Wonen, een
platform van 30 welzijnsorganisaties, hebben we gewerkt aan een visietekst ‘Recht op een
thuis voor iedereen’ die we breed hebben verspreid en door heel wat sociale en culturele
organisaties werd ondertekend. Deze visietekst is een oproep aan de Brusselse regering
voor een betere aanpak van de wooncrisis:
1. Significante uitbreiding van de sociale huisvesting.
2. Versterking van vernieuwende initiatieven in de private sector.
3. Strijd tegen leegstand en erkenning van tijdelijke bezettingen.
4. Langetermijnoplossingen: kwetsbare groepen moeten ook na de covidcrisis uitzicht
krijgen op fatsoenlijke huisvesting.
Om onze oproep kracht bij te zetten vroegen we bij de openingszitting van het Brussels
Parlement in september 2020 met een 30-tal actievoerders de aandacht voor een betere
woonpolitiek.
Daarna hadden we samen met mensen en verenigingen van de BBRoW een paar
ontmoetingen met politieke beleidsmakers: met de voorzitter van de huisvestingscommissie
en met het kabinet van minister Maron, die ons uitgenodigd had als antwoord op onze
septemberactie. Daar kregen we te horen dat men een budget zou vrijmaken voor
oplossingen op lange termijn voor thuislozen en sans-papiers. We wachten nog steeds op de
concrete invulling en besteding van dat budget!
Structurele samenwerking rond de woonproblematiek
Na de septemberactie van 2020 voelden velen de nood om structureel te blijven
samenwerken rond de wooncrisis en de krachten te bundelen. Brussel telt heel veel kleine
woon-vzw’s met expertise, die actief en intens met bewoners samenwerken. Het ontbreekt
die vzw’s vaak aan tijd en energie om met de problemen waarmee ze dagelijks
geconfronteerd worden, krachtig naar buiten te komen.
Onze Hart boven Hard-afdeling wil deze rol opnemen en de beweging die er is versterken en
verbreden. Sectoren en mensen met elkaar VERBINDEN en nog meer BEWEGING maken.

En zo, samen met het middenveld, een politieke vertaling geven van de grote knelpunten
naar het beleid toe.
Als lid van het platform BBRoW staan we dichter bij de organisaties en kunnen we als Hart
boven Hard accenten leggen en breder mobiliseren voor de acties.
2021 actie Door to Door
In het voorjaar van 2021 werden we getriggerd door het nieuwe actiemodel van Hart boven
Hard: Door to Door. We hebben besloten in te spelen op dat actiemodel in 2 gemeentes. Bij
onze eerste actie, in november 2021 in Etterbeek, waren er een 20-tal deelnemers. We
voerden één-op-één gesprekken in de publieke ruimte en van deur tot deur over het
samenleven in Etterbeek. In de drie actiedagen kwamen o.a. de thema’s huisvesting en
publieke ruimte aan bod. Voor vele Brusselaars is de publieke ruimte immers het verlengstuk
van hun precaire woning.

