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Would You React? registreert in Brussels Noordstation reacties van omstanders

Verborgen camera nieuw wapen in
strijd tegen seksuele intimidatie
Zou jij reageren? Dat
vragen de makers van
filmpjes die werden
opgenomen met verborgen
camera's zich af. Ze werden
ingeschakeld voor ‘0%
seksisme’, een nieuwe
campagne in Brussel.
VAN ONZE MEDEWERKER

ROBIN DE BECKER
B R U S S E L I Een vrouw zit rustig
op een bankje in het Brusselse
Noordstation te wachten op de
trein wanneer ze wordt aange
sproken door een opdringerige
jongeman. Die raakt haar boven
dien ook nog eens aan om zijn
avances kracht bij te zetten. De
jongedame reageert bitsig en
wordt al snel bijgestaan door en
kele toevallige passanten. De situ
atie ontspoort bijna tot iemand
tussenbeide komt om duidelijk te
maken dat dit alles via een verbor
gen camera wordt geregistreerd.
Dit is één van de korte filmpjes
die via sociale media verspreid
worden om de campagne 0% sek
sisme kracht bij te zetten.
De nieuwe campagne werd ge
lanceerd door Brussels staatsse
cretaris voor Gelijke Kansen Bian
ca Debaets (CD&V). Daarvoor
deed ze een beroep op het collec
tief ‘Would You React?’. Dat collec
tief heeft eerder al van zich laten
horen met soortgelijke filmpjes
die meteen een hit waren op socia
le media. Bedoeling is om mensen

Huldenberg

Bestuursovereenkomst
Open VLD met Groen
In Huldenberg kwamen Open
VLD en Groen tot een bestuurs
overeenkomst. Danny Vangoidt
senhoven (Open VLD) blijft bur
gemeester, zo liet hij weten.
‘Open VLD en Groen hebben
hun bestuursovereenkomst afge
rond, na gesprekken die vanaf
het eerste moment vlot liepen’,
zegt Vangoidtsenhoven. ‘Beide
partijen vertonen veel raakvlak
ken in hun programma's.’
De samenstelling van het
schepencollege en de bevoegdhe
den werden bekendgemaakt.
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Burgemeester Vangoidtsenhoven
heeft Onderwijs, Ruimtelijke
Planning en Openbare Werken.
Voor Open VLD blijft Philippe
Vervoort op post als schepen
van Financiën, Middenstand,
Jeugd en Sport en doet Nicole
Vanweddingen haar intrede als
schepen van Landbouw, Toeris
me en Cultuur. Tijdens de be
stuursperiode wordt Vanweddin
gen afgelost door partijgenoot
Kamil Muyldermans.
Voor Groen wordt Luc Ro
bijns voor het eerst schepen. Hij
krijgt Milieu, Klimaat, Mobiliteit
en Wonen als bevoegdheden.
Gerda Vandenplas wordt sche
pen van Sociale Zaken en Ge
zondheid en Welzijn. (belga)

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
SPECIALE REGELEN VAN OPENBAARMAKING
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Wie tussenbeide kwam, kreeg een Tshirt als beloning.

de ogen te openen en hen te laten
reageren op ongepaste situaties.
De campagne komt op het ein
de van een jaar waarin de strijd
tegen seksuele intimidatie cen
traal stond, met de populaire
hashtags #metoo, #balanceton
porc of #not OK. Volgens weten
schappelijk onderzoek van de
UGent was 86 procent van de
Brusselse vrouwen al minstens
één keer het slachtoffer van seksu
ele intimidatie. Een derde van hen
zegt er nog steeds onder te lijden,
in de vorm van angst, verloren
zelfvertrouwen of slapeloosheid.
‘De filmpjes stemmen me
hoopvol’, zegt Debaets. ‘Zowel
mannen als vrouwen zijn wel de
gelijk bereid om tussenbeide te
komen als ze getuige zijn van on
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gepast gedrag in het openbaar.
Sommige clichés worden al heel
vroeg aangeleerd aan mannen en
vrouwen. Bepaalde mannen vin
den het normaal om vrouwen als
een prooi te beschouwen, die door
hen veroverd moet worden. In
sommige gevallen gaan ze dan
over tot seksuele intimidatie, las
tigvallen en zelfs aanranding. Dat
gaat duidelijk over de schreef.’
Behalve de online campagne
met filmpjes worden ook affiches
in de Brusselse metro's opgehan
gen. Tevens wordt gehamerd op
het gebruik van de applicatie ‘Blijf
van mijn lijf ’, waarmee je onder
andere seksuele intimidatie kan
melden. Op 23 november wordt de
campagne afgesloten met een
groot evenement in Flagey.

De Colleges van Burgemeester en Schepenen van de 19 gemeenten brengen ter
kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen betreffende de gedeeltelijke wijzigingen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV)
en het milieueffectenrapport. Deze heeft betrekking op de omzetting van artikel
8 van Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de koste van de
aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Dit openbaar onderzoek loopt van 5 november tot en met 4 december 2018.
De documenten van het dossier kunnen worden geconsulteerd op de website van
Brussel Stedenbouw en Erfgoed (https://stedenbouw.irisnet.be) en op de gemeentehuizen van de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 5
november tot en met 4 december 2018 tijdens de openingsuren.
De opmerkingen en bezwaren over het dossier moeten toekomen
- schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van één van de 19
gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest uiterlijk op 4 december
2018 voor 17 uur.
- mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte
in het gemeentehuis.
Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur
maandag en dinsdagmorgen tussen 9u en 12u of na telefonische afspraak op het
nr. 02/204.23.94.
Te Brussel, 29/10/2018

