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Themawandeling « Huisvesting » in het hart van Laken
Brussel, vrijdag 12 augustus 2016
Gedurende de zomerperiode nodigt het huisvestingsloket van de Stad Brussel de
inwoners van de Stad en in het bijzonder de inwoners van de wijk Bockstael uit voor een
themawandeling met als onderwerp “Huisvesting”. Deze wandeling bestaat uit drie delen:
Voorstelling van de permanenties van de vzw Convivence, het
Huisvestingsloket van de Stad Brussel (missie en samenstelling) en haar
gedecentraliseerde antenne te Bockstael in het kader van het wijkcontract met
dezelfde naam;
Ontmoeting met de vrederechter van het 5de kanton van Brussel over zijn rol
en de eventueel aan te wenden rechtsmiddelen op het gebied van huisvesting;
Bezoek aan de twee renovatiewerven in het kader van Project X
(http://www.projetx.be/).
« In principe, heeft het huisvestingsloket twee voorname taken: allereest de
coördinatie van de verschillende terreinwerkers en instellingen actief op het gebied van
huisvesting, ten tweede de oriëntatie van particulieren en hen informeren over alle vragen
rond huisvesting, met een eventuele doorverwijzing naar de meest geschikte actoren voor
bijstand. Deze themawandeling sluit perfect aan bij het verschaffen van informatie en het
oriënteren van de geïnteresseerden », aldus Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van
Huisvesting. « De Stad Brussel doet bijzonder grote inspanningen voor de herwaardering van
het gebied rondom het Emile Bockstaelplein. Het is belangrijk dat de bewoners van de wijk
hiervan op de hoogte worden gesteld. Zo is het eveneens van belang om de bewoners die zich
behoeftig voelen bij te staan en in te lichten over de bestaande administratieve en juridische
diensten » besluit de Schepen.
De volgende themawandelingen « huisvesting » vinden plaats op volgende data:
Woendag 17 augustus om 13u30
Woensdag 7 september om 13u30
Informatie en inschrijvingen: huisvesting-logement@brucity.be ou 02/279.41.20
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