
Beste inwoners van de Marollen, hier is onze nieuwsbrief! 

 
Hiermee willen wij u regelmatig op de hoogte brengen van de voorbije en toekomstige activiteiten

van onze partners en het team van het Duurzaam wijkcontract De Marollen. Wij zullen u bij

gelegenheid uitnodigen om uw eigen verhalen - met of zonder illustraties - te delen om deze

nieuwsbrief aan te vullen. 

Voor deze eerste editie, laten we u de verschillende rubrieken ontdekken.

Wij wensen u veel leesplezier!

 
Het team van het duurzame wijkcontract van De Marollen

Het Réseau Santé Diabète (Gezondheidsnetwerk voor diabetes) roept op tot

participatie

 
In het kader van het duurzaam wijkcontract De Marollen heeft de Stad Brussel het project "Je bouge

dans les Marolles" geselecteerd. Dit project is opgezet door de werkgroep lichaamsbeweging van het

Gezondheidsnetwerk voor Diabetes Brussel en heeft tot doel de beoefening van lichaamsbeweging

te bevorderen door het zich toeëigenen en gebruiken van de sportuitrusting en -voorzieningen van de

wijk . 

Zij gaan nauw samenwerken met de bewoners van de wijk. In maart begint de werkgroep met de

diagnosefase om uw meningen en behoeften te verzamelen. 

Wil je meedoen?  Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit project? 

Neem contact op met Sébastien of Patricia: sebastien@reseaudiabete.be en

patricia@reseaudiabete.be.

MUS-E vitrine M#5

 
Rasa Alksnyte en Kasper Demeulemeester stellen hun artistieke werking met BS Nieuwland voor:

Kunst in de Keuken en Verhalen van de Marollen. Hun vertrekpunt? Het Vossenplein! 

 
Nu te bewonderen in de inkomhal van het zwembad in het Centrum van Brussel tot juni!

Op zoek naar een baan?

 

Vandaag meer dan ooit is de Lokale werkwinkel van Brussel-Stad actief en blijft online, per e-mail of

per telefoon bereikbaar om een maximum aan werkzoekenden die in de Marollenwijk wonen een

kwaliteitsvolle begeleiding te bieden. 

Wat bieden wij aan? Een individuele opvolging van de werkzoekenden om hen te helpen snel een

baan, een stage of een opleiding te vinden. Oriëntatie en/of doorverwijzing naar onze collectieve

modules en/of onze partners. Een digitale openbare ruimte (EPN).

Wanneer? Elke maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur (alleen op afspraak).

Hoe kunt u contact met ons opnemen? Per telefoon: 0495 65 43 92.

Per email: cgeorges@mlocbxl.irisnet.be

Waar kunt u ons bereiken? Hectoliterstraat 1 - 1000 Brussel

CYCLUP Electro brengt uw oude apparaten weer tot leven

CYCLUP Electro, een initiatief in het kader van het duurzaam wijkcontract De Marollen, opende begin

januari haar deuren in de Hoogstraat 381. Dit sociaal-economisch project, gedragen door het OCMW

van de Stad Brussel, biedt diensten aan voor de recuperatie en herstelling van huishoudelijke

apparaten.

Heeft u een huishoudelijk apparaat in goede staat om weg te geven?

Wij halen uw fornuis, wasmachine, wasdroger en afwasmachine gratis op om ze een tweede leven te

geven.

 
Info en contact: cyclup@cpasbxl.brussels - 0499/867 237

Hoogstraat 381 in 1000 Brussel

Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.

Renovatie van leegstaande woningen binnen de perimeter van het DW « De

Marollen»

Het project «Renovatie leegstaande woningen » ging van start in juli 2020. Na een eerste

actualisering van de inventaris van leegstaande woningen in de perimeter, begon in December een

studie-en selectiefase. 

Tot op heden werden een tiental eigenaars gecontacteerd, onder wie een eigenaar bereid om zijn

leegstaande verdiepingen te renoveren met een mogelijkheid van 6 woningen. Indien deze akkoord

gaat met de voorwaarden, zullen de studiebureaus ERU en AAC hem bijstaan bij de ontwikkeling van

het project en bij de aanvraag van een bouwvergunning. 

 
Bent u eigenaar van een leegstaande woning en bent u geïnteresseerd deze te renoveren?

Twijfel niet ons te contacteren: eru@eru-urbanisme.be

Interview 05/03/2021 Atelier St Gisleinstraat 

Victor, handelaar 'Balades sonores' (en ex-bewoner)

 

- Hoe beoordeel je de leefkwaliteit in deze straat?

- Deze straat is vanaf het begin van ons avontuur hier een strijd geweest, niet alleen uit praktisch

oogpunt, maar ook uit esthetisch oogpunt. Het is verschrikkelijk om al die auto's naast elkaar te zien,

soms in dubbele rij. Het is echt geen aangename straat. Vooral voor onze zaak is het echt een groot

probleem dat er altijd die auto's voor staan.

- Heeft u suggesties/scenario's gezien die de leefkwaliteit in deze straat kunnen verbeteren?

- Ik denk dat groene ruimtes een goed idee zijn. Het zou een andere sfeer geven, die de sfeer van

deze straat van doorgang en versnelling , een openluchtparkeerterrein, volledig zou omkeren . De

 straat verdient een mooier uitzicht.

- Heb je antwoorden op je vragen gekregen? Voel je je gehoord in verband met uw noden?

- Ah ja, natuurlijk. Het is een opluchting om deze actie  te zien. Ik had nog geen idee dat het een

project was. Het verheugt mij te zien dat er enkele goede ideeën en haalbare en zelfs doordachte

scenario's zijn die vooruitkijken naar een toekomst voor deze straat en voor deze buurt.

 

Save the date !

March'àTon Aise op 31 maart 2021 tussen 14u30 en 18u:
Een Marathon van langzaam hardlopen in de Marollen, niet competitief, vertrek Zwaardplein

Wijkcommissie_22 op 01 april 2021

In de media

Het Duurzaam Wijkcontract De Marollen, dat loopt van 2018 tot 2023, lanceerde vorig jaar een

projectoproep voor de bewoners en verenigingen die de leefkwaliteit in hun buurt willen

verbeteren.

Maak kennis met de projecten die na de oproep van eind 2020 geselecteerd werden.

HET DUURZAAM WIJKCONTRACT DE
MAROLLEN 

Alles wat u wilt weten over het Duurzaam wijkcontract De
Marollen

Eén adres voor al uw vragen

Wijkantenne 'De Marollen'

Hectoliterstraat 1, 1000 Brussel

tel 02/279 32 61 (van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17u)

GSM Projectleider 0498/905 767
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