PERSDOSSIER

BOX120

Nieuw cultureel, sportief en educatief centrum

BOX122

Nieuwe zetel van de PMS
Emile Bockstaellaan 120-122, 1020 Laken geopend
OP ZATERDAG 14.05.2022 DOOR
Philippe CLOSE, Burgemester
Faouzia HARICHE, Schepen van Franstalig Openbaar Onderwijs en Jeugd
Arnaud PINXTEREN, Schepen van Stadvernieuwing
Lydia MUTYEBELE, Schepen van Openbaar Patrimonium

EEN NIEUWE WIJKINFRASTRUCTUUR IN DE BOCKSTAELWIJK!
Het gebouw, dat werd aangekocht door het Departement Openbaar Onderwijs,
was oorspronkelijk bedoeld om er de administratie van het departement en een
onderwijsactiviteit in onder te brengen.
Met het oog op de bouw van het nieuwe administratief centrum, de noodzakelijke
relocatie van de CPMS en de behoefte aan gemeenschapsinfrastructuren in de wijk,
wilde schepen Faouzia Hariche dit gebouw omvormen tot een sportieve, culturele en
educatieve infrastructuur, door de kans te benutten die het wijkcontract Bockstael
biedt. Daarom werd het gebouw uiteindelijk gerenoveerd om aan de bijgewerkte
behoeften te voldoen, volgens een interinstitutionele logica.
Deze gedeelde site, bestaande uit twee afzonderlijke entiteiten en een buitenruimte,
wordt nu gebruikt door het Departement Openbaar Onderwijs en de Jeugddienst van
de Stad Brussel.

IN HET ACHTERSTE GEBOUW, BOCKSTAELLAAN 120
Sinds november 2021 heeft de Jeugddienst op nummer 120 BOX120 geopend, dit is
het gloednieuwe sociaal-culturele, sportieve en educatieve centrum van de wijk.

Burgemeester Philippe Close is opgetogen: «Dit project is van essentieel belang
voor de inwoners van Laken want het is een wijk die al enkele jaren een echte
mutatie ondergaat en wij zijn verheugd dat wij, in samenwerking met de inwoners,
ons project voor een 10-minuten-stad verder ontwikkelen. Het idee achter BOX120
is dat inwoners kunnen gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen zoals een
centrum met sporthallen, een studiezaal, polyvalente ruimten en studiezalen in een
groene omgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, in de buurt van
plaatselijke winkels, zodat zij over de mogelijkheid beschikken om zich in hun wijk te
ontplooien»
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Het centrum BOX120 biedt diverse kwalitatieve activiteiten op het gebied van sport,
onderwijs en cultuur voor iedereen. Zij zijn gericht op de lichamelijke en psychologische
ontwikkeling van de deelnemers, de autonomie, de participatie en de emancipatie van
de bewoners. De oprichting van een geïnformatiseerde studiezaal benadrukt onze
pedagogische aanpak» aldus Faouzia Hariche, Schepen van Franstalig Openbaar
Onderwijs en Jeugd
Om de ontwikkeling van deze activiteiten ten behoeve van de inwoners van de
Bockstaelwijk te stimuleren, stelt het Centrum zijn verschillende zalen (sport,
cultuur, foyer, vergaderzaal, polyvalente ruimten) ter beschikking van verenigingen
en gestructureerde groepen die aan deze doelstelling wensen deel te nemen. Aan
het einde van het academische jaar wordt een oproep tot het indienen van projecten
gelanceerd voor de gestructureerde groepen van de wijk (diensten, instellingen
en overheidsorganen, vzw’s, feitelijke verenigingen of voor bepaalde particuliere
ondernemingen (niet-prioritair)). Vervolgens wordt een jaarprogrammatie opgesteld
en een bepaald aantal tijdsloten zal worden vrijgehouden (ten minste 25%) zodat
mensen die geen deel uitmaken van een georganiseerde groep er ook gebruik van
kunnen maken.
«Wat de programmatie betreft, zorgen wij ervoor dat deze evenwichtig, gevarieerd en
toegankelijk is voor verschillende doelgroepen, en wij besteden bijzondere aandacht
aan gemengdheid, met gemengde activiteiten en activiteiten voor vrouwen en
jongeren. Wij zullen ook projecten aanmoedigen die ontmoetingen tussen valide en
minder valide personen en projecten tussen verschillende generaties bevorderen, om
een betere kennis van elkaar te stimuleren en aldus de sociale samenhang en het
wederzijds respect te bevorderen met het oog op een betere samenleving»
«Wij moedigen de beoefening van lichaamsbeweging aan om de bewoners bewust
te maken van het behoud van hun gezondheid, maar ook artistieke activiteiten, om
cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Bovendien zal de studiezaal voor goede
leeromstandigheden zorgen, wat ongetwijfeld een belangrijke troef is voor onze
leerlingen en studenten. Al deze activiteiten zijn prachtige kansen voor onze jongeren»
aldus Faouzia Hariche, schepen van Franstalig Openbaar Onderwijs en Jeugd.
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DE BECHIKBARE PLAATSEN

Het gebouw bestaat uit verschillende zalen die allemaal een specifiek gebruik hebben,
hoewel ze zijn ontworpen met veelzijdigheid in gedachten.

3 polyvalente sportzalen
Dankzij de zachte vloer is de gymzaal ideaal voor gymnastiek, dans, vechtsporten, boksen,
krachttraining, fitness en psychomotorische training.

Een polyvalente culturele zaal en een foyer
Deze ruimten zijn perfect aangepast voor ludieke, educatieve en culturele activiteiten
(recreatieve workshops, gezelschapsspelen, kleine voorstellingen, conferenties, enz.)
en zijn polyvalent en moduleerbaar.

Twee vergaderzalen
Deze zalen kunnen worden gebruikt voor verschillende evenementen en activiteiten:
huiswerkschool, studiezaal, cursussen om te leren lezen en schrijven, taallessen,
workshops verhalen en geschiedenis, workshops knutselen, vergadering van
verschillende verenigingen, enz.
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Een geïnformatiseerde studiezaal
Een (gratis) ruimte met toegang tot computers en internet staat ter beschikking van alle
leerlingen en studenten, vanaf 12 jaar, om te
studeren.
«Thuis studeren kan ingewikkeld zijn en daarom zorg ik ervoor dat er in onze wijken studiezalen worden geopend, zodat elke leerling in het middelbaar of hoger onderwijs in
goede omstandigheden kan werken en iedereen zo dezelfde kansen op succes heeft»,
legt Faouzia Hariche uit.

Openingsuren: Van maandag tot zaterdag, 8.30 tot 21.00 uur Salledetudebox120@brucity.be

IN HET VOORSTE GEBOUW, BOCKSTAELLAAN 122
Op de verdiepingen is dit deel van de kantoren toegewezen aan de 5 PMS-centra van
de Stad Brussel, om het publiek er op eerbiedige plaatsen te ontvangen en de medewerkers in optimale werkomstandigheden te laten werken. Bovendien lopen wij
vooruit op de hervorming van de PMS die er waarschijnlijk op gericht zal zijn de kleinste
structuren te groeperen om hun middelen te optimaliseren.
Aangezien niet elke PMS over de mogelijkheid beschikt om alle verschillende profielen (psychologen, logopedisten, psychopedagogen, logopedisten, begeleidingsspecialisten, ...) aan te werven die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar opdrachten,
stelt hun groepering ons in staat deze middelen te bundelen en ter beschikking te
stellen van al onze leerlingen.
De bundeling van structurele en functionele aspecten maakt het mogelijk om efficiënter te werken, vaardigheden en kennis te delen, regelmatiger praktijken uit te wisselen
en methoden en kennis te bundelen. Om zo dicht mogelijk bij de burgers en de gezinnen te blijven, zullen in de verschillende wijken plaatselijke kantoren worden opgericht.
Bovendien heeft de CPEONS (Raad van de Inrichtende Machten van het gesubsidieerd
neutraal officieel onderwijs), die voorheen in de lagere school Catteau was gevestigd,
er sinds enkele maanden ook haar intrek genomen. Hierdoor komen schoollokalen
vrij die nu worden gebruikt om de kwaliteit van de opvang van de kinderen van basisschool Catteau en haar personeel te verbeteren.
Op het gelijkvloers wordt in de komende maanden een nieuwe spelotheek geopend.
Dit zal een aanvulling vormen op het netwerk van 16 bibliotheken van de Stad Brussel,
en met name op de Jeugdafdeling van de bibliotheek van Laken, in de buurt van het
Bockstaelplein.
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HET GEBOUW
De renovatie van dit gebouw, dat in de jaren 1970 door de Solvay-ondernemingen werd
gebouwd, vormde in vele opzichten een uitdaging. In de eerste plaats moesten de
indeling van de polyvalente ruimten en de verdeling van de kantoren grondig worden
herzien om te voldoen aan de eisen van het Departement Openbaar Onderwijs en de
Jeugddienst, zowel aan de straatkant als op de verdiepingen.

Bijzondere aandacht werd besteed aan isolatie en technieken om energieverspilling
op alle niveaus te voorkomen en dit multifunctionele complex semipassief te maken
(gebruik van natuurlijk licht, dimmers, aanwezigheidsdetectoren, programmeerbare
zonnepanelen op het dak, enz.).

De site bestaat uit :
•

Een gebouw aan de straatkant (met een bruto-oppervlakte van 3.660M²) voor het
Departement Openbaar Onderwijs

•

Een gebouw achteraan (met een bruto-oppervlakte van 1630M²), bekleed met
brandwerend hout, verbonden met het eerste gebouw door een gemeenschappelijke
muur en een patio, bestemd voor het centrum BOX 120.

•

Een aangename groene binnenplaats, overdag toegankelijk voor iedereen, die een
verbinding vormt tussen de Emile Bockstaellaan en het Thurn en Taxis park.

«Het omhulsel zelf was ook een belangrijk punt, aangezien dit gebouw van 7
verdiepingen uitsteekt over verschillende historische huizen. De gevel is bekleed met
geverniste turkooisblauwe platen. Een zachte kleur die een harmonieuze gloed geeft
in de wijk.» zegt Lydia Mutyebele, Schepen van Openbaar Patrimonium van de Stad
Brussel.

We hebben ook de nabijheid benut van het door Leefmilieu Brussel heraangelegde park
om een «groene passerelle» te creëren tussen de binnenkant van het gebouwenblok,
het fietspad en het park. Het geheel is ook ontworpen om toegankelijk te zijn voor
mindervaliden.» voegt de Schepen eraan toe.
•
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Architecten: Low-Architecten en ABETEC architecten&Ingenieurs
• Aannemmer: GILLION Construct
• Controleorganisme de contrôle : SECO
• Speciale technieken
• Opvolging van de werf OPP: Frédéric Ndeze
• EPB : MACOBO Studiebureau
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Totale algemene begroting:
•

9.535.470€ excl. btw ;

•

6.551.821,44 ten laste van het Departement Openbaar Onderwijs,

•

2.039.438,08 ten laste van de Jeugddienst,

•

944.210,48 aan regionale subsidies (Wijkcontract Bockstael)

WIJKCONTRACT
Het Duurzame Wijkcontract Bockstael is een investerings- en actieprogramma dat door het Gewest en de Stad Brussel wordt gefinancierd voor een bedrag van 40 miljoen euro. Dit programma heeft tot doel de levenskwaliteit en de leefomgeving van de inwoners van het centrum van Laken te
verbeteren. Zorgen voor inwoners, versterken van het sociale weefsel, herstellen van
het stedelijke weefsel en inspelen op de klimaatnoodsituatie zijn de sleutelwoorden.

Arnaud Pinxteren, Schepen van Stadsvernieuwing: «BOX 120 is een architectuurproject dat een voorbeeld vormt en voortkomt uit het Duurzame Wijkcontract
Bockstael. Dit nieuwe centrum voor sportieve en culturele activiteiten, dat in verbinding staat met het nieuwe Pannenhuispark, zal een essentiële wijkvoorziening zijn die beantwoordt aan zowel de sociale behoeften als de milieu-uitdagingen. Ik ben erg blij dat er nog een project van dit Wijkcontract tot stand komt. Dit
zal ertoe bijdragen dat Brussel een steeds groenere en solidairdere stad wordt.»
Dankzij het Duurzame Wijkcontract Bockstael zijn er nieuwe openbare ruimten,
woningen en gemeenschapsvoorzieningen, zoals BOX120, tot stand gekomen.
•

Het Bockstaelplein en de omgeving ervan zijn volledig heraangelegd

•

17.000 m² voorheen ongebruikte en ontoegankelijke grond is omgevormd tot een
nieuwe groene long die toegankelijk is voor alle Brusselaars: het nieuwe Pannenhuispark dat het Bockstaelplein verbindt met Thurn en Taxis

•

Er zijn 4 nieuwe «pocket parks» aangelegd langs de spoorwegbermen
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PROGRAMMATIE 2021-2022 & PARTNERS
VECHTSPORTEN • KARATE • DANS • THEATER • ....
ASSOCIATION COLLECTIVE ASBL • 0489 10 74 76 // Collegue.65@live.be

CLUB SPORTIF PODIUM ASBL • 0484 02 66 42 // Jalal.pkc@gmail.com
DRAGON CLUB ACADEMY BELGIUM ASBL • 0486 26 68 80 // Elhaddajiyasin@hotmail.com
D’BROEJ VZW – MIKS • 02 427 91 71 // Dorien.ackermans@dbroej.be
NEK-IN ASBL • 0489 01 68 77 // Nek.in.info@gmail.com
MAISON DE QUARTIER LA FLECHE • 0477 17 41 25 // Karim.tafranti@lmdq.be
MAISON D’ENFANTS HORIZON • 0470 46 50 39 // khalid.bouzidi@brucity.be

MAAN

DINSDA

WOENSDA

DOND

VRIJDAG

ZATERD

10:00
10:00-12:00

CAPOEIRA

11:00

4 jaar
Nek-in

12:00

13:00
13:00-15:00

TAFEL TENNIS

14:00

10-16 jaar
Association Collective
13:30-17:00

VERSCHILLENDE
WORKSHOPS

15:00

12-15 jaar
D’broej / MIKS
16:00-18:00

16:00

VERSCHILLENDE
WORKSHOPS
8-12 jaar
16:00-18:00

17:00

18:00

EXPRESSIE
17:00-20:00

8-12 jaar
D’broej / MIKS

KARATÉ DOJO

17:00-19:00

3-15 jaar
Club Sportif Podium

DANS
8-12 jaar
D’broej / MIKS

16:30-18:30

PSYCHOMOTORIEK
6-12 jaar
Association Collective

17:00-20:00

17:00-19:00

17:00-19:00

KARATE DOJO

VECHTSPORTEN

THEATER

3-15 jaar
Club Sportif Podium

6-12 jaar
Association Collective

10-16 jaar
Association Collective

17:00-19:00

VECHTSPORTEN

19:00
18:00-20:30

TAEKWANDO
20:00
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14 jaar (meisjes)
Dragon Club

13-18 jaar
Association Collective

18:00-20:30

18:00-20:30

TAEKWANDO

TAEKWANDO

5-12 jaar
Dragon Club

14 jaar
Dragon Club
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17:00-20:00

KARATE DOJO
3-15 jaar
Club Sportif Podium

OPENING

BINNENPLAATS

FOYER

ZAAL 1

ZAAL 2

ZAAL 3

POLYVALENTE
ZAAL BOX120

POLYVALENTE
ZAAL IP

13:00
PERCUSSIE - Nek in

13:30

INITIATIE
TAFELTENNIS
10-16 ans
Association Collective

DANSE
6-12 jaar
Maison des Enfants
l’Horizon
CAPOEIRA
Vanaf 4 jaar
Nek in

14:00

14:30

SUIKERSPIN
GRIMEREN
CLOWN

INITIATIE
THÉÂTER
Adolescenten
Association Collective

VOORSTELLING
« DE KLEINE
AVONTUREN »
VANAF 3 jaar

ZELFVERDEDIGING Meisjes
vanaf 14 jaar
Dragon Club

WORKSHOPCIRQUE
SCULPTEUR DE
BALLONS
GRIMAGE

15:00
OFFICIËLE
OPENING

IN AANWEZIGHEID VAN
DE OVERHEIDSINSTAN

15:30

16:00

DANS
Adolescenten
Mik’s - D’Broej

16:30

17:00

DRANKJE
& VIERUURTJE

KARATE DOJO
3-15 jaar
Podium
WORKSHOPS
CIRCUS
BALLONNENARTIST
GRIMEREN

SUIKERSPIN
GRIMEREN
CLOWN
VOORSTELLING
« DE KLEINE
AVONTUREN »
VANAF 3 jaar

17:30

18:00

CENTRUM BOX120
Open van maandag tot zaterdag, van 9 tot 22 uur, zondag van 9 tot 18 uur.
0490/47.83.01 • Box120@brucity.be • https://www.bruxelles.be/box120
Centre BOX120
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PERSCONTACTEN

WAFAA HAMMICH
Persattaché van Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel
0484 87 06 61 – wafaa.hammich@brucity.be
THAÏS DE BONTRIDDER
Persattaché van Faouzia Hariche, Schepen van Franstalig Openbaar Onderwijs,
Jeugd en Human Resources
0492 18 10 07 – thais.debontridder@brucity.be
ELS WAUTERS
Persattaché van Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind,
Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing
02 279 48 18 - els.wauters@brucity.be
GERALDINE RADEMAKER
Persattaché van Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting,
Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen
0490 42 76 73 - geraldine.rademaker@brucity.be

