
 

 

Inhuldiging	  van	  het	  Gemeenschapscentrum	  

Papenvest	  van	  de	  vzw	  BRAVVO	  en	  	  

de	  antenne	  van	  het	  Duurzaam	  Wijkcontract	  Bloemenhof	  

Persdossier	  
 

BRAVVO, de preventiedienst van de Stad Brussel, en de cel Wijkcontracten huldigen 
vandaag, 22 april 2014 om 17 u, een nieuwe locatie in het centrum van Brussel in, waar het 
Gemeenschapscentrum Papenvest en de antenne van het Duurzaam Wijkcontract 
Bloemenhof zullen worden ondergebracht. 

 

Het Gemeenschapscentrum Papenvest van de vzw BRAVVO is het resultaat van een 
rondvraag bij de bewoners en de verenigingen van de buurt in het kader van het 
wijkcontract Bloemenhof dat in 2012 van start ging, en wordt een ontmoetingsplaats voor 
alle bewoners. 

Het centrum bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Vaakstraat 28 en is voor iedereen 
toegankelijk. 

In deze wijk in volle verandering, met onlangs gerenoveerde woningen en sociale woningen 
van de Brusselse Haard, start het Gemeenschapscentrum met zijn activiteiten. De antenne 
van het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof zal er de volgende twee jaar ondergebracht 
worden. 

 



 

 

	  

Het	  Gemeenschapscentrum	  Papenvest	  
Participatie: de kern van het project 

 

In lijn met de doelstelling van de vzw BRAVVO om burgerparticipatie te bevorderen, hebben 
verschillende mensen uit de wijk, zowel bewoners als mensen die er werken, hun expertise 
gedeeld voor de bepaling van de missies en acties die door het Gemeenschapscentrum 
ontwikkeld moeten worden. 

 

 
 

Resultaat van de rondvraag: in samenwerking met de buurtbewoners en de instellingen van 
de Papenvestwijk wil het gemeenschapscentrum voornamelijk de volgende missies vervullen: 

 

• Een centraal en permanent toegankelijk informatiepunt zijn met nuttige diensten voor 
de buurtbewoners 

• Een gezellige ontmoetingsplaats vormen voor iedereen 

• Specifieke aandacht besteden aan de jongeren van de wijk die in het centrum 
terecht kunnen voor schoolbegeleiding en andere activiteiten 

• Steun bieden aan de projecten van buurtbewoners 

 

Over een periode van twee jaar 
hebben de twee 
gemeenschapswerkers verschillende 
ontmoetingen gehad met de 
bewoners en gebruikers van de 
Papenvestwijk. Tijdens die 
vergaderingen werd duidelijk wat de 
vereisten en behoeften van de wijk 
zijn. 

 

Om zo dicht mogelijk bij de burgers 
te kunnen komen, verplaatsten de 
gemeenschapswerkers zich in een 
woonwagen. 

 



 

 

In 2014 zijn er bijvoorbeeld kooklessen voor volwassenen en kinderen, naailessen voor 
volwassenen en adolescenten, creatieve workshops rond de fiets (in het kader van de 
Zinneke Parade 2014), Chica Blocs (een mobiliteitsproject rond zachte mobiliteit) enz. 

 

Het Gemeenschapscentrum Papenvest is een project dat in dienst staat van iedereen in de 
wijk. Er wordt echter wel specifieke aandacht besteed aan de jeugd en aan de contacten 
tussen de verschillende generaties. 

 

Kortom, het Gemeenschapscentrum wil activiteiten organiseren die niet alleen coherent zijn 
met het bestaande dienstenaanbod in de wijk, maar die dat aanbod ook aanvullen. 

 

Een begeleidingscomité bestaande uit buurtbewoners en verenigingen die actief bij het 
gemeenschapscentrum betrokken zijn, zal toezien op de goede werking van het centrum en 
ervoor zorgen dat de activiteiten goed op de behoeften van de wijk zijn afgestemd. 

 

Het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof 
 

Een Duurzaam Wijkcontract is een overeenkomst die beperkt is in tijd en ruimte en wordt 
afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en de bewoners en 
verenigingen uit een Brusselse wijk. Een dergelijk contract definieert een 
interventieprogramma dat met een bepaald budget moet worden uitgevoerd. Een 
Duurzaam Wijkcontract wil de leefomgeving van de bewoners van een wijk verbeteren door 
woningen te bouwen of te renoveren, de openbare ruimte opnieuw in te richten, 
gemeenschappelijke uitrustingen te verbeteren en sociale en economische initiatieven op 
poten te zetten. In de Papenvestwijk worden bijvoorbeeld meer dan 25 sociaaleconomische 
projecten gesubsidieerd rond werkgelegenheid, opleidingen, sociale cohesie, het jonge kind, 
schoolbegeleiding, hulp bij de renovatie van privéwoningen, vergroening, sport enz. Alle 
projecten passen binnen een elan van duurzame ontwikkeling. 

 

Het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof is het veertiende wijkcontract dat door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de Stad Brussel werd toegekend. De Stad, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport (Beliris) 
investeren over een periode van 4 jaar (2012-2015) bijna 25 miljoen euro in de renovatie van 
de wijk. Om de werven volledig af te werken, worden nog twee extra jaren voorzien (2016-
2017). 

 

In 2011 heeft een studiebureau de bestaande situatie geanalyseerd, de interventieprioriteiten 
bepaald en een stedelijk revitaliseringsprogramma opgesteld. De uitwerking van het 
actieplan is gebaseerd op een participatief proces dat de buurtbewoners, de actoren op 
het terrein en de verenigingen moet samenbrengen. 

 



 

 

 

Het contract dekt een gebied tussen de Slachthuislaan, de Barthélemylaan, de Schootstraat, 
de Slotstraat, de Sint-Kristoffelstraat, de Anderlechtstraat en Groot Eiland. 

 
 

De antenne van het Wijkcontract Bloemenhof 
 

De antenne van het Duurzaam Wijkcontract “Bloemenhof” biedt plaats aan verschillende 
projecten: 

 

• project Netheid 

• vergroeningsprojecten, gecoördineerd door de Manager Groene Acties 

• het project ter beperking van de risico’s in verband met druggebruik, onder leiding 
van de straatwerkers van de vzw Transit 

• de gemeentelijke coördinatie van de projecten van het Wijkcontract 

• het Gemeenschapscentrum Papenvest, onder bestuur van de vzw BRAVVO 



 

 

 

De	  vzw	  BRAVVO	  
 

De vzw BRuxelles Avance – Brussel VOoruit (BRAVVO) werd opgericht door het college van 
de burgemeester en schepenen van de Stad Brussel en houdt zich bezig met de ontwikkeling 
van activiteiten die het gevoel van onveiligheid moeten voorkomen. 

De vzw BRAVVO wordt gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale 
overheid en voert geïntegreerde en globale acties waarbij acties op het vlak van 
maatschappelijke preventie en projecten op het vlak van situatiepreventie met elkaar 
worden gecombineerd. Op die manier versterkt de vzw bestaande diensten en ontwikkelt ze 
nieuwe acties op het vlak van preventie. 

Geïntegreerde globale preventie is een duurzame en relevante oplossing in de strijd tegen 
het gevoel van onveiligheid en de verbetering van de levenskwaliteit. Die preventie wordt in 
de praktijk omgezet in een beleid dat niet zozeer afzonderlijke acties onderneemt, maar wel 
projecten en acties met elkaar verbindt. 

De vzw BRAVVO speelt sinds 2004 een centrale rol in het preventiebeleid van de Stad Brussel. 
In de omschrijving van het maatschappelijk doel van de vereniging wordt bepaald dat haar 
opdracht erin bestaat om “de zogenaamde geïntegreerde preventie te intensifiëren”. De 
acties die ze plant, moeten gebaseerd zijn op een “benadering die beoogt een fenomeen, 
een problematiek in zijn totaliteit aan te snijden en dit via verschillende coherente en op 
elkaar afgestemde instrumenten en maatregelen zowel gericht op preventie en nazorg”.  

BRAVVO wil met haar acties niet alleen de veiligheid in de stad verbeteren en 
maatschappelijke uitsluiting bestrijden, maar ook het leven in de stad opwaarderen. De 
voorgestelde acties worden omgezet in maatschappelijke maatregelen, die gericht zijn op 
de oorzaken van de onveiligheid (maatschappelijke preventie) of technieken 
(situatiepreventie). Ze zijn bedoeld om zowel de reële als de subjectieve dimensies van 
onveiligheid te bestrijden. 

BRAVVO mobiliseert hiervoor de troeven waarover de Stad beschikt, zoals een aanbod van 
maatschappelijke voorzieningen en talrijke competenties op het vlak van de ontwikkeling 
van de wijken en de veiligheid in de stad. 

 

 

 

Territoriale	  benadering 
BRAVVO is op het hele grondgebied van de Stad Brussel aanwezig via een netwerk van 
gedecentraliseerde verbindingsbureaus. In iedere interventiezone werken de verschillende 
specialisten van BRAVVO samen en lossen ze elk op hun eigen manier de uitdagingen in de 
stad op. 

 

In de praktijk betekent dit dat een structuur zoals BRAVVO een probleem in een wijk vanuit 
verschillende hoeken kan behandelen: een maatschappelijke begeleiding, technisch advies, 
pogingen om de dialoog opnieuw tot stand te brengen, inspanningen om de inwoners de 



 

 

nodige informatie te bezorgen en gerust te stellen, hulp bij de uitvoering van een project en 
begeleiding van de jongeren in het kader van een gestructureerd project. 

 
 

De	  diensten	  binnen	  de	  vzw	  zijn	  op	  verschillende	  domeinen	  actief:	   

o Maatschappelijke en burgerlijke preventie waaronder de activiteiten van de 
jongerencentra, de animatoren, het gemeenschapscentrum en de straatwerkers 
vallen 

o Conflictpreventie: diensten op het vlak van maatschappelijke, plaatselijke en 
schoolbemiddeling en de dienst juridische hulp 

o Preventie door alternatieve straffen en maatregelen: de SEMJA (dienst voor 
omkadering van alternatieve rechterlijke maatregelen) en administratieve boetes 

o Preventie door aanwezigheid in de wijken: de stadswachten 
o De transversale projecten: de Dienst voor vaardigheidsoriëntering ‘Nota Bene’ 

(toezichtcel tegen schoolverzuim), technische preventie 

 

 

BRAVVO	  in	  cijfers	  

o 265 medewerkers op het grondgebied van de Stad Brussel van maandag tot zondag 
van 7.30 u tot 2.00 u ‘s morgens 

o 5 jongerencentra en 1 jeugdhuis  
o 1 SEMJA 
o 2 gemeenschapscentra 
o 120 stadswachten en 15 nachtwachten  
o 10 straathoekwerkers 
o 7 schoolbemiddelaars, 6 maatschappelijke bemiddelaars, 4 plaatselijke bemiddelaars  
o 1 dienst voor vaardigheidsoriëntering en 1 cel stressecologie  
o 1 toezichtcel tegen schoolverzuim ‘Nota Bene’ 
o 1 dienst voor juridische ondersteuning en een SAC-bemiddelaar  
o 1 adviseur technische preventie 

1 algemeen coördinatieteam bestaande uit een twintigtal leden en talrijke partners 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gegevens Gemeenschapscentrum Papenvest  

Yannick Mercier, projectverantwoordelijke 

Onze-Lieve-Vrouw-van-Vaakstraat 28 

1000 Brussel 

 

 

Gegevens Wijkcontract Bloemenhof  

Geneviève Balasse, coördinatrice 

0496 52 04 37 

geneviève.balasse@brucity.be 

Onze-Lieve-Vrouw-van-Vaakstraat 28 

1000 Brussel 

 

 

 

Contactpersonen Pers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het kabinet van de Burgemeester  

Cel Pers – Sarah Giancaterini  

02/279 50 18 

0478/04 40 12 

sarah.giancaterini@brucity.be 

Voor BRAVVO 

Dienst Communicatie - Peggy PIERROT  

02/279 21 46  
0495/52 36 63 
peggy.pierrot@brucity.be 

 

 
Voor het kabinet van de schepen van 
Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten 
en Participatie Ans Persoons  

Quentin Haxhe 

quentin.haxhe@brucity.be 

02 279 44 12 

0479 21 74 70 

 

Voor het kabinet van de schepen Openbaar 
Onderwijs, Jeugd en het Jonge Kind Faouzia Hariche  

Laura Beya 

02/279 49 12 

laura.beya@brucity.be 

 

 

 


