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BOCKSTAEL 
 

P.V. VAN DE WIJKCOMMISSIE  
GEHOUDEN OP DATUM VAN  

 
23 oktober 2014 

 
Aanwezig : 
 
Stad Brussel Mevrn GRONDAL, HOORNAERT, ULLENS, VANDERHAEGHE. 
  Dhr BETTE. 
Projectleider Dhr SAINSARD. 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mevr. BEYS. 
Wijkcomité MC/R/S Dhr VAN KEIRSBILCK. 
Job Yourself Mevr. JEUDY. 
Mission Locale Mevr. FRANCOIS. 
Picol  Dhr DANERO. 
 
Buurtbewoners Mevr./Dhr COSYNS, DELBRASSINNE, JACMIN, JELLAB, LONFILS, 

SENNESAEL, TAILDEMAN, THOMAS, VANGEEL. 
 
Verontschuldigd Mevr. l'Echevine PERSOONS. 

 Mevren BEN LAKHAL, WASTCHENKO. 
 Dhr BOUSSET. 

 

1. Introductie door Mevrouw Virginie ULLENS, afgevaardigde van het cabinet van 
Mevrouw Ans PERSOONS, Schepen bevoegd voor de Wijkcontracten. Ze verontschuldigd de 
afwezigheid van Mevr PERSOONS. 

2. Voorstelling van de acties 2014 van het Wijkcontract door Dhr SAINSARD – 

Projectleider van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael. 

Voorstelling van de grote etappes van het jaar 2014 : 

1. 23 maart : Feest van de Soep (zaai-atelier) in samenwerking met de Stationtuin. Er 
werden talrijke contacten genomen tijdens deze dag ; 

2. 1 april : dag waarop we de sleutels van de antenne kregen ; 
3. 2 april : 6de Wijkcommissie ; 
4. 24 april : vergadering met de socio-economische partners ; 
5. 4 mei : Bloemenmarkt : animatie en uitdeling van tomatenplantjes om het tuinieren te 

promoten en de buurtbewoners die het wensen hierbij uit te nodigen en deel uit te 
maken van de pockets parks (uitdeling van moestuinplantjes). Tegelijkertijd een actie 
over openbare netheid en een animatie over het beheer van brood als “afval”; 

6. 5 mei : installatie in de wijkantenne. Aankomst van de eerste partner bewoners; 
7. 15 mei : Algemene vergadering over de socio-economische acties ; 
8. 19 mei : project in samenwerking met Arkadia : voorstelling van het Wijkcontract 

Bockstael in twee klassen, een Nederlandstalige en een Franstalige ; 



 

9 

 

9. 25 juni : wandeling en voorstelling van het Wijkcontract Bockstael met de ploeg van 
de Wijkcontracten ; 

10. 4 juli : versieren van het hek van de Stationtuin (plaatsen van bloembakken) en op 
deze manier een band scheppen met de buurtbewoners. Veel interesse voor deze actie, 
talrijke bezoekers waarvan sommigen zich hierdoor bij de pocket parks of het Wct 
betrokken hebben ; 

11. 26 augustus : installatie van de bewegwijzering en de aanplakborden op de gevel van 
de wijkantenne (graficus, aannemers) ; 

12. 10 september : inhuldiging van de wijkantenne. Gedurende heel de namiddag was er 
een grote toeloop en interesse van buurtbewoners in aanwezigheid van onze talrijke 
partners.; 

13. 9 oktober : organisatie van een “gezellige middag” tussen partners in de wijkantenne, 
met uitwisselingen van ideeën en ervaringen; 

14. 11 oktober : Wijkfeest samen met de markt en de rommelmarkt van de handelaars van 
Bockstael. Artistieke ateliers geanimeerd voor kinderen voor de creatie van 
stadsmeubilair en een muurschildering. 

3. Initiatieven 2014 : balans en voorstelling van de initiatieven, door Mevr. HOORNAERT, 
coördinatrice van de socio-economische acties. 
 
We hebben 11 dossiers ontvangen in 2014. Er werden 4 dossiers weerhouden (2 per thema : 
« Vrije antenne » et « Vrije uitwisseling »). De verantwoordelijken van deze initiatieven 
werden deze avond uitgenodigd om deze projecten aan u voor te stellen. 
 
3.1. « L’autre – een meertalige krant » : voorstelling door Dhr SENNESAEL, 
buurtbewoner. 
 
Het betreft een (meertalige) wijkkrant. Het aantal talen is bijna onbeperkt maar het vraagt zeer 
veel werk. Het eerste nummer bestaat uit twee talen en er  is geen doorlopende scheiding 
tussen het Frans en het Nederlands. De doelstelling bestaat erin geen systematische vertaling 
te hebben van alle artikels maar wel een mengeling te behouden van de twee talen. Soms is de 
intro in het Nederlands en de rest in het Frans. Het idee is de mensen aan te zetten tot het 
gebruik van een woordenboek om zo een taal te leren begrijpen. Met deze krant probeer ik de 
mensen aan te zetten met elkaar te praten, al is dat niet evident. Voor mij is een wijkkrant een 
goede manier om zich open te stellen voor de anderen. Ik ben zeer nieuwsgierig naar het 
participatief aspect en tot waar dit gaat leiden en of dit ook gaat lukken. Voor het eerste 
nummer gaat het over een combinatie van geschiedenis en actualiteit. Men vindt er 
getuigenissen van oudere mensen in terug die al lang in de wijk wonen. Er is ook een rubriek 
over de opvolging van het Wijkcontract. Op deze manier geeft de krant een overzicht van 
Laken van de jaren 60, 70 tot nu. 
 
Vragen/antwoorden  : 

• Hoe wordt deze krant verdeeld ?  
Hij zal te verkrijgen zijn in de handelszaken, op de antenne en in de bibliotheken. 

• Welke oplage ?  
Er wordt een oplage van 1000 exemplaren voorzien. Er zal een blog opengesteld 
worden voor het becommentariëren van de artikels en de mensen aan te sporen deel te 
nemen. 
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3.2 « Radio Bobine », initiatief geleid door de vereniging Graphoui (informatie 
voorgesteld door Mevr.HOORNAERT) 
 
Het initiatief « Radio Bobine » heeft als doelstelling radio ateliers op te richten met de hulp 
van buurtbewoners. In samenwerking met “la Maison Mosaïque » wordt een cursus 
alfabetisering opgestart met vrouwen. Luisteroefeningen worden ingelast opdat de 
deelneemsters vertrouwd geraken met het radio werktuig. Daarna worden er opmerkingen 
gemaakt, uitwisselingen gedaan en geluidopnames uitgewerkt. Deze geluidsbanden worden 
daarna opgesteld in de openbare ruimte (luidsprekers, radio …). Drie animatoren bieden 
hierbij hun hulp : een architecte, een geluidstechnicus en een designer. De ateliers zullen 
plaatshebben elke maandag morgen en de uiteindelijke installatie moet klaar en opgesteld zijn 
voor januari. 
 
Vraag/antwoord : 

• Kan er meer duidelijkheid gegeven worden over de opstelling in de openbare ruimte. 
Radioateliers zullen plaatshebben met de vrouwen van « la Maison Mosaïque ». Deze 
geluidsreportages zullen daarna opgesteld worden op of aan elementen van de 
openbare ruimte en zo hopelijk de voorbijgangers aanspreken. 

 

3.3. « Je te Cuisine », door Mevr DELBRASSINE van het OCMW van de Stad Brussel 
(schoolondersteuning) in samenwerking met het Wijkhuis Willems.  
 
Het doel van het initiatief is twee verschillende groepen verenigen : jongeren (15 tot 17jaar) 
en moeders. De ateliers hebben plaats elke woensdag namiddag van 14u tot 17u, van oktober 
tot december en gaan over gezonde voeding en duurzame consumptie met een milieu bewust 
gedrag (selecteren van afval). Men laat een kok naar Nekkersdal komen voor het klaarmaken 
van een volledige maaltijd. Men kiest bewust de ingrediënten volgens sommige criteria (1ste 
atelier). Het 2de atelier is gericht op desserts : truffels, studentenhaver,… Het 4de atelier zal 
gericht zijn op Halloween. Men zal er soep en gebakjes klaarmaken voor een Haloween 
wandeling in de wijk. De ateliers gaan door tot december. 
 
Vragen/antwoorden : 

• De doelgroep van het wijkhuis is samengesteld door vrouwen en kinderen. Kan men 
zich nog inschrijven ? 
Neen, de groep werd samengesteld in het begin van het project. Het project zal 
doorgaan tot 17 december 2014. In samenwerking met « l’autre table » van de Restos 
du cœur aan wie men deze maaltijd wil schenken. 

3.4 « Atelier de cuisine hybride », door Mevr. THOMAS en Mevr. JACQMIN , 
buurtbewoonsters  
In Bockstael zijn er nog geen echte gasttafels of kookcursussen: Daarom werd het project 
opgestart. « Hybride » betekent : ontdekking van een mengeling van een culinaire cultuur en 
duurzame voeding. “Samen” : een kok gespecialiseerd in voeding uit zijn cultuur en een kok 
gespecialiseerd in duurzame voeding stellen een menu samen voor de mensen uit de wijk. Er 
worden twee ateliers voorzien. De eerste zal doorgaan op 8 november om 15u (15 personen) 
voor het klaarmaken van de maaltijd « samen » en de tweede voor de maaltijd « gasttafels » 
vanaf 19u (30 personen). Dit zal doorgaan in de Chôm’hier. Iedereen is welkom.  
U kan deelnemen aan het eerste atelier met het thema: duurzame Koerde keuken (prijs : tussen 
5 en 10€). 
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Vraag/antwoord : 

• Kan men zich nog inschrijven voor het eerste atelier ?  
Ja. Momenteel zijn er 5 personen ingeschreven. Er zijn nog 10 plaatsen vrij om te koken en 
nog meerderen voor de maaltijd. 

4. Initiatieven in 2015 : voorstelling en adviezen, door Mevr. HOORNAERT, coördinatrice 
van de socio-economische acties. 
De initiatievenoproep 2015 is in voorbereiding. Het zou moeten klaar zijn vóór einde 2014 en 
beschikbaar bij de buurtbewoners begin 2015. Op deze manier kan het aantal deelnemers 
talrijker zijn en zou er meer tijd beschikbaar zijn voor het opstellen van de initiatieven. Wij 
hebben besloten de formule te ontdubbelen. 

4.1. Formule 1 : voorgestelde initiatieven door de buurtbewoners/verenigingen en 
meer aantal doelstellingen : 

a) Meer zichtbaarheid in de wijk (2014 : vrije antenne) 
b) Uitwisseling van kennis en kunnen (2014 : vrije uitwisseling) 
c) NEW : Investeren in de openbare ruimte door middel van ludieke activiteiten en 

creatieve verbintenissen. 

De doelstelling is een brug slaan naar de socio-economische acties en rekening houden met de 
openbare ruimte, braakliggende grond, het Bockstaelplein … Het kan hier zowel over 
“materiële creaties” gaan als over initiatieven, in de vorm van participatieve activiteiten of 
evenementen. 

d) NEW : meer natuur in de Stad (collectieve groenmaking). Een gezamenlijk project dat 
nuttig kan zijn voor de natuur. 

Dit laatste luik is gebonden aan de acties van de manager Groene acties, Dhr BETTE. Wij 
hopen verrast te zijn door uw creativiteit hieromtrent. 

De initiatieven kunnen verschillende doelstellingen doorkruisen. 

Ook als u een initiatievenproject hebt ingediend in 2014, kan u gerust een nieuw project 
indienen in 2015. Het is aan de jury om de selectie en de arbitrage te doen. 

Vragen/antwoorden : 

• Hoe zullen de buurtbewoners geïnformeerd worden over de initiatievenoproep ?  
Verspreiding in de verschillende openbare ruimtes, affiches aan de vensters, mailing list, 
strooibriefjes. Het communicatieplan is in voorbereiding. 

 
4.2. Formule 2 : zoeken naar « initiatievenverantwoordelijken » 

Er werd een lijst met voorlopige ideeën opgesteld en steunt op de gelegenheden die zich 
voordoen in de wijk of op de doelstellingen van het Wijkcontract. Deze initiatieven worden 
voorgesteld in de volgende editie van “Burger initiatieven 2015” om de verantwoordelijken 
van een project te selecteren. Dit is geen volledige lijst, deze moet nog verder bestudeerd en 
besproken worden. 
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a) Organiseer een nieuw en multicultureel evenement voor de bewoners uit de wijk ; 
b) Een straat groener maken : bloemperken aanleggen aan de voet van een boom, aan 

gevels, … ; 
c) Uitwerking van een expressiemuur aan de Chambon doorgang ; 
d) Creatie van een « Give Box » in de wijk : buurtbewoners aanspreken over grof vuil, 

sensibilisering voor de problematiek van het sluikstorten ; 
e) Imker worden in de wijk  : opleiding, beheer van een bijenkorf, enz. 
f) Creatie van een “U” voor fietsen in de wijk ; 
g) Uitwerking en realisatie van een mobiele antenne ; 
h) Animeren van een naaiatelier en reanimatie van oude naaimachines. 5 oude 

naaimachines zouden kunnen gerenoveerd worden en gebruikt in naaiateliers ; 
i) Zoektocht naar een commissaris/tentoonstellingscomité om de programmatie van 

expo’s in de galerij te animeren : gebruik van de niet gebruikte ruimtes ; 
j)  Constructie van een maquette van de perimeter. 

Vragen en reacties : 

• Veel goede ideeën. Waarom geen « Repair Café » lanceren, zo kunnen onze 
voorwerpen niet in onbruik geraken. Dit zou eventueel in de antenne kunnen 
doorgaan. 

• De fietsparkings in “U” uit de wijk worden niet gebruikt. Anderzijds, krijgt de 
ploeg van het Wijkcontract klachten/aanvragen (geen parking voor het 
voormalig Gemeentehuis, het voormalig station, enz…). men zou deze 
fietsrekken een bijzondere “U” vorm kunnen geven om te leren nadenken over 
het gebruik van de fiets in de stad. 

• Andere vraag over de “U” vorm: opletten dat deze niet te groot of te breed zijn. 
Deze « U » moet nog goedgekeurd worden door een wielercomité,. 

• Dhr SAINSARD zegt dat deze initiatievenideeën voorlopig zijn. Wij zullen 
rekening houden met hun gegrondheid en de technische aspecten. We zullen 
een beschrijving maken van het voorgesteld initiatief opdat de buurtbewoners 
een beknopt antwoord kunnen geven. Ons werk moet duidelijk tonen naar wat 
wij op zoek zijn. 

• Wat wil het initiatief « op zoek naar een expocomité » zeggen?  
� Antwoord : het vooropstellen van artiesten uit de wijk door het gebruik van 

lokalen uit de antenne. Buurtbewoners laten profiteren van 
tentoonstellingen/info die hen interesseren. 

� Er zijn twee culturele centra aanwezig in de wijk. We kunnen hen vragen 
om hun tentoonstellingen in de lokalen van de antenne te houden. 

• Openbare ruimte en natuur : het is belangrijk criteria goed te omschrijven. Men 
kan niet alles uitvoeren op de openbare ruimte. Dit kan frustraties meebrengen. 
� Voor de natuur  gebruikt men niet alleen de bestaande natuur maar men 

vertrekt van het idee natuurlijke elementen toe te voegen. 
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• Stedelijke imker ? Hoe zit het met de reglementering ? Hoe zit het met de 
beschikbare ruimte ? Hoe zit het met de concurrentie tussen de bijensoorten ? 
Hoe zit het met de pollutie ? Hoe zit het met de bestemming ? 
� Bemerking van een buurtbewoner : Volgens Apis Bruoc Sella hebben bijen 

hun territorium. Er bestaat concurrentie tussen de verschillende soorten 
bijen. Het initiatief kan ook doen nadenken over de bijenteelt. 

� Wij hebben het BIM en de politieke verantwoordelijke van de bijenteelt 
gecontacteerd aangaande de bijenstal. Het koninklijk domein is niet veraf 
en bezit een potentiele oppervlakte voor het voeden van bijen. Er komt ook 
een begeleiding door experts voor beginnelingen. 

Kalender van de burgerinitiatievenoproep 2015 : 

� Lancering van de oproep : zo mogelijk in november 2014 
� Indiening van de initiatieven : januari 2015 
� Jury : februari 2015 
� Uitvoering van de initiatieven : maart tot december 2015 

 
Samenstelling van de jury : 

� 3 vertegenwoordigers van de ploeg van het Wijkcontract Bockstael. 
� 4 externe experts gekozen in functie van de thema’s en de kennis, met Noémie 

Beys van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
� 1 lid van de Wijkcommissie : raadplegende rol . Wie is geïnteresseerd ? 

Vragen en commentaar : 

� Welk budget is beschikbaar voor de initiatievenoproep?  
De enveloppe voor 2015 bedraagt 50 000,00EUR. 

� Dhr SAINSARD : Aan dit stadium, lanceren wij ideeën op basis van de ontvangen 
echo’s uit de wijk. Als ze niet in de race blijven worden ze verwijderd. 

5. Diversen 
Mevr . ULLENS, vraagt aan de W.Co. welke ideeën ze hebben voor de dynamiek voor de 
Wijkcommissie op te drijven. 

• Een buurtbewoonster vraagt waarom er geen blog of Facebook pagina wordt aangemaakt 
voor de activiteiten en de actualiteit van het Wijkcontract. 

• Mevr. VANDERHAEGHE, Verantwoordelijke van de Cel van de Wijkcontracten van 
de Stad Brussel: De Stad Brussel heeft strenge regels betreffende communicatie op 
Internet. Het is een vorm van controle om te vermijden dat eender wat op gebied 
van communicatie naar buiten gaat. We proberen zo veel mogelijk informatie te 
zetten op de site van de Stad, maar blogs zijn nog niet toegelaten. 

• Wat wordt er gedaan aan de werkgroepen ? Ik was ingeschreven in een werkgroep over 
mobiliteit, maar heb nog geen nieuws gekregen. 



 

14 

 

• De werkgroepen zijn nog niet van start gegaan door de weinig ingeschrevenen. 
Wij proberen de mensen te bereiken op een andere manier. 

• Waarom geen commissies organiseren met meer inhoud, intensiever en meer gespreid in 
de tijd ?  

• Als dit een algemene wens is, zullen wij die toepassen.  
• Suggestie van Mevr. ULLENS : Soms worden de W.Co. op andere plaatsen 

gehouden. Men zou de W.Co. ook kunnen afwisselen met een uitgebreidere versie 
en een lichtere versie en op andere plaatsen organiseren dan de antenne. Zo 
kunnen andere plaatsen ontdekt worden. 

• Een buurtbewoner drukt zijn interesse uit over architectuur. Zou het mogelijk zijn hier 
meer aandacht aan te besteden? Wandelingen zouden kunnen georganiseerd worden om 
eigenaars bewuster te maken en te handelen voor het vrijmaken van het klein 
patrimonium. Er vallen talrijke architecturale elementen te ontdekken in Bockstael die de 
kunstvaardigheid van de ambachtslui van vroeger aantonen. 

• Een andere buurtbewoonster is het hiermee eens. Oude huizen van het begin van vorige 
eeuw zijn beschadigd. Het raamwerk wordt vervangen door andere materialen. Waarom 
hierover geen initiatiefproject initiëren. 

• Mevr. VANDERHAEGHE : er is onlangs een reglement uitgekomen over de gevels 
maar er zijn te weinig agenten om de controles te organiseren. 

• Dhr SAINSARD : onlangs werd een informatievergadering over premies in de 
antenne georganiseerd door de vzw Samenleven. We zullen deze vragen over 
gevels en architecturale wandelingen aan hen doorgeven. 

• Een buurtbewoner stelt een initiatief voor die toelaat de private ruimte te ontdekken: 
« Open uw deuren : Kom mijn tuin en mijn huis bezoeken. ». Een boom, een terras, 
schatten in oude huizen laten ontdekken. 

6. CONCLUSIES  
Mevrouw VANDERHAEGHE  zegt dat deze antenne prachtig is maar dat het tijd zal nemen om 
deze te beheren. Ze bedankt de ploeg van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael : Sébastien, 
Annick en Jeremy. 

Ze bedankt eveneens de leden van de Wijkcommissie voor hun deelname aan de vergadering. 

 
 
Volgende vergadering : op uitnodiging 
De zitting is opgeheven. 
 


