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De Wijkfora zijn rechtstreekse
ontmoetingen van de Stad en haar
inwoners. De uitwisseling van
ideeën is soms scherp aangezien
bewoners er hun grieven en
opmerkingen uiten. Wij willen met
deze openbare vergaderingen het
debat aangaan en een
opbouwende dialoog beginnen
betreffende de ontwikkelingen in
uw wijk.
In plaats van het debat uit de weg

te gaan, moedigt de Stad dit
eerder aan. Hierdoor kan de Stad
haar projecten belichten, naar
alternatieve oplossingen van de
wijkcomités luisteren en
misverstanden uit de weg ruimen.
Alles onmiddellijk oplossen is

onmogelijk. Het gegronde
ongeduld van de bewoners moet
regelmatig worden gemilderd,
aangezien de tijdspanne van
planning en uitvoering van werken
niet dezelfde is als in het
dagelijkse leven.
De Stad wordt ook verrijkt door

de stedelijke cultuur van haar
inwoners die een intense
gehechtheid aan hun
woonomgeving vertonen. De
plaatselijke democratie wordt
tijdens deze ontmoetingen
uitgediept en het “Inforum” brengt
er het verslag over uit. De
verslagen worden verzonden naar
alle personen ingeschreven bij de
dienst “Participatie”.
De Wijkfora willen een actief

burgerschap van alle Brusselaars
aanmoedigen.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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Parking, transitverkeer,
opstoppingen: verbeteringen
en problemen.

E9b-borden

De verkeerssituatie is er op vooruit gegaan in de wijk, vooral
aan de Romeinsesteenweg en dat dankzij de nieuwe verkeers-
borden. De nieuwe borden vervangen het verouderde E9b-type.
Desondanks blijven er parkeerproblemen bestaan in de wijk.

Het E9b-bord aan de Forumlaan, geplaatst in samenwerking
met de bewoners, laat enkel auto- parkeren toe. De Politie heeft
echter een negatief advies uitgebracht omdat het bord in tegen-
spraak is met de verkeersborden die het parkeren van voertuigen
tot 3,5 ton toelaten. Het idee is om aan transportvoertuigen een
mogelijkheid te geven toch een parkeerplaats vinden. Het wijkco-
mité vraagt om de E9b-borden terug te plaatsen en de toelating
voor het parkeren van voertuigen tot 3,5 ton in te trekken. Hoe
kan men de parkeerproblemen van een tiental camionetten verge-
lijken met de parkeerproblemen van 600 buurtbewoners? Een
aanvraag in die zin zal aan de Politie overgemaakt worden.

Een bewoner merkt op dat vrachtwagens niet meer aan de Fo-
rumlaan parkeren, maar nu de Mutsaardlaan hebben uitgekozen.

Onwettig parkeren

Men betreurt het illegaal parkeren van internationale transport-
bedrijven aan de Rode Kruislaan en dit van vrijdag tot zondag. Er
wordt op het voetpad geparkeerd en wordt aldus beschadigd.

Hetzelfde geldt voor de Romeinsesteenweg, op de brug nabij
de Gallische en de Romeinse oprit en dat ondanks een verbod
en het gevaar dat dit vertegenwoordigt. De vrachtwagens blijven
er lang staan en de bestuurders gebruiken de bermen als stort
(batterijen, chemisch afval,...).

Voertuigen parkeren op het voetpad aan de hoek van de Ma-
gnolialaan en de Jeneverbomenstraat. Per jaar worden er noch-
tans meer dan 200 000 verkeersboetes uitgeschreven. Een
gepaste heraanleg blijkt meer te helpen om dit onwellevende ge-
drag te bestrijden.
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Toegang tot het Tentoonstellingspark

Door het schiften van vrachtwagens aan de ingang van het Tentoon-
stellingspark, worden helle lange files gevormd op de Romeinse-
steenweg. Waarom de vrachtwagens niet hogerop controleren om zo
files en opstoppingen op de steenweg te verhinderen? De situatie is zo
erg, dat het tijdens jaarbeurzen onmogelijk is om rond 6 uur de
Verregatstraat te verlaten. Indien men de data van de belangrijkste
beurzen (Autosalon, Batibouw..) op voorhand kent, zou men de
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organisatoren op deze problemen
kunnen wijzen. Waarom staat er
een verkeersbord met aanduiding
“Parking C” aan de Gallische oprit,
welke een erg kleine straat is?
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Toekomst van de
Heizelvlakte

De infrastructuur aan de Heizel werd jaar na
jaar en zonder veel samenhang uitgebreid.
Het wordt echter tijd om een reorganisatie
door te voeren.

In het kader van de internationale ontwikkeling
van Brussel en in samenwerking met het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, werd er een winkel-
en congrescentrum voorzien. De Stad is vooral
gebrand op het nieuwe congrescentrum, aange-
zien de eerstdaagse opening van het vernieuwde
Congrespaleis niet aan de vraag zal kunnen
beantwoorden en dat dit project arbeidsplaatsen
zal creëren.

Er wordt ook gedacht aan de bouw van
kantoren voor de Europese Unie. Daar zal het Ge-
west over beslissen. Verschillende andere gebou-
wen en de bouw van een hotel worden ook voor-
zien. Er wordt een hotel en een stadion voorzien.
De beste optie voor een stadion zou het Vor-
mingsstation van Schaarbeek zijn, maar de wer-
ken zouden niet tijdens de voorgestelde termijn
kunnen worden afgewerkt.

De Stad wenst in elk geval het project van een
congrescentrum te behouden terwijl er over het
winkelcentrum en het stadion kan worden gedi-
scussieerd. Er is een studie nodig die aangeeft
wat mogelijk is op het plan van mobiliteit en ste-
denbouw. De Stad zal verschillende projecten
voorleggen waarvan de functies economisch, re-
creatief en sportief zullen zijn. Dit project zal de
gehele Heizelvlakte omvatten behalve de parking
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en de groene zones die niet kunnen worden gewijzigd.
De bewoners zijn niet happig op dit project. Een aanwezige

onderstreept dat 3 bouwmateriaalbedrijven zullen moeten verhui-
zen voor de aanleg van een openluchtzwembad waarvan het suc-
ces maar tijdelijk zal blijken. Enkele bewoners vragen om Brupark
te behouden voor de jongeren. De bewoners zijn ook van mening
dat een winkelcentrum overbodig is, aangezien er genoeg winkels
zijn in de omgeving. Tegenwoordig gaan zelfs heel wat van deze
handelszaken failliet. De Stad antwoordt dat Brupark geen
onverdroten succes is door de
wirwar van uitspanningen en
disco’s. Er zal worden nage-
dacht over een nieuwe aanleg.
Er bestaat geen winkelcentrum
in het noorden van Brussel. In-
dien de Stad het niet bouwt dan
zal het Vlaamse Gewest het
doen.

De vergunning voor een Eu-
ropese school in de gebouwen
van de oude kadettenschool
werd in maart 2008 afgeleverd.
Men moet eerst de nodige mid-
delen vinden vóór het begin
van de bouw in 2011. De Stad
vindt het spijtig dat zij het al-
daar gelegen politiebureau niet
kan behouden, maar er komt
een Politiepost in de Médori-
straat.
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Netheid

Het gratis nummer van de dienst Netheid (0800
90107) staat in de Brusseleir, op de vuilniswa-
gens en in andere tijdschriften. Tussen 8 en 16
uur is een ombudsdienst aanwezig om vragen te
beantwoorden. Vóór en na deze uren is er een
antwoordapparaat die de vragen beantwoordt.
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Dit nummer dient als centralisatiepunt voor het aangeven van
sluikstorten. De diensten verwijderen de sluikstorten binnen de
48 uur (tijdens de werkdagen). De dienst verzamelt ook
informatie aangaande algemeen vuil en plekken waar het zich
opstapelt. Een ombudsman/vrouw kan hierop inspelen en voor
een oplossing zorgen.

Wat hondenpoep betreft; hier werden verschillende stappen
voor ondernomen zoals een boete voor onzedelijke baasjes. In-
dien men wordt beboet, wordt men verplicht binnen de kortste ke-
ren te betalen. Daarenboven worden de baasjes verplicht een zak
aan de leiband te bevestigen en de uitwerpselen op te rapen of
een hondentoilet te gebruiken. De wijk rond het Sint-Lamber-
tusplein is slecht voorzien van hondentoiletten. De kerkfabriek
heeft de plaatsing van een hondentoilet op het grasperk gewei-
gerd. Er zijn ook geen hondentoiletten rond de Houba-De Stroo-
perlaan hoewel er plaats is achter het politiecommissariaat. De
Stad vindt er de plaatsing van een hondentoilet een goed idee.

Een bewoner onderstreept dat het hondentoilet op de hoek van
de Reper-Vrevenstraat en de Stevens-Delannoystraat daar maar 4
tot 5 dagen heeft gestaan. De Stad antwoordt dat dit op vraag van
de omwonenden werd weggehaald.

Op 25 april komt ook een bewustmakingscampagne in de
vorm van een “netheidsdag”, tijdens dewelke aan de bewoners
wordt gevraagd hun stoep te kuisen. De Stad schrijft ook in
samenwerking met de Politie boetes uit. Vijf aangepaste
motorrijtuigen zuigen de drollen van het voetpad op en leggen
dagelijks ongeveer 30 km af.

Tussen de Pleinlaan en het Windhondweggetje bestaat er geen
probleem om de graffiti op de weg te verwijderen zegt een bewo-
ner. Maar wat de graffiti op de tuinomheiningen die aan het weg-
getje grenzen betreft, heeft men een vergunning nodig om de
Stadsdiensten hun werk te laten uitvoeren. De Stad heeft binden-
de maatregelen opgelegd om een eigenaar van slechte wil te
verplichten de tags te laten verwijderen.

In de Sobieskilaan worden de voetpaden gereinigd, maar het
zwerfvuil rond de bomen blijft liggen. De Stad zal het vuil aan de
voeten van de bomen verwijderen.

Sinds het einde van de werken in de E. Wouterslaan zijn er
geen vuilnisbakken meer en de verlichting is er gedeeltelijk
gedoofd.

Op de hoek van de Pagoden- en Araucarialaan (naast de
winkel) zijn een vuilnisbak en plavuis verdwenen. Het verbin-
dingsstuk met de plaats werd niet uitgevoerd. De Stad heeft 500
vuilnisbakken besteld, dus nu nog wachten op hun plaatsing door
de aannemers. Sommige winkeliers vragen om de vuilnisbakken
te verwijderen aangezien sommige mensen hun vuilnis naast de
vuilnisbakken smijten.
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De bewoners van de Mutsaard betreuren de plaatsing van een
glasbak naast de flatgebouwen aangezien deze uitgerust zijn met
binnenhuisglasbakken. De Stad zal het Gewest vragen de situatie te
evalueren om deze glasbak of te verhuizen, of te verwijderen of in de
grond te plaatsen, wetende dat niet alle omwonenden in de flatge-
bouwen wonen.

Een bewoner onderstreept de meelijwekkende staat van een stads-
gebouw, namelijk het oude drinkwaterbedrijf.

Een andere persoon beklemtoont dat er bewustmakingsprojecten
bestaan i.v.m. netheid uitgevoerd door verenigingen, comités en bewo-
ners ten goede van de scholieren.
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Wegen: heraanleg, veiligheid

De voetgangersoversteek aan de Romeinsesteenweg ligt in de scha-
duw van de loopbrug naar Parking C. Daar is oversteken een waag-
halzentoer, vooral in het donker. De Stad zal een aanvraag indienen
bij Sibelga om een speciale verlichtingspaal te laten plaatsen.

Tijdens de komende maanden, wordt er een nieuwe wegmarkering
voorzien in de Bieslook-, Waterkers- en Jeneverbomenstraat.

Op aanvraag van de bewoners en na hun klachten i.v.m. de te grote ver-
keerstoeloop, werden aan de Rode Kruislaan zeven verkeersdrempels
aangelegd. Nu vinden de omwonenden dat er te veel verkeersdrempels
liggen. Een bewoner vraagt om een verkeersdrempeltest uit te voeren om
een manier te vinden om het lawaai evenals de schade aan de bumpers,
de schokdempers en andere auto-onderdelen te beperken.

Kan men tussen de Magnolia- en Prinses Charlottelaan geen « Kiss
and ride » instellen om de toegang en de veiligheid van de school te ga-
randeren? Nu staan er tijdens de piekuren altijd dubbel geparkeerde
wagens. Dit zal ten koste zijn van 2 of 3 parkeerplaatsen. Op het grond-
gebied van de Stad zijn er 130 scholen waarvan reeds 70 een
beveiligde nabije omgeving hebben.

Van het zogenaamde gevaar van in tegenrichting rijdende fietsers zoals
aan de Rode Kruislaan wordt niets waargenomen. Men telt weinig ongeval-
len. Het lager gelegen gedeelte van de Magnolialaan werd heraangelegd met
twee rijbanen om de uitgang te vergemakkelijken. De Politie weigert er echter
een rondpunt. Een bewoner stelt voor de wegmarkeringen aan te passen en
er verkeerslichten te plaatsen om er de moeilijkheden uit de wereld te helpen.
De Stad wil een verenging ter hoogte van het Lotusplein; de plannen hiervoor
liggen klaar, maar de werken werden ingeschreven in het budget van 2010.

Een studiebureau werkt aan een plan voor de heraanleg van Romeine-
sesteenweg die 3 gemeenten doorkruist. Een herstructurering, nieuwe
wegmarkering en asfaltering worden voorzien voor eind 2009 begin 2010.

In de Sobieskilaan werd het nieuwe wegdek afgewerkt en het aantal
parkeerplaatsen verhoogd. De versmalling van de weg vermindert het
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lawaai en het verkeer .
Voor de Stiénonlaan worden de

aanleg van een fietspad en een
uitstulping van het voetpad voorzien.

Een bewoonster vraagt of men
geen voetgangersdoorgang kan aan-
leggen tussen het Tentoonstellings-
park en het metrostation via de Ro-
meinsesteenweg. Een persoon wijst
erop dat deze doorgang bestaat,
maar onbegaanbaar is aangezien
het niet onderhouden wordt. Men zou
wel een doorgang naar de parkings
kunnen toelaten. Binnen 5 of 6 jaar
zal de tram de Romeinsesteenweg
aandoen wat de toegang tot de metro
zal vergemakkelijken.

Aan de E. Kufferathlaan werden
de voetpaden heraangelegd, maar
de Belgacomcabine is volledig ver-
roest. De Stad zal aan Belgacom vra-
gen deze cabine te vervangen.

In de Verregatwijk zou de uitvoe-
ring van nieuwe wegmarkeringen
een gunstige gelegenheid zijn om ein-
delijk eens de voetpaden in de kleine
straatjes her aan te leggen. De Stad
heeft is zes maand geleden deze
werken begonnen en de wegmar-
keringen in de wijk zullen tegen het
einde van 2009 uitgevoerd zijn.

De voetpaden aan de Citroenbo-
menlaan liggen er erbarmelijk bij. De
plaveien liggen los, vooral rond de uit-
gang van het metrostation. De Stad
zal personeel ter plaatse zenden om
een oplossing uit te denken.

Aan het rondpunt op het einde van
de Reper-Vrevenstraat gebeuren regel-
matig ongevallen veroorzaakt door
vrachtwagens. Is het niet nodig van de
Reper-Vrevenstraat een éénrichtings-
straat te maken aangezien wagens tot
aan de Spreeuwstraat in tegen- richting
blijven rijden? De Stad zal aan de Polit-
ie vragen controles uit te voeren maar
de twee richtingen blijven behouden.
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Forumwijk

Stroomonderbrekingen

Indien U problemen heeft met de openbare
verlichting, kan U altijd Sibelga contacteren op
het nummer 02 274 40 66 of per e-mail epov@
sibelga.be. De interventietijd hangt af van de
soort stoornis. Twee dagen voor een panne die
een deel van een straat in het donker dompelt,
vijf dagen voor een kapotte lamp en tien dagen
voor alle andere gevallen. Voor een beschadigde
lamppaal of andere gevaarlijke situaties doen wij
ons best deze zo snel mogelijk te herstellen. Een
beschadigde hoofdzekering wordt onmiddellijk
vervangen. Voor kabelproblemen moet een team
gezonden worden om deze te identificeren. Dat
neemt ongeveer twee weken in beslag.

Een interventie door een stoornis in één van
de elektrische kasten kan soms lang op zich
laten wachten, vooral als de kast moet worden
vervangen.

Een bewoner merkt op dat Sibelga sinds 11
maart de kleine verlichting aan de voetgangerso-
versteek aan de Rode Kruislaan heeft afgesloten.
De redenen zijn dat er geen elektriciteitsmeter is
en dat de Stad niet betaalt.

Naleven van de stedenbouwkundige voor-
schriften

Woningen worden in illegale handelszaken
omgetoverd terwijl het hier om een woonwijk gaat.

Wat de vergunningen betreft, wordt als een
klacht binnenkomt iemand ter plekke gestuurd
om na te gaan of de stedenbouwkundige voor-
schriften worden nageleefd. Wij streven ernaar
om altijd en overal controles uit te voeren om na
te gaan of de vergunningen en/of de bouwkundi-
ge regularisaties worden nageleefd. In geval van
overtreding kan niemand een vergoelijkingaan-
vraag indienen. Zegels worden zelden aange-
bracht omdat de Stad reeds werd veroordeeld
omdat zij buitensporig strafmaatregelen zou heb-
ben aangewend i.v.m. overtredingen.
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Varia

De bewoners klagen over de lawaaioverlast en de opstoppingen veroor-
zaakt door de Spaanse “Feria”. Dit feest heeft begin juni plaats en duurt 4
dagen. De feestvierders maken er kabaal tot 5 of 6 uur ’s morgens en parke-
ren hun voertuigen op het gazon rond de Sint-Lambertuskerk wat vernielin-
gen en overlast met zich meebrengd. Langs de andere kant is de toegang
tot het Atomium afgesloten. Maar aangezien de bezoekers dit niet weten, rij-
den ze de Sobieskilaan in maar moeten dan rechtsomkeer maken. De om-
wonenden vragen een voorbereidende vergadering voor dit evenement. De
Stad gaat de organisatoren en de vertegenwoordigers van de bewoners
bijeenroepen om dit evenement voor te bereiden.

De bewoners klagen over wekelijkse huwelijksfeest vierende en toete-
rende autokaravanen rond het Atomium. Dit gebeurt ook ’s nachts en de
bestuurders begaan onvoorzichtigheden door links te willen voorsteken. Het
aantal overtreders dat niet beboet wordt stijgt zienderogen omdat de stad
Brussel niet en de gemeente Wemmel wel administratieve boetes uitschrijft.

Een bewoner waarschuwt dat, aan de Generaal De Ceunincklaan, een
eeuwen oude boom op het punt staat om te vallen. De Stad antwoordt dat
deze boom nog geen eeuweling is en dat de Commissie voor Monumenten
en Landschappen heeft verboden deze boom te vellen. Maar de boom zal
om veiligheidsredenen toch wel worden omgehakt. De bewoner vraagt ook
hoe het staat met het project van tram 9. Deze tram zou vanaf de Meiselaan
via de Romeinsesteenweg en het Simonisplein naar het UZ-Brussel rijden.
Een studie hierover is lopende. De terminus van de lijn ligt nog niet vast. Het
traject zal waarschijnlijk via de De Ceunincklaan, de Citroenbomenlaan en
de Schijfstraat lopen.

Een bewoner had een vraag over de kleine groene borden. Deze maken
deel uit van een gewestelijk netwerk namelijk een “Groene wandeling”. De
wandeling zou beginnen aan de Van Praetlaan en evenwijdig lopen aan de
tramlijn tot aan het Atomium.

Een bewoner vraagt hoe het staat met het bekeuren van overtreders van
stedenbouwkundige voorschriften betreffende schotelantennes. Een gebrek
aan inspectiepersoneel maakt de bekeuring van de niet-naleving van de voor-
schriften moeilijk. Het is moeilijk om na een klacht in te grijpen in een wijk waar
er weinig schotelantennes staan. Wat het probleem van verouderde uithang-
borden betreft, is het nuttig om gerichte acties uit te voeren om de betreffende
personen een beetje verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen.

De omheining langs het Sobieski-park is erg beschadigd en er zijn maar
weinig ingangen. Dat deel van het park valt onder de verantwoordelijkheid
van het Gewest en de vragen hierover zullen worden doorgezonden. Naast
het Chinees paviljoen staan de werktuigen en machines van de tuiniers
open en bloot. De Stad zal zorgen dat ze veilig worden opgeborgen.
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Bijlage

Lijst van de comités in Laken-Noord ingeschreven bij het Huis van de
Participatie. Heeft U weet van een comité die niet op deze lijst voorkom,
laat het ons dan weten. Met dank bij voorbaat.

> (WIJK)COMITÉ MARIE-CHRISTINE-REINE-STÉPHANIE"(NF) - M. ROLAND DIDIER (PRÉSIDENT)
- RUE MELLERY 12, 1020 BXL - DIDJEEDELAEKEN@YAHOO.FR - TEL. 02 479 42 08.
> A.S.B.L. CITÉ MODÈLE - SQUARE LÉOPOLD (F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ. PRINCE

LÉOPOLD 49, 1020 BXL - CITEMODELE@SKYNET.BE - TEL. 02 477 19 90 - FAX. 02 477 19 99.
> ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ - CITÉ MODÈLE 1
/15 D, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 33 59.
> AURA POPULIS (F) - MME CAROLINE COSYNS - RUE FRANSMAN 84, 1020 BXL -
CAROLINECOSYNS@HOTMAIL.COM.
> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE - LAEKEN CENTRE (F) - M. MATHIEU VERHAEGEN - PL.
JOSEPH BENOÎT WILLEMS 14, 1020 BRUXELLES - MATVERAG@YAHOO.FR - TEL. 02 421 05 65
- FAX. 02 421 05 67.
> COMITÉ "BOCKSTAEL II" (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER PLAST 44 / 7,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 39 17.
> COMITÉ "BOCKSTAEL - SOBIESKY - MONT ST ALBAN" (F) - M. JEAN - PAUL FONTAINE - BD

EMILE BOCKSTAEL 361 / 3, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 64 48.
> COMITÉ "DELVA" (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020 BRUXELLES -
TEL. 02 426 65 26.
> COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE - AV. DU FORUM 48, 1020 BXL -
TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TEL. 02 268 24 24 - FAX. 02 268 24 24.
> COMITÉ "FORUM" - PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 262 06 23 - FAX. 02 262 06 23.
> COMITÉ "HEYSEL" (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN-BAPTISTE DEPAIRE 64, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 478 32 97.
> COMITÉ "LE TRIANGLE DU HEYSEL" (F) - M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE NAEYER

641, 1020 BRUXELLES.
> COMITÉ "LOMBARTZYDE - QUARTIER DE LA PISCINE" (F) - M. MARC BUXANT - RUE DE

LOMBARTZYDE 208, 1120 BRUXELLES.
> COMITÉ "PLACE WILLEMS" (F) - RUE DE MOORSLEDE 74, 1020 BRUXELLES.
> COMITÉ "SQUARE PALFYN" (F) - M. PIERRE LEJEUNE (DÉLÉGUÉ) - AV. JEAN PALFYN 24,
1020 BXL - TEL. 02 479 34 83.

> COMITÉ "THYS-VAN HAM" (F) - MME

JOSIANE DEVLAEMINCK - RUE THYS -
VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
> COMITÉ "VERREGAT" (NF) - M. ANDRÉ

VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 -
FAX. 02/367 49 48.
> COMITÉ D'ACTION "CROIX DU FEU" (F) -
M. JACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) -
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez nous
contacter au 02 279 21 30 afin d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION - BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.
www.brucity.be

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons op 02 279 21 30 telefoneren
om een verbetering uit te voeren.

Heeft U een e-mailadres? Dan kunnen wij in de toekomst dit rapport en andere
informatie gemakkelijker opsturen. Zendt ons uw e-mail aan
org.particip@brucity.be.

Aanwezigen

• College: Dhr. Close, Dhr. Ceux,
Mevr. Noël, Dhr. El Ktibi, Dhr.
Mampaka en Dhr. Van Gorp (Kabinet
schepen Lalieux).
• Administratie�: Huis van de
Participatie.
• Bewoners: 120 personen.

AV. JEAN DE BOLOGNE 2/2, 1020 BXL - TEL. 02 268 12 24.
> COMITÉ DE QUARTIER "DE WAND - GROS TILLEUL/DIKKE LINDE

(NF) - M. EMMANUEL MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020
BRUSSEL - DEWAND@YMAIL,COM.
> GEMEENSCHAPSCENTRUM "NEKKERSDAL" (N) - DHR RIK

FOBELETS (ANIMATEUR) - E. BOCKSTAELLAAN 107, 1020 B. -
NEKKERSDAL@VGC.BE - TEL. 02 421 80 60 - FAX. 02 420 40 87.
> LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE DE LOMBARTZYDE) (F)
- M. LAURENT FINET - RUE DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BXL -
QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
> L'EGLANTINE (F) - MME LUISA BONGIOVANNI - RUE THYS-
VANHAM 29, 1020 BRUXELLES.
> LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS. FAMILLE (F) - MME ANNE

REINBOLD - AV. DES PAGODES 415, 1020 B - TEL. 02 268 75 66.
> LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ "PL. WILLEMS" (F) -
MME MYRIAM HENDRICK (PRÉSIDENT) - RUE DE LAUBESPIN 32,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 57 70.
> 'T GRUUN VELOSKE (N) - DHR PATRICK VAN KERSBLIK -
TIVOLISTRAAT 25, 1020 BRUSSEL - VKB@ETEC2.VUB.AC.BE - TEL.
02 420 38 96 - FAX. 02 629 36 20.
> VAL DES LISERONS (F) - M. MARC VANDERSTRAETEN - AV.
DES LISERONS 37/33, 1020 BRUXELLES -
MARC.VDS@BELGACOM.NET - TEL. 0475371799.
> WIJKCOMITÉ "SQUARE PRINS LEOPOLD I" (N) -
KROONVELDSTRAAT 107, 1020 BRUSSEL - TEL. 02 478 41 76 -
FAX. 02 478 53 80.
> WIJKCOMITÉ "ST LAMBERTUS/SOBIESKY" (N) - M. ANDRÉ PAY

- JOZEF OTTENGAARDE 17, 1090 JETTE - TEL. 02 478 78 01.


