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1. Inleiding
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2. Operationele perimeter

Dit dossier omvat de stadsherwaarderingsoperaties voor de Bloemenhofwijk. Het is gebaseerd op de De operationele perimeter werd afgebakend op basis van de diagnose en van de interventiemogelijkheden.
diagnose van de wijk en op de vaststelling van de prioriteiten zoals die tijdens de eerste twee fasen Er is weinig verschil tussen de operationele en de studieperimeter; de operationele perimeter omvat
werden geïdentificeerd.
ook een deel van de middenberm van de Slachthuislaan.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

De Bloemenhofwijk heeft een gediversifieerde bevolking met vele jongeren. De diagnose heeft de De operationele perimeter wordt afgebakend door de Slachthuislaan in het oosten, de Slotstraat in het
voornaamste doelstellingen op het vlak van stadsherwaardering naar voren geschoven:
noorden, de Sint-Kristoffelsstraat in het westen en de Anderlechtsesteenweg in het zuiden, alsook door
het bouwblok dat het Fontainaspark omvat.
• de werkloosheid, vooral bij jongeren, bestrijden
• de leefomgeving verbeteren en het groene aspect van de wijk versterken
• de vele kankers die de wijk ontsieren wegwerken
• een groter aantal gezellige plaatsen creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
• comfortabele woningen aanbieden die betaalbaar zijn voor gezinnen met een bescheiden inkomen
• het aanbod aan voorzieningen en onthaalstructuren voor jongeren en kleine kinderen diversifiëren
• het doorgaand verkeer verminderen en voorrang geven aan voetgangers en fietsers
Om deze verschillende doelstellingen te kunnen verwezenlijken, werd een aantal projecten
voorgesteld, geëvalueerd en vervolgens ontwikkeld in de vorm van operationele fiches die voor
ieder project de projectdrager, de eventuele partners, de budgettaire raming en de fasering van de
uitvoering identificeren.
Dit programma is het resultaat van een lang reflectieproces in samenwerking met de verschillende
actoren die betrokken zijn bij de herwaardering van de wijk: bewoners, verenigingen en actoren op
het terrein, politici en technische diensten, experts...
Het programma wil voor de wijk een geheel van duurzame interventies voorstellen; dit betekent dat
er rekening wordt gehouden met de verschillende sociale, economische en ecologische aspecten en
dat er zo goed mogelijk wordt voldaan aan de verwachtingen van de bewoners.
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Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 2012-2015/ Fase 3: Programma
													
		

2,3,4,5 - Gemengd project Pool Fontainas
6 - Fontainaspark
7 - Rapenstraat
8 - Implantation d’équipements récréatifs et
sportifs
13 - Creëren van een netwerk van groene assen
14 - Deuvelshoektuin
15 - Doltotuin
11 - Heraanleg van de omgeving van de 		
Papenvest
12 - Sokkel Papenvest
9,10 - Slachthuislaan 10-13
16 - Anderlechtsesteenweg 91
17 - Fabrieksstraat 11
18 - Sint-Kristoffelsstraat 3
19 - Vandenbrandenstraat
45 - Slachthuis 36
46 - Van Artevelde 70
47 - Kartuizers - kogel
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PROJECT
POOL
PROJECT NR.:

ADRES:
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KADASTRAAL NUMMER:

Bouwblok begrensd door de Van
Arteveldestraat, de Zespenningenstraat en de Anderlechtsesteenweg

/

BESTAANDE SITUATIE:
/

EIGENAAR:
/

GEBRUIK:
/

BESTAANDE WONINGEN:
/

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
/

STAAT:
/

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

POOL FONTAINAS
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Het bouwblok Fontainas ligt op de rand van de perimeter en vormt een belangrijke stadspool binnen de Vijfhoek. Als gevolg van zijn rol als groene ruimte in een dichtbevolkte en overwegend verharde wijk, zijn ligging
vlakbij het echte centrum van de stad en zijn polariteitsfunctie is dit een strategische plaats voor de ontwikkeling van de wijk.
De voorlopige en kwaliteitsarme inrichting van het park, de aanwezigheid van kankers en onafgewerkte gevels
rond de groene ruimte, de grootteverbrekingen, het gebrek aan dialoog tussen het bebouwde kader en het park
evenals zijn relatieve insluiting definiëren een groot potentieel dat bij machte is het hele bouwblok opnieuw te
configureren en de uitstraling tot ver buiten de Bloemenhofperimeter te verzekeren.
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PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

TOTALE OPPERVLAKTE:

PROJECTDRAGER:

/

/

/

/

/

GEBRUIK:

AANTAL EENHEDEN:
/

/

Stad Brussel
PRIORITAIR
GLOBALE SCHATTING:
/

PARTNERS:
/

FINANCIERING:
/

Het project wil het bouwblok Fontainas op ingrijpende wijze opnieuw configureren volgens geavanceerde milieu- en duurzaamheidscriteria. Het past in een visie van geïntegreerde stadsrenovatie die
verschillende interventies samenbrengt rond de ingrijpende verandering van de bebouwde en onbebouwde ruimtes van dit grote bouwblok. De heraanleg van het Fontainaspark en van zijn bouwfront,
via de herwaardering van de site Van Artevelde/Zespenningen, zal aan de wijk een nieuwe dimensie en
een vernieuwde verhouding tot de natuur geven.
Het constructieproject is gelegen tussen de Van Arteveldestraat, de Zespenningenstraat en het Fontainaspark. Het zal de herwaardering mogelijk maken van een groot stedelijk braakliggend terrein dat de
wijk al vele jaren ontsiert; bovendien kan het park op die manier worden opgenomen in een afgewerkt
en coherent stedenbouwkundig kader. Dit op het park geopend geheel zal meer dan 6.000 m² aan
woningen omvatten, twee onthaalruimtes voor kleine kinderen, een nieuwe polyvalente sportzaal, een
horecaruimte, collectieve tuinen en nieuwe toegangen naar het Fontainaspark.
Het project zal voldoen aan strenge criteria inzake ecoconstructie en energieprestaties en wil een
voorbeeldrol vervullen op het vlak van milieubeheer: intensieve groene daken, materialen met een
lage milieu-impact, gescheiden waterbeheer (regenwater, grijs en bruin water), productiesysteem van
schone energie, voorbeeldig beheer van de werf, enzovoort.
De nieuwe constructies willen koolstofneutraal zijn (passieve standaard en verbruikssaldo gecompenseerd door de productie van hernieuwbare energie).
Dankzij dit nieuw stedenbouwkundig kader krijgt ook het Fontainaspark een volledig nieuwe configuratie om aan de bewoners een echt stadspark aan te bieden, een gezellige ruimte en een groene long
midden in het centrum van de stad. Het park wordt aangelegd op basis van principes van duurzaamheid en zal een echt reservaat van biodiversiteit zijn, een natuurlijk relais voor fauna en flora, elementen die het groene netwerk in de wijk genereren. Deze ruimte, waar mensen zullen kunnen ademhalen,
krijgt speeltuigen voor kinderen, rust- en ontspanningszones en collectieve moestuinen die worden
beheerd in samenwerking met de naburige scholen en dragers zijn van pedagogische activiteiten die
gericht zijn op het ontdekken van de natuur in de stad.
De hele operatie wordt ontwikkeld door de naburige wijken op te nemen in het aanbod van voorzie-

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

ningen en diensten (ruimte voor kleine kinderen, sportzaal, speelzones…) die voor iedereen
toegankelijk zijn.
Samengevat geeft het project-Fontainas blijk van de wil om een geïntegreerde en globale actie te
voeren die bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van de wijk en de stad. Een sterk en veeleisend
project op milieuvlak dat een deel van een wijk grondig kan veranderen en een uitstraling kan
geven op de schaal van de stad.
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MINI-MASTER
TITEL PROJECTPLAN FONTAINAS
PROJECT NR.:

1

ADRES:
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KADASTRAAL NUMMER:

Bouwblok begrensd door de Van
Arteveldestraat, de Zespenningenstraat en de Anderlechtsesteenweg

/

BESTAANDE SITUATIE:
/

EIGENAAR:
/

GEBRUIK:
/

BESTAANDE WONINGEN:
/

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
/

STAAT:
/

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT

Het bouwblok Fontainas ligt op de rand van de perimeter en vormt een belangrijk scharnier tussen de
wijk en de rest van de Vijfhoek.
De voorlopige en kwaliteitsarme inrichting van het park, de aanwezigheid van kankers en blinde
gevels rondom de groene ruimte, het gebrek aan dialoog tussen het bebouwde kader en het park
evenals zijn relatieve insluiting geven aan dit bouwblok een groot potentieel op het vlak van herconfiguratie en stadsrenovatie dat de uitstraling tot ver buiten de Bloemenhofperimeter kan verzekeren en
opnieuw een sterke band kan creëren tussen de perimeter en de rest van de stad.

De operatie behelst het opstellen van een masterplan met als doel een coherente en globale visie te
definiëren en te structureren voor de stedenbouwkundige herontplooiing van het bouwblok Fontainas. De operatie wil op coherente wijze de verschillende projecten structureren die de herwaardering van het park en de ontwikkeling van een coherent stedenbouwkundig kader beogen, via een
multifunctionele programmering die omvat:
• de heraanleg van een groot stadspark;
• de inplanting van woningen en voorzieningen die toelaten het bebouwd kader van het park
opnieuw te structureren en de sociale controle in het park te bevorderen.
Om de samenhang van het project te verzekeren zal de projectauteur die voor het masterplan zal
worden aangewezen ook belast worden met het landschapsontwerp van het park en de Rapenstraat.
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MINI-MASTER
PLAN FONTAINAS
TITRE DU PROJET
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

TOTALE OPPERVLAKTE:

PROJECTDRAGER:

Master plan

/

/

/

Departement Stedenbouw

GEBRUIK:

AANTAL EENHEDEN:
/

/

PARTNERS:
/

DOELSTELLINGEN

Stad Brussel
PRIORITAIR
GLOBALE SCHATTING:
65.000,00 €
FINANCIERING:
Stad, Gewest: 50 / 50

FASERING

Er zijn verschillende doelstellingen:
2012: offerteaanvraag en studiebureau aanwijzen, masterplan opstellen
• aan de bewoners een kwaliteitsvolle groene ruimte aanbieden die voldoende is uitgerust en beveiligd
• de rol van groene long van het Fontainaspark en zijn uitstraling op de schaal van het stadscentrum
bevestigen
• de biodiversiteit van de wijk versterken
• voldoen aan de vraag naar kwaliteitsvolle voorzieningen en woningen
• het bouwblok ontsluiten en opnieuw verbinden met de andere stadsdelen, door meer bepaald te
werken aan de toegankelijkheid van het park via de Van Arteveldestraat en de Anspachlaan

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
breedte

lengte

oppervlakte

prijs

Totaal

Totaal Master plan

65.000 €

Financiering BHG

32.500 €

Financiering Stad Brussel

32.500 €

POOL FONTAINAS

SumResearch

Post

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

Ander
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CREËREN
TITEL PROJECT
VAN 65 WONINGEN
PROJECT NR.:

2

ADRES:
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KADASTRAAL NUMMER:

Van Arteveldestraat 112-122
Zespenningenstraat 42

1642F, 1645B

BESTAANDE SITUATIE:
leegstaand gebouw + sportzaal
BESTAANDE WONINGEN:

EIGENAAR:
Charles De Duyver nv,
Stad Brussel

een tiental op de verdiepingen 112 VA

GEBRUIK:
handel + woningen + sport
STAAT:
zeer slechte staat

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
2.750 m²
GROOTTE:
R+3 + C

BESCHRIJVING PROJECT

Het project heeft betrekking op een geheel van gebouwen met een showroom, opslagplaatsen en
achtergebouwen, gelegen in de Van Arteveldestraat, evenals op de sportzaal in de Zespenningenstraat.
Het geheel strekt zich uit van de Van Arteveldestraat tot het Fontainaspark en omvat een oude
doodlopende straat. Het wordt vandaag ingenomen door een handelszaak op de benedenverdieping
en enkele woningen op de verdiepingen van het voorgebouw. Het gebouw wordt sinds 2003 belast als
leegstaand gebouw en wordt sinds 1999 gevolgd door de Directie Ontwikkeling van de Stad. Het gaat
om een echte stadskanker in de Van Arteveldestraat die zwaar weegt op het imago van de wijk. De
blinde gevels die uitgeven op het Fontainaspark, versterken het onafgewerkt aspect van het park en
dragen bij tot zijn insluiting.
De sportzaal is vandaag nogal verouderd en voldoet niet langer aan de normen die voor bepaalde
sportactiviteiten worden vereist.

Het project voorziet in de constructie van ongeveer 65 woningen in het kader van een gemengd
project dat ook een dienst van co-onthaalsters voor kleine kinderen omvat evenals een horecaruimte
en een polyvalente sportzaal. Op de benedenverdieping wordt een tuin aangelegd.
Voor de woningen wordt er gestreefd naar een mix van sociale en geconventioneerde woningen. 25
woningen zullen van het type ‘sociale woning’ zijn, 40 andere woningen worden gefinancierd buiten
het kader van het wijkcontract en krijgen een bestemming als middelgrote woningen. Het project
zal voldoen aan strenge criteria op het vlak van ecoconstructie en energieprestaties en wil een
voorbeeldfunctie vervullen inzake milieubeheer: intensieve groene daken, materialen met een lage
milieu-impact, gescheiden waterbeheer (regenwater, grijs en bruin water), productiesysteem van
schone energie enzovoort. De nieuwe constructies willen koolstofneutraal zijn (passieve standaard
en verbruikssaldo gecompenseerd door de productie van hernieuwbare energie).
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CREËREN
65 WONINGEN
TITRE DU VAN
PROJET
GROOTTE:

PROJECTTYPE:
woningen bouwen

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

TYPOLOGIE:

TOTALE OPPERVLAKTE:

woningen

DOELSTELLINGEN

voldoen aan de vraag naar kwaliteitsvolle woningen, meer bepaald voor gezinnen met een
laag inkomen
een belangrijke stadskanker in de Van Arteveldestraat wegwerken
de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het Fontainaspark versterken
de dialoog tussen het park en de bebouwde omgeving versterken en aldus een zekere sociale
controle in de directe omgeving van het park verzekeren
een zekere sociale mix in de wijk verzekeren door het creëren van sociale en middelgrote
woningen te bevorderen

•
•
•
•

PARTNERS:
/

FINANCIERING:
Gewest, Stad, Grondregie

FASERING

Het project komt tegemoet aan verschillende behoeften die in het kader van de diagnose werden
geïdentificeerd:
•

GLOBALE SCHATTING:

Grondregie

4344 m²
benedenverdieping+3/4 25 sociale woningen
40 middelgrote woningen (buiten
AANTAL EENHEDEN:
het kader van het wijkcontract)
65

GEBRUIK:

PROJECTDRAGER:

Stad Brussel
PRIORITAIR

2012: bodemanalyse, masterplan
2013: terrein aankopen en saneren, terrein klaarmaken, offerteaanvraag architect, ingenieur...
2014: voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning aanvragen
2015: stedenbouwkundige vergunning krijgen, uitvoeringsdossier, start van de werken
2016: werken
2017: werken, oplevering

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
Aanwerving

oppervlakte terrein
Tuin

660

Nieuwbouw 65 woningen

oppervlakte nuttig
m²

€/m²
6000,00

m²

€/m²

Supplement passiefbouw (15%)

POOL FONTAINAS

SumResearch

Aanwerving (buiten WCT)

Onvoorziene elementen (10%)

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

Totaal constructie
Btw constructie (21%)
Ereloon architect (7%)
Erelonen stabiliteit, VV… (2%)
Btw op de erelonen (21%)
GLOBAAL TOTAAL
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
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PROJECT NR.:
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KADASTRAAL NUMMER:

Van Arteveldestraat 112-122
Zespenningenstraat 42

1642F, 1645B

BESTAANDE SITUATIE:
leegstaand gebouw + sportzaal
BESTAANDE WONINGEN:

EIGENAAR:
Charles De Duyver nv,
Stad Brussel

een tiental op de verdiepingen 112 VA

GEBRUIK:
handel + woningen
STAAT:
zeer slechte staat

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
2.750 m²
GROOTTE:
R+3 + C

BESCHRIJVING PROJECT

Het project heeft betrekking op een geheel van gebouwen met een showroom, opslagplaatsen en
achtergebouwen, gelegen in de Van Arteveldestraat, evenals op de sportzaal in de Zespenningenstraat.
Het geheel strekt zich uit van de Van Arteveldestraat tot het Fontainaspark en omvat een oude
doodlopende straat. Het wordt vandaag ingenomen door een handelszaak op de benedenverdieping
en enkele woningen op de verdiepingen van het voorgebouw. Het gebouw wordt sinds 2003 belast als
leegstaand gebouw en wordt sinds 1999 gevolgd door de Directie Ontwikkeling van de Stad. Het gaat
om een echte stadskanker in de Van Arteveldestraat die zwaar weegt op het imago van de wijk.
De diagnose heeft ook duidelijk gewezen op de nood aan onthaalinfrastructuur voor kleine kinderen
binnen de perimeter.

Het project voorziet in de bouw van twee ruimtes voor co-onthaalsters in het kader van een gemengd
project dat ook een zestigtal woningen omvat evenals een horecaruimte en een nieuwe polyvalente
sportzaal. Op de benedenverdieping wordt een tuin aangelegd. De dienst met geconventioneerde
onthaalsters/onthalers, werkt met onthaalsters/onthalers die kinderen van 0 tot 6 jaar opvangen in een
familiaal kader. Het project voorziet in de inrichting van twee ruimtes van ± 150 m² waar 2 x 10 kinderen
kunnen worden onthaald.
Het project zal voldoen aan strenge criteria op het vlak van ecoconstructie en energieprestaties en wil
een voorbeeldfunctie vervullen inzake milieubeheer: intensieve groene daken, materialen met een lage
milieu-impact, gescheiden waterbeheer (regenwater, grijs en bruin water), productiesysteem van schone
energie enzovoort. De nieuwe constructies willen koolstofneutraal zijn (passieve standaard en verbruikssaldo gecompenseerd door de productie van hernieuwbare energie).
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RUIMTES
CO-ONTHAALSTERS
TITRE DU VOOR
PROJET
GROOTTE:

PROJECTTYPE:
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TYPOLOGIE:

Voorzieningen voor kleine kinderen Te bepalen

TOTALE OPPERVLAKTE:

PARTNERS:
/

AANTAL EENHEDEN:
2

GEBRUIK:
Voorzieningen

DOELSTELLINGEN

FINANCIERING:
Gewest, Stad

FASERING

Het project komt tegemoet aan verschillende vaststellingen:
•
•

GLOBALE SCHATTING:

Grondregie

2 x 150 m²

Te bepalen

PROJECTDRAGER:

Stad Brussel
PRIORITAIR

voldoen aan de vraag naar onthaalinfrastructuur voor kleine kinderen
voldoen aan de vraag inzake tewerkstelling en opleiding

2012: bodemanalyse, masterplan
2013: terrein aankopen en saneren, terrein klaarmaken, offerteaanvraag architect, ingenieur...
2014: voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning aanvragen
2015: stedenbouwkundige vergunning krijgen, uitvoeringsdossier, start van de werken
2016: werken
2017: werken, oplevering

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
oppervlakte terrein
Tuin

100

Nieuwbouw onthaalruimte

nuttig oppervlakte
m²

€/m²
300.00

m²

€/m²

Supplement passiefbouw (10%)
Onvoorziene elementen (10%)

POOL FONTAINAS

SumResearch

Aanwerving

Totaal constructie

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

Btw constructie (21%)
Ereloon architect (7%)
Erelonen stabiliteit, VV… (2%)
Btw op de erelonen (21%)
GLOBAAL TOTAAL
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Ander

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
HORECARUIMTE
TITEL PROJECT
PROJECT NR.:

4

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:

Van Arteveldestraat 112-122
Zespenningenstraat 42

1642F, 1645B

BESTAANDE SITUATIE:
leegstaand gebouw + sportzaal

EIGENAAR:
Charles De Duyver nv,
Stad Brussel

BESTAANDE WONINGEN:
een tiental op de verdiepingen 112 VA

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

GEBRUIK:
handel + woningen
STAAT:
zeer slechte staat

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
2.750 m²
GROOTTE:
R+3 + C

BESCHRIJVING PROJECT

Het project voorziet in de bouw van een horecaruimte die wordt opgenomen in een gemengd project met een
Het project heeft betrekking op een geheel van gebouwen met een showroom, opslagplaatsen en
achtergebouwen, gelegen in de Van Arteveldestraat, evenals op de sportzaal in de Zespenningenstraat. zestigtal woningen, een dienst van co-onthaalsters voor kleine kinderen en een nieuwe polyvalente sportzaal.

SumResearch

Op de benedenverdieping wordt een tuin aangelegd.
De inplanting van een horecaruimte in de nieuwe gebouwen die aan het park grenzen zal de gelegenheid
Het geheel is een echte stadskanker in de Van Arteveldestraat die zwaar weegt op het imago van de
bieden om een dialoog tot stand te brengen tussen het park en de omliggende gebouwen en aldus om een
wijk. De blinde gevels die uitgeven op het Fontainaspark, het gebrek aan dialoog tussen het park en de
zekere sociale controle te verzekeren; tegelijk worden extra voorzieningen aangeboden aan de gebruikers van
omliggende gebouwen evenals het gebrek aan complementariteit met de bestaande functies (huidige het park (café, ijsjes, snacks…). De horecaruimte wordt voor de wijkbewoners ook een gezellige plek waar ze
sportzaal, school, crèche…) versterken het onafgewerkte aspect van het park en dragen bij tot zijn
elkaar kunnen ontmoeten. Het project zal voldoen aan strenge criteria op het vlak van ecoconstructie en enerinsluiting.
gieprestaties en wil een voorbeeldfunctie vervullen inzake milieubeheer: intensieve groene daken, materialen
met een lage milieu-impact, gescheiden waterbeheer (regenwater, grijs en bruin water), productiesysteem
van schone energie enzovoort. De nieuwe constructies willen koolstofneutraal zijn (passieve standaard en
verbruikssaldo gecompenseerd door de productie van hernieuwbare energie).

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

POOL FONTAINAS

4

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
HORECARUIMTE
TITRE DU PROJET
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

een horecaruimte creëren

Te bepalen

Te bepalen

GEBRUIK:

AANTAL EENHEDEN:
1

HORECA

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TOTALE OPPERVLAKTE:

PARTNERS:

FINANCIERING:
Gewest, Stad

FASERING

Het project wil verschillende doelstellingen verwezenlijken:
een belangrijke stadskanker in de Van Arteveldestraat wegwerken
de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het Fontainaspark versterken
de dialoog tussen het park en de omliggende gebouwen versterken en aldus ook de sociale
controle rond het park
de sociale controle rond het park versterken en tegelijk een ontspanningsplek in een groen
kader aanbieden

•

GLOBALE SCHATTING:

Grondregie

150 m²

DOELSTELLINGEN
•
•
•

PROJECTDRAGER:

Stad Brussel
PRIORITAIR

2012: bodemanalyse, masterplan
2013: terrein aankopen en saneren, terrein klaarmaken, offerteaanvraag architect, ingenieur...
2014: voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning aanvragen
2015: stedenbouwkundige vergunning krijgen, uitvoeringsdossier, start van de werken
2016: werken
2017: werken, oplevering

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
terrein oppervlakte
Tuin

nuttig oppervlakte
m²

Nieuwbouw horeca

€/m²
150.00

m²

€/m²

Supplement passiefbouw (10%)
Onvoorziene elementen (10%)

POOL FONTAINAS

SumResearch

Aanwerving

Totaal constructie

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

Btw constructie (21%)
Ereloon architect (7%)
Erelonen stabiliteit, VV… (2%)
Btw op de erelonen (21%)
GLOBAAL TOTAAL
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Ander

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
POLYVALENTE
TITEL PROJECTSPORTZAAL
PROJECT NR.:

5

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:

Van Arteveldestraat 112-122
Zespenningenstraat 42

1642F, 1645B

BESTAANDE SITUATIE:
leegstaand gebouw + sportzaal
BESTAANDE WONINGEN:

EIGENAAR:
Charles De Duyver nv,
Stad Brussel

een tiental op de verdiepingen 112 VA

GEBRUIK:
handel + woningen
STAAT:
zeer slechte staat

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
2.750 m²
GROOTTE:
R+3 + C

BESCHRIJVING PROJECT

De sportzaal in de Zespenningenstraat is vandaag nogal verouderd en voldoet niet langer aan de
normen die voor bepaalde sportactiviteiten vereist zijn.
Het huidige gebouw vertoont vele nadelen:
• nogal in zichzelf gesloten en weinig gastvrij
• weinig geïntegreerd in het bestaand bebouwd erfgoed
• verbreking van grootte ten opzichte van de aanpalende gebouwen
• geen verband met het Fontainaspark
• onafgewerkte muren aan de kant van het park
Bovendien laat de structuur van het gebouw niet toe het bouwvolume te vergroten met het oog op het
afstemmen van het gebouw op de aangrenzende gebouwen.

Het project voorziet in de bouw van een nieuwe sportzaal die wordt opgenomen in een gemengd
project met ook een zestigtal woningen, een dienst van co-onthaalsters voor kleine kinderen en een
horecaruimte.
Het nieuwe gebouw moet aan het park een gevel van grote bouwkundige kwaliteit leveren die zich
opent naar de publieke ruimte. Het moet gastvrij zijn en moet meer mogelijkheden bieden op het
vlak van capaciteit en soorten activiteiten. Het project zal voldoen aan strenge criteria op het vlak
van ecoconstructie en energieprestaties en wil een voorbeeldfunctie vervullen inzake milieubeheer:
intensieve groene daken, materialen met een lage milieu-impact, gescheiden waterbeheer (regenwater, grijs en bruin water), productiesysteem van schone energie enzovoort. De nieuwe constructies
willen koolstofneutraal zijn (passieve standaard en verbruikssaldo gecompenseerd door de productie
van hernieuwbare energie).

SumResearch

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

POOL FONTAINAS

5

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
POLYVALENTE
SPORTZAAL
TITRE DU PROJET
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

Sportinfrastructuur

Te bepalen

Te bepalen

GEBRUIK:

AANTAL EENHEDEN:
1

sport

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TOTALE OPPERVLAKTE:

PARTNERS:

FINANCIERING:
Gewest, Stad

FASERING

Het project voldoet aan verschillende doelstellingen:
een belangrijke stadskanker in de Van Arteveldestraat wegwerken
de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het Fontainaspark versterken
de dialoog tussen het park en de omliggende gebouwen versterken en aldus ook de sociale
controle rond het park
tegemoet komen aan de vraag naar sportinfrastructuur
de wijk uitrusten met een comfortabeler infrastructuur die voldoet aan de huidige normen

•
•

GLOBALE SCHATTING:

Grondregie

1200 m²

DOELSTELLINGEN
•
•
•

PROJECTDRAGER:

Stad Brussel
PRIORITAIR

2012: bodemanalyse, masterplan
2013: terrein aankopen en saneren, terrein klaarmaken, offerteaanvraag architect, ingenieur...
2014: voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning aanvragen
2015: stedenbouwkundige vergunning krijgen, uitvoeringsdossier, start van de werken
2016: werken
2017: werken, oplevering

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
Acquisition
nuttig oppervlakte
m²

Nieuwbouw sportzaal

€/m²
1200.00

m²

€/m²

Supplement passiefbouw (10%)
Onvoorziene elementen (10%)

POOL FONTAINAS

SumResearch

terrein oppervlakte
Tuin

Totaal constructie

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

Btw constructie (21%)
Ereloon architect (7%)
Erelonen stabiliteit, VV… (2%)
Btw op de erelonen (21%)
GLOBAAL TOTAAL
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Ander

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

PROJECT NR.:

6

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:
1650H + 1686K

Zespenningenstraat
Anderlechtsesteenweg

EIGENAAR:
Stad Brussel

BESTAANDE SITUATIE:
parkgebied + collectieve voorzieningen
BESTAANDE WONINGEN:
onbebouwd

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Stad Brussel
PRIORITAIR

GEBRUIK:
park

OPPERVLAKTE TERREIN:
10.050 m²

STAAT:
onafgewerkt

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT

Het Fontainaspark werd op het einde van de jaren 1990 aangelegd op de terreinen van het oude
Philips-gebouw om een al lang bestaande stadskanker weg te werken. De functie van groene ruimte,
van ontmoetingsplek en van speel- en ontspanningzone verleent aan het park een essentiële rol voor
de wijk en meer algemeen voor het stadscentrum.
De voorlopige aanleg van het park, de zwakke landschapskwaliteit, het ontbreken van een coherent
bebouwd kader, de relatieve insluiting evenals het feit dat het park wordt bezocht door een dolend
publiek zijn stuk voor stuk problemen die zwaar wegen op het potentieel inzake ontwikkeling en
uitstraling van het park.

Het wijkcontract biedt de gelegenheid om het park opnieuw te kwalificeren op duurzame en
definitieve wijze, om het aanbod aan speeltuigen en meubilair aan te vullen, om de verdeling
van de ruimtes te herzien in functie van de verschillende gebruikers en om nieuwe toegangen te
creëren die toelaten het park opnieuw met de omliggende wijken te verbinden. De projecten voor
het creëren van woningen en voorzieningen zullen een nieuw en coherent bebouwd kader tot stand
brengen dat zal bijdragen tot de verandering van het park en tot zijn uitstraling op de schaal van
het stadscentrum. Ook de gemeenschapsprojecten van het sociaal luik zullen een bijdrage leveren
tot het verbeteren van de cohabitatie van de verschillende bewoners en de gebruikers van het park.
Het Fontainaspark wordt volledig geherkwalificeerd om voor de bewoners een echt stadspark te
creëren, een gezellige ruimte en een groene long midden in het centrum van de stad. Het park wordt
aangelegd in overeenstemming met principes van duurzaamheid en wordt een echt reservaat van
biodiversiteit, een natuurlijk relais voor de fauna en tevens een genererend element van het groene
netwerk midden in deze wijk. Deze ruimte, waar mensen kunnen ademhalen, krijgt speeltuigen
voor kinderen, rust- en ontspanningszones evenals collectieve moestuinen die worden beheerd in
samenspraak met de naburige scholen, dragers van pedagogische activiteiten die gericht zijn op het
ontdekken van de natuur in de stad.

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

POOL FONTAINAS

6
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
FONTAINASPARK
TITEL PROJECT

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
FONTAINASPARK
TITRE DU PROJET
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

herkwalificatie van openbare ruimte

/

/

GEBRUIK:
openbaar park

AANTAL EENHEDEN:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TOTALE OPPERVLAKTE:

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw

10.050 m²

PARTNERS:
/

/

DOELSTELLINGEN

Stad Brussel
PRIORITAIR
GLOBALE SCHATTING:
1.471.420,00 €
FINANCIERING:
Beliris

FASERING

De doelstellingen van het project zijn complementair met de doelstellingen die voor het hele bouwblok 2012: offerteaanvraag, een architect aanwijzen
2013: voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning aanvragen
werden geïdentificeerd:
2014: stedenbouwkundige vergunning verkrijgen, uitvoeringsdossier, start van de werken
2015: werken
•
de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van het park evenals de verbindingen tussen het
2016: werken, oplevering
park en de omliggende wijken verbeteren
•
de voorzieningen aanvullen om te voldoen aan de behoeften van een verscheiden publiek
(meubilair en speeltuigen)
•
aan het park een definitief karakter en een grotere landschapskwaliteit geven
•
de veiligheid voor de verschillende gebruikers vergroten

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING

Gedeeltelijke herkwalificatie

oppervlakte

prijs

aantal

eenheids-

10050

m²

100

Totaal interventies

Totaal

€/m²

1 005 000.00 €
1 005 000.00 €

Onvoorziene elementen (10%)

100 500.00 €

Totaal aanleg

1 105 500.00 €

Btw heraanleg (21%)

232 155.00 €

Erelonen studiebureau (10%)

110 550.00 €

Btw op erelonen (21%)

23 215.50 €

GLOBAAL TOTAAL

1 471 420.50 €

POOL FONTAINAS

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

SumResearch

FONTAINASPARK

Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Beliris

1 471 420.50 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
RAPENSTRAAT
TITEL PROJECT
PROJECT NR.:

7

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:

Rapenstraat, tussen de Anderlechtsesteenweg en de Van Arteveldestraat

1795G
EIGENAAR:
Stad Brussel

BESTAANDE SITUATIE:
Weg
onbebouwd

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

GEBRUIK:
halfopenbaar

BESTAANDE WONINGEN:

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
977 m²

STAAT:
voldoende

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT
Als verbindingselement tussen de Bloemenhofwijk en het Fontainaspark moet de Rapenstraat een
bijzondere behandeling krijgen met als doel zijn rol van groene verbinding te versterken.
De interventie beoogt een herkwalificatie van de ruimte om zijn doorlaatbaarheid te vergroten en
een groen aspect te verlenen. Het plein van de Rapenstraat kan tegelijk een square met aanplantingen worden voor de buurtbewoners en een ‘schakel’ van de groene verbinding die wordt gecreëerd
tussen het Fontainaspark en het toekomstige Park Ninoofsepoort.

SumResearch

De Rapenstraat loopt door de gebouwen die eigendom zijn van de Grondregie. Ze vervangt een oude
doodlopende straat en werd aangelegd als een halfopenbaar straatje dat een plaats in een bouwblokkern omvat.
Het gaat om een voornamelijk verharde ruimte die vandaag niet als een echt openbaar plein fungeert
(ontmoetingsplaats, stedelijke activiteiten). De landschapskwaliteit is beperkt.

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

POOL FONTAINAS

7

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
RAPENSTRAAT
TITRE DU PROJET
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

herkwalificatie van openbare ruimte

/

/

GEBRUIK:
weg / plein

AANTAL EENHEDEN:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TOTALE OPPERVLAKTE:

Grondregie

977 m²

/

GLOBALE SCHATTING:
74.772,25 €

PARTNERS:
/

DOELSTELLINGEN
•
•

PROJECTDRAGER:

Stad Brussel
PRIORITAIR
FINANCIERING:
Stad

FASERING

de landschapskwaliteit van de plaatsen verbeteren
de rol van groene verbinding binnen de perimeter versterken

2012: voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning aanvragen
2013: stedenbouwkundige vergunning verkrijgen, uitvoeringsdossier, start van de werken
2014: werken
2015: werken, oplevering

Forfait heraanleg

oppervlakte

prijs

aantal

eenheids-

977

m²

50

Totaal plein

Totaal

€/m²

48.850,00 €
48.850,00 €

Onvoorziene elementen (15%)

7.327,50 €

Totaal aanleg

56.177,50 €

Btw heraanleg (21%)

11.797,28 €

Erelonen studiebureau (10%)

5.617,75 €

Btw op erelonen (21%)

1.179,73 €

GLOBAAL TOTAAL

74.772,25 €

POOL FONTAINAS

Fiche opgemaakt in juni 2011 door

SumResearch

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING

Financiering BHG
Financiering Stad Brussel

74.772,25 €

Ander

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

POOL SLACHTHUIS

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
POOL SLACHTHUIS

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Stad Brussel
PRIORITAIRE

POOL SLACHTHUIS

8

Fiche réalisée en août 2011 par

SumResearch

9-10

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
RECREATIVE
TITEL PROJECT
VOORZIENING
PROJECT NR.:

8

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:

Middenberm Slachthuislaan

/
EIGENAAR:
Gewest

BESTAANDE SITUATIE:
Verwaarloosde publieke ruimte
BESTAANDE WONINGEN:
/

Stad Brussel
PRIORITAIRE

GEBRUIK:
parking

OPPERVLAKTE TERREIN:
2000 m²

STAAT:
slecht

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT:

De brede middenberm langs de Slachthuislaan tussen de Anderlechtse en Ninoofsepoort wordt momenteel gebruikt als parking en voor illegale activiteiten (handel, sluikstorten...). De berm vormt een
duidelijke stadsbreuk tussen het stadscentrum en de aanpalende wijken in Molenbeek en Anderlecht.
De middenberm heeft echter net als de rest van de laan een enorm potentieel als verbindingselement
met de rest van de stad

Het project voorziet in het plaatsen van sport- en recreatieve infrastructuur tussen de Anderlechtse
en Ninoofsepoort. Die voorzieningen komen er als aanvulling bij het huidige basketterrein.
Het project past in het verlengde van het toekomstige park Ninoofsepoort. Het Gewest zal de
stedenbouwkundige vergunning aanpassen om beide projecten met mekaar te kunnen verbinden.
De transformatie van deze plek die op vandaag vooral als parkeerplaats wordt gebruikt, moet de wijk
ontsluiten en nieuwe mogelijkheden bieden inzake publieke ruimte.
Op termijn zou de Kleine Ring dan een wandelpromenade kunnen worden die de verschillende
wijken van Brussel met mekaar verbindt.

POOL SLACHTHUIS

SumResearch

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Fiche réalisée en août 2011 par

8
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POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK
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Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
RECREATIVE
VOORZIENING
TITRE DU PROJET

Stad Brussel
PRIORITAIRE

PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

TOTALE OPPERVLAKTE PROJECT:

PROJECTDRAGER:

Voorziening

/

Outdoor voorziening

2650 m²

Stedenbouw

1.060.149,06 €

GEBRUIK:

AANTAL EENHEDEN:

PARTNERS:

FINANCIERING:

Recreatief en sportief

/

/

DOELSTELLINGEN
deze stadsbreuk omvormen in een verbindingselementen tussen naburige wijken, vooral
dan richting bestaande (slachthuis, Dauwpark, Bonneviepark...) en toekomstige (Ninoofse
poortpark) aantrekkingspolen
inspelen op de vraag naar recreatieve voorzieningen voor jongeren
het gewestelijk netwerk aan regionale voorzieningen aanvullen
bewoners de kans geven zich de publieke ruimte opnieuw toe te eigenen

•
•
•

Beliris, Stad

FASERING

Doelstellingen zijn de volgende:
•

GLOBALE SCHATTING:

2012: offerteaanvraag en aanstelling studiebureau, voorontwerp, aanvraag stedenbouwkundig
vergunning
2013: verkrijgen stedenbouwkundig vergunning, uitvoeringsdossier, start van de werken
2014: werf
2015: werf, oplevering

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING

SumResearch

Forfait heraanleg

Oppervlakte

Prijs

Aantal

eenheids-

2650,00

m²

250,00

Totaal

€/m²

662.500,00 €

Onvoorziene kosten (15%)

99.375,00 €

Totaal aanleg

761.875,00 €

BTW heraanleg (21%)

159.993,75 €

Honoraria studiebureau (15%)

114.281,25 €

BTW op honoraria (21%)

23.999,06 €

GLOBAAL TOTAAL

1.060.149,06 €

POOL SLACHTHUIS

Recreatieve voorziening middenberm

Fiche réalisée en août 2011 par

Financiering BHG
Financiering Stad Brussel

910.963,01 €

Financiering Beliris

149.186,05 €

Référence: Rotterdam

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITEL
PROJECT
SLACHTHUIS
10-13
PROJECT NR.:

ADRES:

9

Slachthuisstraat 10-13

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:
2562E, 2562M,
2562K, 2562X
EIGENAAR:
Privaat

BESTAANDE SITUATIE:
Leegstaande gebouwen
BESTAANDE WONINGEN:
vijftiental

GEBRUIK:
handel + woningen
STAAT:
slecht tot zeer slecht

Stad Brussel
PRIORITAIRE
OPPERVLAKTE TERREIN:
369 m²
GROOTTE:
R+2/4 + C

Complex van vier gebouwen met een bouwblokkern. In één van de gebouwen heeft het gebrand (nr.
12), het gebouw is dan ook sterk beschadigd. De aanpalende gebouwen staan leeg. Deze leegstaande
gebouwen hebben een zeer negatieve impact op de publieke ruimte langs de laan. De illegale bezetting ervan zorgt voor overlast in de wijk (kraakpand, sluikstort, brand …).

Het project voorziet in de afbraak van de bestaande gebouwen en de bouw van een complex van
+/- 17 woningen en een ruimte voor geconventioneerde hulponthaalsters/onthalers voor het kleine
kind. Van de 17 woningen zullen er 13 als transitwoning worden ingericht, de andere 4 zijn gewone
woningen (financiering buiten WC).
Het project zal zich in het bestaande weefsel (typologie, grootte) integreren en moet voor een kwaliteitsvolle randbebouwing in de laan zorgen. De passiefgebouwen zullen voldoen aan alle vereisten
van een voorbeeldgebouw (cfr. voorschriften Leefmilieu Brussel inzake energie- en waterverbruik,
materialen...) .

SumResearch

BESCHRIJVING PROJECT:

POOL SLACHTHUIS

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Fiche réalisée en août 2011 par

9

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITRE
DU PROJET
SLACHTHUIS
10-13
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

bouw van woningen

Gelijkvloers + 3

GEBRUIK:

AANTAL EENHEDEN:

woningen

13 + 4

13 sociale transitwoningen (+/65 m²) 4 vrije woningen (buiten
WC, +/- 90 m²)

TOTALE OPPERVLAKTE PROJECT:

•
•

3.696.371,38 €

PARTNERS:
/

GLOBALE SCHATTING:
FINANCIERING:
Gewest, Stad, OCMW

FASERING

Bijdrage leveren tot de heropwaardering van de randbebouwing langs de Slachthuislaan
De ontwikkeling van een gemengd project bevorderen dat bestaat uit transit-, sociale en vrije
woningen.
Inspelen op de behoefte aan transitwoningen voor personen met een acuut huisvestingsprobleem
Inspelen op de behoefte aan kwaliteitswoningen voor personen met een laag inkomen

•
•

OCMW

1375 m²

DOELSTELLINGEN

PROJECTDRAGER:

Stad Brussel
PRIORITAIRE

2012: aankoop van het terrein, voorbereiding van het terrein, offerteaanvraag architect...
2013: voorontwerp, aanvraag stedenbouwkundige vergunning
2014: verkrijgen stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, start van de werken
2015: werf
2016: werf, oplevering

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

terrein

gelijkvloers

verdiepingen (3)

onder dak

nuttig

Sanering

369,00

m²

€/m²

Aankoop

369,00

m²

€/m²

Afbraak

4432,00

m³

€/m³

Tuin

90,00

m²

Nieuwbouw (17 woningen)

369,00

m²

€/m²
275,00

825,00

275,00

1225,00

m²

€/m²

POOL SLACHTHUIS

SumResearch

Woningen

Supplement passiefbouw (10%)
Onvoorziene kosten (10%)

Fiche réalisée en août 2011 par

Totaal bouw
BTW bouw (21%)
Honoraria architect (7%)
Honoraria stabiliteit, VC, … (2%)
BTW op honoraria (21%)
TOTAAL
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel (OCMW)
Financiering OCMW buiten WC

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITEL
SLACHTHUIS
PROJECT
10-13
PROJECT NR.:

ADRES:

10

Slachthuisstraat 10-13

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:
2562E, 2562M,
2562K, 2562X
EIGENAAR:
privaat

Stad Brussel
PRIORITAIRE

BESTAANDE SITUATIE:

GEBRUIK:

OPPERVLAKTE TERREIN:

Leegstaande gebouwen

handel + woningen

1900 m²

BESTAANDE WONINGEN:

STAAT:

GROOTTE:

vijftiental

slecht tot zeer slecht

R+2/4 + C

Complex van vier gebouwen met een bouwblokkern. In één van de gebouwen heeft het gebrand (nr.
12), het gebouw is dan ook sterk beschadigd. De aanpalende gebouwen staan leeg. Deze leegstaande
gebouwen hebben een zeer negatieve impact op de publieke ruimte langs de laan. De illegale bezetting ervan zorgt voor overlast in de wijk (kraakpand, sluikstort, brand …).

Het project voorziet in de afbraak van de bestaande gebouwen en de bouw van een complex van +/17 woningen en een dienst co-onthaalsters voor het kleine kind met tuin. De dienst die werkt met
geconventioneerde onthaalsters/onthalers omkadert de onthaalsters/onthalers die instaan voor een
familiale opvang van kinderen van 0 tot 6 jaar. Het project voorziet in de inrichting van een ruimte
van +/- 150 m² voor 10 kinderen.
Het project zal zich in het bestaande weefsel (typologie, grootte) integreren en moet voor een kwaliteitsvolle randbebouwing in de laan zorgen. De passiefgebouwen zullen voldoen aan alle vereisten
van een voorbeeldgebouw (cfr. voorschriften Leefmilieu Brussel inzake energie- en waterverbruik,
materialen...).

SumResearch

BESCHRIJVING PROJECT:

POOL SLACHTHUIS

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Fiche réalisée en août 2011 par

10

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITRE
SLACHTHUIS
DU PROJET
10-13
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

TOTALE OPPERVLAKTE PROJECT:

Uitrusting Kleine Kind

Te bepalen

A définir

150 m²

GEBRUIK:

AANTAL EENHEDEN:

Uitrusting

1

PROJECTDRAGER:

OCMW

GLOBALE SCHATTING:
436.786,42 €

PARTNERS:
/

Stad Brussel
PRIORITAIRE
FINANCIERING:
Région, Ville

DOELSTELLINGEN

FASERING

•
•

2012: aankoop van het terrein, voorbereiding van het terrein, offerteaanvraag architect...
2013: voorontwerp, aanvraag stedenbouwkundige vergunning
2014: verkrijgen stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, start van de werken
2015: werf
2016: werf, oplevering

Bijdrage leveren tot de heropwaardering van de randbebouwing langs de Slachthuislaan
Inspelen op de behoefte aan kinderopvangstructuren waar er in dit deel van de perimeter een
schrijnend gebrek aan is

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

terrein

gelijkvloers

verdiepingen(3)

onder dak

nuttig

Sanering

46,00

m²

€/m²

Aankoop

46,00

m²

€/m²

Afbraak

548,00

m³

€/m³

Tuin

51,00

m²

€/m²

Nieuwbouw (Dienst co-onthaalster )

46,00

m²

150,00

m²

€/m²

POOL SLACHTHUIS

SumResearch

Dienst co-onthaalster

Supplement passiefbouw (10%)
Onvoorziene kosten (10%)

Fiche réalisée en août 2011 par

Totaal bouw
BTW bouw (21%)
Honoraria architect (7%)
Honoraria stabiliteit, VC, … (2%)
BTW op honoraria (21%)
TOTAAL
Financiering Stad Brussel
Financement Ville de BXL

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
OMGEVING PAPENVEST

Stad Brussel
PRIORITAIR

11

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

OMGEVING PAPENVEST

SumResearch

12

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

OMGEVING PAPENVEST

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
OMGEVING PAPENVEST
PROJECTNR.:

11

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

KADASTRAAL NUMMER:

Papenvest, Grootsermentstraat,
Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat

BESTAANDE SITUATIE:

386H + wegen

weg + publieke restruimte

EIGENAAR:

BESTAANDE WONINGEN:

/

niet bebouwd

Stad Brussel
PRIORITAIR

GEBRUIK:
weg, parkeren, braak

OPPERVLAKTE TERREIN:
8.620 m²

STAAT:
slecht

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT:

De omgeving van de sociale woningen stralen weinig kwaliteit uit. De Grootsermentstraat is overgedimensioneerd en krijgt veel verkeer te verwerken. Het profiel beantwoordt niet aan dat van een
lokale weg. Het stuk Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat tussen de Grootsermentstraat en de Papenvest
is in slechte staat. De ruimtes die op de terreinen naar het gebouw van de Regie der Gebouwen zijn
aangelegd in het kader van het wijkcontract PPV zijn niet onderhouden. Het speelplein voor kinderen
is ontmanteld. Momenteel staat het gebied in het GBP ingekleurd als groene ruimte waardoor het
bouwblok niet kan worden bebouwd. Een wijziging van het GBP is nodig om een stedenbouwkundig antwoord te bieden en de bebouwde omgeving te herstructureren. Oversteken is moeilijk en de
oversteekplaatsen weinig beveiligd, vooral in de buurt van de lagere school Saint-Thomas en in de
omgeving van de Jacques Brel square.

Het project kadert binnen de verlening van de groene wandeling die is gepland in het wijkcontract
“De Kaaien” richting het toekomstige Park Ninoofsepoort en de nieuwe voorzieningen langs de
Slachthuislaan. Straten en trottoirs worden volledig heraangelegd, net als het braakliggend terrein
naast het gebouw van de Regie der Gebouwen en een deel van de Jacques Brels quare. De heraanleg
voorziet o.m. in de plaatsing van nieuwe stadsmeubilair en speeltuigen voor kinderen. Bedoeling is
om in te spelen op de behoeften van een breed publiek: speelgelegenheid voor kinderen, ontmoetingsplaatsen, pleisterplaatsen voor senioren, beplantingen … Verder wordt gewerkt aan de veiligheid door het beperken van het autoverkeer, vooral dan in de schoolomgevingen. Het project mag
evenwel niet de op termijn geplande heropbouw van de bouwblok en een bestemmingswijziging
van de terreinen van de Regie der Gebouwen in gevaar brengen.

OMGEVING PAPENVEST

SumResearch

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

11

OMGEVING PAPENVEST

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
OMGEVING PAPENVEST
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

heropwaardering publieke ruimte

/

/

GEBRUIK:
publieke ruimte

AANTAL EENHEDEN:

•
•

GLOBALE SCHATTING:

Departement Stedenbouw

8.620 m²

PARTNERS:
/

/

DOELSTELLINGEN
•
•
•

PROJECTDRAGER:

OPPERVLAKTE PROJECT:

Stad Brussel
PRIORITAIR
1.379.393,95 €
FINANCIERING:
Beliris

FASERING

omgeving site sociale woningen heropwaarderen
transitverkeer en snelheid beperken
Ruimte herverdelen voor zwakke weggebruikers, wegbedding verminderen en lokale karakter
onderstrepen
Bewoners een kwaliteitsvolle leefomgeving geven die aan een verschillend publiek is aangepast
De site van de Haard opnieuw verbinden met de rest van de wijk

2012: offerteaanvraag, aanstelling architect
2013: voorontwerp, aanvraag stedenbouwkundige vergunning
2014: verkrijgen stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier , start van de werken
2015: werf
2016: werf, oplevering

Heropwaardering omgeving

Forfait heraanleg

Oppervlakte

Prijs

Hoeveelheid

Unitair

8620

m²

100

Totaal

€/m²

862 000.00 €

Onvoorziene kosten (15%)

129 300.00 €

Totaal aanleg

991 300.00 €

BTW heraanleg (21%)

208 173.00 €

Honoraria studiebureau (15%)

148 695.00 €

BTW op honoraria (21%)

31 225.95 €

TOTAAL

1 379 393.95 €

OMGEVING PAPENVEST

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING

Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Beliris

1 379 393.95 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

OMGEVING PAPENVEST

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
OMGEVING PAPENVEST
PROJECTNR.:

12

ADRES:

KADASTRAAL NUMMER:

Papenvest

347R

BESTAANDE SITUATIE:
publieke ruimte in slechte staat

EIGENAAR:
Brusselse Haard

BESTAANDE WONINGEN:
niet bebouwd

Stad Brussel
PRIORITAIR

GEBRUIK:
publieke ruimte + parking

OPPERVLAKTE TERREIN:
9.750 m²

STAAT:
slecht

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT:

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

OMGEVING PAPENVEST

SumResearch

De Papenvest site is eigendom van de Brusselse Haard. BELIRIS heeft een offerteaanvraag gelanceerd Gelet op het renovatieproject van de Brusselse Haard, voorziet het project slechts in een beperkt
voor een globale studie inclusief de renovatie van de woningen, densificatie van de site en heraanleg aantal ingrepen op de site. Het idee is om de site tijdelijk in te richten d.m.v. een aantal gerichte
van de publieke ruimte. De Papenvest site - of “de 5 blokken”- krijgt de laatste jaren met nogal wat pro- ingrepen (stadsmeubilair, moduleerbare speeltuigen, enz.).
blematieken af te rekenen: verouderde woningen, slecht ingevulde en weinig overzichtelijke publieke
ruimte, te weinig voorzieningen en speelmogelijkheden voor een divers publiek. De ruimte is voor
de jongeren uit de wijk een plaats voor informele ontmoetingen maar heeft geen enkele opvallende
kwaliteit en geen voorzieningen. De ruimte staat vol geparkeerde auto’s en is dan ook onveilig voor de
vele kinderen.

12

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

OMGEVING PAPENVEST

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
OMGEVING PAPENVEST
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

plaatsing stadsmeubilair

/

/

GEBRUIK:
publieke ruimte

AANTAL EENHEDEN:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		
OPPERVLAKTE PROJECT:

GLOBALE SCHATTING:

Departement Stedenbouw

9750 m²

PARTNERS:
Brusselse Haard, Kick-Off

/

DOELSTELLINGEN
•
•
•

PROJECTDRAGER:

Stad Brussel
PRIORITAIR
229.597,50 €
FINANCIERING:
Stad Brussel, 100%

FASERING

Leefomgeving van de bewoners verbeteren
Inspelen op de behoefte aan meer speelpleinen en stadsmeubilair
Bewoners stimuleren om zich de wijk op een positieve manier eigen te maken

2012: offerteaanvraag, aanstelling ontwerper
2013: voorontwerp, aanvraag stedenbouwkundige vergunning
2014: verkrijgen stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier , start van de werken
2015: werf
2016: werf, oplevering

Tijdelijke ingrepen

Forfait ingrepen

Oppervlakte

Prijs

Hoeveelheid

Unitair

9750

m²

Totaal

€/m²

150 000.00 €

Onvoorziene kosten (15%)

22 500.00 €

Totaal aanleg

172 500.00 €

BTW heraanleg (21%)

36 225.00 €

Honoraria studiebureau (10%)

17 250.00 €

BTW op honoraria (21%)

3 622.50 €

TOTAAL

229 597.50 €

OMGEVING PAPENVEST

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING

Financiering BHG
Financiering Stad Brussel

229 597,50 €

Andere

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

OMGEVING PAPENVEST

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITEL PROJECT
GROENE
NETWERK EN VOETGANGERS

14

Stad Brussel
PRIORITAIR

11

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

12

SumResearch

13

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

15

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITEL PROJECT
GROENE
NETWERK EN VOETGANGERS
PROJECTNR.:

/

ADRES:
Volledige perimeter

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

KADASTRAAL NUMMER:
/

BESTAANDE SITUATIE:
/
BESTAANDE WONINGEN:

EIGENAAR:
/

/

GEBRUIK:
/

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
/

STAAT:

GROOTTE:
/

/

BESCHRIJVING PROJECT:

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Het wijkcontract biedt de mogelijkheid verschillende groenprojecten op mekaar af te stemmen en een
heus lokaal groen netwerk aan te leggen dat mensen aanzet zich te voet te verplaatsen.
Dit project bestaat uit verschillende operaties en streeft ernaar duurzame vervoersmodi, fiets- en
voetgangersverkeer aan te moedigen: netwerk aanleggen van straten met beplanting, heropwaardering van groene ruimtes, steun aan groene burgerinitiatieven, aanleg van een stadsmeubilairparcours,
inrichting van publieke ruimtes, aanleg of verfraaiing van ontmoetingsruimtes (moestuinen, collectieve tuinen, …)

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

De wijk Bloemenhof is dicht bebouwd met weinig publieke ruimtes die mensen ertoe aanzetten
contact te zoeken, weinig groene ruimtes maar ook weinig beplanting langs de weg. Binnen de
verschillende polen in de wijk en van en naar andere wijken is er bovendien een geringe mobiliteit.
Fietsverkeer verloopt er moeizaam, vooral op een aantal assen.
Verbindingen naar grote voorzieningen of grote groene ruimtes in de buurt staan slecht aangeduid.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITEL PROJECT
GROENE
NETWERK EN VOETGANGERS
GROOTTE:

PROJECTTYPE:

Concept

/

TYPOLOGIE:

OPPERVLAKTE PROJECT:

/

/

/

Stad Brussel
PRIORITAIR

PROJECTDRAGER:
/

/

PARTNERS:

FINANCIERING:

AANTAL EENHEDEN:

GEBRUIK:
/

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

/

GLOBALE SCHATTING:

/

DOELSTELLINGEN
Dit project beantwoordt aan een aantal doelstellingen:

•
•
•
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

•

Fiets- en voetgangersverkeer in de wijk en van/naar de wijk bevorderen
De leefbaarheid, kwaliteit en het comfort van de publieke ruimtes bevorderen
De impact van de beplanting en de biodiversiteit vergroten, de doorlaatbaarheid van de 		
bodem verbeteren
De verschillende groeninitiatieven in de buurt op mekaar afstemmen
Bewoners betrekken bij de groenprojecten en hen responsabiliseren rond de uitdagingen
De initiatieven inzake sociale samenhang structureren en omkaderen
Verwaarloosde plekken in de stad op een positieve manier recupereren en er echte ontmoe		
tingsruimtes van maken
Meewerken aan de ontsluiting van de wijk door de verbindingen van en naar de aanpalende 		
wijken te verbeteren

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

•
•
•

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		
TITEL PROJECT
AANLEG
VAN EEN NETWERK VAN GROENASSEN

13

ADRES:
Volledige perimeter

KADASTRAAL NUMMER:
/

BESTAANDE SITUATIE:
/
BESTAANDE WONINGEN:

EIGENAAR:
/

/

GEBRUIK:
/

OPPERVLAKTE TERREIN:
/

STAAT:

GROOTTE:
/

/

BESCHRIJVING PROJECT:

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

In een sterk verharde wijk wil het project via groenassen publieke ruimtes, pleinen en pleisterplaatsen
met mekaar verbinden en zo meehelpen het gewestelijke groene netwerk verder uit te bouwen. De
groene wandeling vanaf de kaaienwijk moet worden uitgebouwd tot aan de Slachthuislaan en het
Fontainaspark verbinden met het toekomstige gewestpark aan de Ninoofsepoort, via het Bloemenhofplein.
Concreet gaat het hier om het aanplanten van 82 middelgrote bomen ter aanvulling van de beplanting die aan de Papenvest en aan Fontainas komt. Er is rekening gehouden met alle assen, waarvan de
afmetingen volstaan om er bomen aan te planten (Cuerens, Slachthuis, Anneessens, ‘T Kint, OnzeLieve-Vrouw van Vaak, Zenne, Brel, Grootserment, Ninove en Anderlecht). Hier en daar komen nog
enkele alleenstaande bomen bij (kruispunt Kartuizers/Kogel, op het terrein van de school St Joseph).
Het project zal worden gerealiseerd in overleg met de bewoners (voorstelling van het project Groen
Netwerk door de manager « Groene acties »). Die hebben tijdens de participatieve ateliers in juni/juli
2011 laten weten betrokken te willen worden bij het project. Het einde van de werken zal meteen
ook de gelegenheid zijn om met alle betrokken actoren een feest te organiseren (cfr.r fiche Manager «
Groene acties »).

Fiche réalisée en août 2011 par

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

De wijk is dicht bebouwd en vooral verhard. De diagnose heeft gewezen op een gebrek aan groene
ruimtes en beplanting langs de straten. Een schrijnend gebrek aan “groen” dat door alle bewoners als
dusdanig wordt aangevoeld.

SumResearch et ERU asbl

PROJECTNR.:

Stad Brussel
PRIORITAIR

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		
TITEL
AANLEG
PROJECT
VAN EEN NETWERK VAN GROENASSEN
GROOTTE:

Beplantingen

/

OPPERVLAKTE PROJECT:

/

•
•
•

/

FASERING
2012: Aanwerving manager « Groen netwerk ». Voorbereidingsfase (aanwezigheid van nutsleidingen verifiëren, vergunningsaanvragen …).
2013: Opstellen bestek voor het graven van de putten en uitschrijven van de opdracht voor april
2013. Putten graven tegen de herfst van 2013 en bomen aanplanten met bescherming, nog voor de
eerste vorst.
2014: Opvolging en onderhoud beplantingen.
2015: /

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
opgemaakt
in augustus
door
SumResearch
Fiche réalisée
en août
2011 par2011 SumResearch
et ERU asbl

176.470,00 €
Gewest, Stad

In samenwerking met de dienst Groene Ruimtes van de Stad Brussel een netwerk van groenassen
aanleggen ter bevordering van de verplaatsingen met duurzame transportmodi en die de groene
ruimtes met mekaar verbinden;
De impact van de beplantingen binnen de groene ruimtes verhogen en de publieke ruimtes
verfraaien;
De kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, vooral bij zeer warm weer;
Fauna- en florapassages verbeteren via de aanleg van nieuwe natuurlijke schakels.

PARTNERS:

Budget: 176.470€
• Voorbereidingsfase (aanwezigheid van nutsleidingen en bomen verifiëren, opstellen en indienen
van vergunningsaanvragen): 5000€
• Putten voor de beplantingen graven: 134.570€
• Aankoop en aanplanting van de bomen: 20.500€
• Beschermingen: 16.400€
Financiering BHG: 88.235 €
Financiering Stad BXL: 88.235 €
Andere: /

POOL FONTAINAS

GLOBALE SCHATTING:
FINANCIERING:

DOELSTELLINGEN
•

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw – Cel C.H.A

AANTAL EENHEDEN:

GEBRUIK:
/

TYPOLOGIE:

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

•
•

Te bepalen privébedrijf voor het graven van de putten of Stad Brussel (dienst Groene Ruimtes)
Stad Brussel, dienst Groene Ruimtes voor de keuze, aanplanting en onderhoud van de verschillende soorten, in samenwerking met de bewoners.

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

PROJECTTYPE:

Stad Brussel
PRIORITAIR

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITEL
PROJECT
TUIN DEUVELSHOEK
PROJECTNR.:

14

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

KADASTRAAL NUMMER:

Vandenbrandenstraat

220G

BESTAANDE SITUATIE:
Braakliggend

EIGENAAR:
Regie der Gebouwen

GEBRUIK:
Geen

BESTAANDE WONINGEN:
/

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
302 m²

STAAT:
niet onderhouden

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT:

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

SumResearch

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

Braakliggend terrein net naast het gebouw van de Regie der Gebouwen, Vandenbrandenstraat. De site Een beperkte ingreep zorgt voor het leefbaar maken van het terrein waardoor omwonenden en
is niet toegankelijk en is een groen braakliggend terrein achteraan het gebouw. Het geeft dit deel van verenigingen uit de wijk het kunnen gebruiken voor gemeenschapsprojecten. Bedoeling is samen te
de straat een slordig uitzicht.
werken met een partner uit het verenigingsleven zoals Green Team of het project Kick off (gemeenschapsproject gericht op jongeren uit de wijk). De coördinator « actions vertes » verantwoordelijk
voor de heraanleg, eventueel tijdelijk, om deze verloederde ruimte een positieve invulling te geven
en er een project te ontwikkelen zoals een gemeenschappelijke tuin, een collectieve moestuin of een
ontspanningsruimte. Zelfs een tijdelijke aanpassing zal het terrein een meerwaarde geven.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

14

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITEL
PROJECT
TUIN DEUVELSHOEK
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

aanleg publieke ruimte

/

/

GEBRUIK:
tuin

AANTAL EENHEDEN:

OPPERVLAKTE PROJECT:

GLOBALE SCHATTING:

Departement Stedenbouw – Cel C.H.A.

302 m²

PARTNERS:
Kick-Off, Regie der Gebouwen, bewoners

/

DOELSTELLINGEN

50.209,91
FINANCIERING:
Stad 100%

FASERING

Leefomgeving verbeteren
Bewoners een extra groene ruimte ter beschikking stellen
Buitenruimte ter beschikking stellen voor het ontwikkelen van gemeenschapsprojecten
Een positieve invulling van een verloederde ruimte aanmoedigen.

2012: werk met verenigingen, onderhandeling en overeenkomst Regie der Gebouwen, voorbereiden
van het terrein
2013-2015: realisatie gemeenschapsproject

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

•
•
•
•

PROJECTDRAGER:

Stad Brussel
PRIORITAIR

SumResearch

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
Ontmanteling

302

Bomen

3

Grasperk

302

m²

Hek

37.5

mc

500

€/mc

18 750.00 €

Verlichting

2

2500

€/p

5 000.00 €

750

€/p

0.00 €

2

835

€/p

1 670.00 €

Banken
Vuilbakken

m²

10

€/m²

3 020.00 €

800

€/p

2 400.00 €

6.5

€/m²

1 963.00 €

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Totaal straat

32 803.00 €

Onvoorziene kosten (15%)

4 920.45 €

Totaal aanleg

37 723.45 €

BTW heraanleg (21%)

7 921.92 €

Honoraria studiebureau (10%)

3 772.35 €

BTW op honoraria s (21%)

792.19 €

TOTAAL

50 209.91 €

Financiering BHG

/

Financiering Stad Brussel

50 209.91 €

Andere

/

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITEL
PROJECT
TUIN DOLTO
PROJECTNR.:

15

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

KADASTRAAL NUMMER:
1566K2

Washuisstraat 15-25

EIGENAAR:
Stad Brussel

BESTAANDE SITUATIE:
park

GEBRUIK:
Publiek

BESTAANDE WONINGEN:
niet bebouwd

Stad Brussel
PRIORITAIR
OPPERVLAKTE TERREIN:
1700 m²

STAAT:
matig

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT:

Het park rond het Centre Dolto en het Maison des Enfants is onderbenut. Het park is enkel open tijdens
de openingsuren van het centrum en er is slechts een basketterrein. De ruimte is niet als park ingericht
en het publiek kan nergens terecht. Er zijn geen banken of speeltuigen voor kinderen. De ruimte Dolto
heeft nochtans heel wat potentieel om tot een echte wijktuin met lokale roeping uit te groeien.

Het project voorziet in een gedeeltelijke heraanleg van de groene ruimte en de voorzieningen om
aan de verschillende behoeften te voldoen:
- speeltuigen voor 6 tot 12-jarigen
- fitnesstoestellen voor 12 tot 18-jarigen
- pedagogische moestuin
- stadsmeubilair (banken, ...)
De ruimte wordt ook toegankelijker gemaakt en er zal duidelijk worden aangegeven wanneer de
ruimte open is.

SumResearch

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

15

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TUIN
TITELDOLTO
PROJECT
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

heropwaardering publieke ruimte

/

/

GEBRUIK:
park

AANTAL EENHEDEN:

GLOBALE SCHATTING:

Departement Stedenbouw

1700 m²

PARTNERS:
/

/

DOELSTELLINGEN

86.565,91 €
FINANCIERING:
Stad, Gewest

FASERING

De groene ruimte aantrekkelijker en zichtbaarder maken
Functie als lokale groene ruimte versterken
Aantal speel- en ontspanningsruimtes uitbreiden voor bewoners en voor de jongeren uit de 		
wijk

2012: voorontwerp, aanvraag stedenbouwkundige vergunning
2013: verkrijgen stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, start werken
2014: werf
2015: werf, oplevering

GROENE NETWERK EN VOETGANGERS

•
•
•

PROJECTDRAGER:

OPPERVLAKTE PROJECT:

Stad Brussel
PRIORITAIR

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
Oppervlakte

Eenheidsprijs
m³

Totaal

Afgraving wal park

125

45

€/m³

5 625.00 €

fitnesstoestellen buiten

2

2990

€/s

5 980.00 €

Jeux

1

30000

€/s

30 000.00 €

Grasperk

300

6.5

€/s

1 950.00 €

Verlichting

4

2500

€/s

10 000.00 €

Banken

4

750

€/s

3 000.00 €

m²

Totaal ingrepen

56 555.00 €

Onvoorziene kosten (15%)

8 483.25 €

Totaal aanleg

65 038.25 €

BTW heraanleg (21%)

13 658.03 €

Honoraria studiebureau (10%)

6 503.83 €

BTW op honoraria (21%)

1 365.80 €

TOTAAL

86 565.91 €

Financiering BHG

43 282,95 €

Financiering Stad Brussel

43 282,95 €

Andere

/

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
VASTGOEDOPERATIES

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Stad Brussel

19

17

VASTGOEDOPERATIES

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

18

16
POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
ANDERLECHT 91
PROJECTNR.:

16

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:

Anderlechtsesteenweg 91

1549C
EIGENAAR:
Privaat

BESTAANDE SITUATIE:
Vervallen gebouw

handel + woningen

BESTAANDE WONINGEN:
/

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

STAAT:
zeer slecht

OPPERVLAKTE TERREIN:
55 m²
GROOTTE:
gelijkvloers+2+C

BESCHRIJVING PROJECT:

Het project voorziet in de aankoop en doorverkoop van het goed om er nieuwe woningen en een
handelszaak, diensten of een kantoor op de gelijkvloerse verdieping in te richten. Het gebouw biedt
ook de mogelijkheid om er een eengezinswoning of twee woningen met handelszaak op de gelijkvloerse verdieping in in te richten.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

VASTGOEDOPERATIES

SumResearch

Een sterk vervallen gebouw dat al jaren staat te verloederen (vroegere ijzerwinkel). Het staat op de
hoek van de Anderlechtsesteenweg en de Washuisstraat en de vervallen staat heeft een aanzienlijke
impact op de leefomgeving en het imago van de wijk. Het gebouw moet dringend worden gerenoveerd om opnieuw een kwaliteitsvolle randbebouwing te hebben in dat stuk van de Anderlechtsesteenweg.

GEBRUIK:

Stad Brussel
PRIORITAIRE

16

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
ANDERLECHT 91
PROJECTTYPE:
Aankoop - doorverkoop
GEBRUIK:
Woning

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

OPPERVLAKTE PROJECT:

1-kamerflats

Gelijkvloers+2+C

190 m²

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw - Cel C.H.A.
PARTNERS:
privaat

AANTAL EENHEDEN:
Mogelijkheid 2 woningen

Stad Brussel
PRIORITAIRE
GLOBALE SCHATTING:
74.149,76 €
FINANCIERING:
Gewest, Stad,

DOELSTELLINGEN

FASERING

•
•
•

2012: aankoop van het goed, opstellen van het programma en van het bestek
2013: doorverkoop aan minstens 90% van de aankoopprijs

Een chronische stadskanker wegwerken
Leefomgeving en randbebouwing langs de Van Arteveldelaan verfraaien
Meer middelgrote woningen op de markt brengen tegen een geconventioneerde huurprijs

oppervlakte

oppervlakte

Terrein

nuttig

Sanering

m²

Aankoop

55,00

m²

€/m²

Afbraak

577,50

m³

€/m³

VASTGOEDOPERATIES

SumResearch

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING

Totaal
BTW op afbraak (21%)

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Honoraria stabiliteit (2%)
BTW op honoraria (21%)
TOTAAL
Doorverkoop
Reële kost WC
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Andere

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
FABRIEK 11
PROJECTNR.:

17

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:

Fabriekstraat 11

1403G
EIGENAAR:
privaat

BESTAANDE SITUATIE:
Braakliggend terrein

GEBRUIK:
/

BESTAANDE WONINGEN:
/

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Stad Brussel
PRIORITAIRE
OPPERVLAKTE TERREIN:
93 m²

STAAT:
/

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT:
Het project voorziet in de aankoop en doorverkoop van het terrein om er nieuwe woningen op te
bouwen. Op het terrein kan een nieuw gebouw worden opgetrokken op drie niveaus. Er is plaats
voor 3 woningen, een kleine koer en een tuin op de gelijkvloerse verdieping.

VASTGOEDOPERATIES

SumResearch

Niet bebouwd terrein dat een holle kies is in het midden van de Fabriekstraat. Op 30 december 2008 is
een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd die intussen vervallen is.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

17

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
FABRIEK 11
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

Aankoop - doorverkoop

gelijkvloers+2+C

te bepalen

GEBRUIK:
woningen

AANTAL EENHEDEN:

OPPERVLAKTE PROJECT:

315 m²

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw - Cel C.H.A.
PARTNERS:
privaat

3

DOELSTELLINGEN

Stad Brussel
PRIORITAIRE
GLOBALE SCHATTING:
95.250,60 €
FINANCIERING:
Gewest, Stad

FASERING

Stadskanker wegwerken en bijdrage leveren tot de heropwaardering van de randbebouwing langs 2012: aankoop van het goed, opstellen van het programma en van het bestek
2013: doorverkoop aan minstens 90% van de aankoopprijs
de Fabriekstraat
Inspelen op de vraag naar kwaliteitsvolle woningen en meer middelgrote woningen op de markt
brengen, tegen een geconventioneerde huurprijs

•
•

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
oppervlakte

terrein
Aankoop

93,00

nuttig
m²

€/m²

Honoraria stabiliteit , VC, … (2%)
BTW op honoraria (21%)

VASTGOEDOPERATIES

SumResearch

oppervlakte

TOTAAL
Doorverkoop

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Reële kost WC
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Andere

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
SAINT-CHRISTOPHE 3
PROJECTNR.:

18

ADRES:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

KADASTRAAL NUMMER:

Sint-Kristoffelstraat 3

1252H
EIGENAAR:
privaat

BESTAANDE SITUATIE:
Verwaarloosd gebouw
BESTAANDE WONINGEN:
/

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

GEBRUIK:
Leegstaand
STAAT:
zeer slecht

Stad Brussel
PRIORITAIRE
OPPERVLAKTE TERREIN:
75 m²
GROOTTE:
G+1+C

BESCHRIJVING PROJECT:

VASTGOEDOPERATIES

SumResearch

Gebouw dat al jaren verwaarloosd is. De zeer slechte staat heeft een aanzienlijke impact op de leefom- Het project voorziet in de aankoop en doorverkoop van het gebouw om er nieuwe woningen op te
geving en het imago van de wijk.
bouwen. In het gebouw is plaats voor 2 nieuwe woningen.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

18

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
SAINT-CHRISTOPHE 3
PROJECTTYPE:

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

Aankoop - doorverkoop

G+1+C

GEBRUIK:
woningen

AANTAL EENHEDEN:

Appartementen of eengezinswon- 225 m²
ing, te bepalen

OPPERVLAKTE PROJECT:

PARTNERS:
privaat

2

DOELSTELLINGEN

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw - Cel C.H.A.

Stad Brussel
PRIORITAIRE
GLOBALE SCHATTING:
76.815,00 €
FINANCIERING:
Gewest, Stad,

FASERING

Stadskanker wegwerken en bijdrage leveren tot de heropwaardering van de randbebouwing langs 2012: aankoop van het goed, opstellen van het programma en van het bestek
2013: doorverkoop aan minstens 90% van de aankoopprijs
de Sint-Kristoffelstraat
Inspelen op de vraag naar kwaliteitsvolle woningen en meer middelgrote woningen op de markt
brengen, tegen een geconventioneerde huurprijs

•
•

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
oppervlakte

terrein

nuttig

Sanerin

75,00

m²

Aankoop

75,00

m²

€/m²

Honoraria stabiliteit, VC (2%)

VASTGOEDOPERATIES

SumResearch

oppervlakte

BTW op honoraria (21%)
TOTAAL

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Doorverkoop
Reële kost WC
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Andere

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

contrat de quartier durable JARDIN AUX FLEURS 		

Région de Bruxelles-Capitale 			
VANDENBRANDEN
PROJECTNR.:

19

ADRES:

KADASTRAAL NUMMER:

Vandenbrandenstraat 45-63

195X + 194S + 194T
EIGENAAR:
privaat

BESTAANDE SITUATIE:
Niet-bebouwd terrein
BESTAANDE WONINGEN:
/

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE / VASTSTELLING

Ville de Bruxelles
PRIORITAIRE

GEBRUIK:
Parking

OPPERVLAKTE TERREIN:
696 m²

STAAT:
bevredigend

GROOTTE:
/

BESCHRIJVING PROJECT:

SumResearch

VASTGOEDOPERATIES

Terrein in de Vandenbrandenstraat, net achter de Kaai Studio en het Brussels Aquarium. Die laatste
Het project voorziet in de aankoop en doorverkoop van een deel van het terrein om er nieuwe
gebruikt het momenteel als parking. Over het terrein is reeds onderhandeld tussen de eigenaar en de woningen op te bouwen. Op het terrein is plaats voor een tiental woningen, met behoud van 6
stad in het kader van het Wijkcontract “Papenvest” om op een deel van het terrein, een publieke ruimte parkeerplaatsen voor het Aquarium.
in te richten. Die onderhandelingen hebben toen niets opgeleverd. De parking wordt onderbenut. Het
terrein, met rondom blinde gevels, vormt een holle kies in dit deel van de wijk.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

19

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
VANDENBRANDEN
PROJECTTYPE:
Aankoop - doorverkoop
GEBRUIK:
woningen

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

/

Te bepalen

OPPERVLAKTE PROJECT:

696 m²

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw - Cel C.H.A.
PARTNERS:
privaat

AANTAL EENHEDEN:
+/- 10

Stad Brussel
PRIORITAIRE
GLOBALE SCHATTING:
721.766,03 €
FINANCIERING:
Gewest, Stad

DOELSTELLINGEN

FASERING

•
•

2012: aankoop van het goed, opstellen van het programma en van het bestek
2013: doorverkoop aan minstens 90% van de aankoopprijs

Bijdrage leveren tot de heropwaardering van de randbebouwing langs de Vandenbrandenstraat
Inspelen op de vraag naar kwaliteitsvolle woningen en meer middelgrote woningen op de markt
brengen, tegen een geconventioneerde huurprijs

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
oppervlakte

terrein

nuttig

Aankoop

696

m²

m²

€/m²

Afbraak

288

m³

m³

€/m³

TVA sur démolition (21%)

VASTGOEDOPERATIES

SumResearch

oppervlakte

Totaal
Honoraria stabiliteit, VC (2%)

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

BTW op honoraria (21%)
TOTAAL
Doorverkoop
Reële kost WC
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Andere

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Stad Brussel

Fiche réalisée en août 2011 par

SumResearch

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

PÔLE FONTAINAS

PÔLE ABATTOIR

MAILLAGE VERT ET PIÉTON

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATION

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
GEMEENSCHAPSACTIES
TITTEL PROJECT

DOELPUBLIEK
Alle leeftijdscategorieën van de bevolking uit de wijk, maar in het bijzonder voor volgend publiek, in
functie van de projecten: kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, gezinnen, senioren,
elk publiek

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De diagnose wijst op belangrijke gemeenschapsuitdagingen in de perimeter van het WC BH:
• Moeilijk samenleven tussen oudere bevolking van Belgische afkomst en migrantenfamilies (op Papenvest bijvoorbeeld), of tussen verschillende bevolkingsgroepen zoals daklozen, NBMV, mensen
zonder papieren, enz. waardoor het onveiligheidsgevoel sterk toeneemt en sommige bewoners
zich gaan isoleren.
• De verenigingen zijn nogal gesegmenteerd waardoor de verschillende groepen nog meer geïsoleerd raken.
• De weinige activiteiten die worden georganiseerd brengen mensen amper samen.
• De sterke identificatie van de jongeren/jongvolwassenen uit de wijk zorgt ervoor dat ze zich moeilijk gaan verplaatsen naar structuren buiten de wijk (zo gaan weinig jongeren van de PPV naar
activiteiten van onze CJ Dolto)
• Het zich isoleren binnen de gemeenschap, negatieve solidariteit of het gebrek aan mobiliteit van
het publiek zijn typisch.
• Algemeen wordt het gebrek aan opvangstructuren voor jongvolwassenen tussen de 18 en 25 met
de vinger gewezen.

Die verschillende vaststellingen binnen de perimeter van het WC Bloemenhof hebben een aantal
actoren binnen de wijk (Interpôle, Buurtwinkel, Bravvo…) ertoe aangezet communautaire of vooral
intercommunautaire projecten in te dienen, met de bedoeling positieve banden te smeden tussen de
verschillende lagen van de bevolking en het publiek te emanciperen.
Het aanbod aan gemeenschapsdiensten in de wijk, gekoppeld aan de ontwikkeling van een gemeenschapscentrum gecoördineerd door Bravvo, zal gebaseerd zijn op twee andere grote projecten van de
partners. Die projecten leggen de nadruk op duurzame ontwikkeling, actief burgerschap en participatie. Rond die thema’s moet naar synergiën worden gezocht en elk project legt het accent op een
enkel of een verschillend publiek, wat een coherent en globaal aanbod voor de wijk garandeert (de
perimeter van het WC BH met meer specifieke accenten gelet op de bijzondere behoeften en locaties,
rond Fontainas of Papenvest). De projecten zijn de volgende:
• Bravvo : Centrum & gemeenschapsacties
• Interpôle: “Jeunesse en mouvement”
• Buurtwinkel: “Chacun sa place à Fontainas”
Het project streeft naar een versterking van de sociale cohesie in de wijk.
De gemeenschapsontwikkeling wil de voorwaarden scheppen waarmee de lokale gemeenschappen
hun lot in eigen handen kunnen nemen. Door actief burgerschap en participatie moet de strijd tegen
uitsluiting worden gewonnen en zij die uitgesloten zijn moeten daar actief bij worden betrokken.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SumResearch
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PROJECTTYPE
sociale samenhang

Stad Brussel
PRIORITAIRE

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

NR. OPERATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
GEMEENSCHAPSACTIES
PROJECT

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

Finaliteit: de sociale cohesie in de wijk versterken
De gemeenschapsontwikkeling wil de voorwaarden scheppen waarmee de lokale gemeenschappen
hun lot in eigen handen kunnen nemen. Door actief burgerschap en participatie moet de strijd tegen
uitsluiting worden gewonnen en zij die uitgesloten zijn moeten daar actief bij worden betrokken.
Strategische doelstellingen:
• Openheid naar verenigingen en bewoners uit de wijk, op basis van voorafgaand gemeenschapswerk (stuurcomité).
• Een participatief burgerproject ontwikkelen.
• Een nabijheidsstructuur eigen aan de wijk uitbouwen.
• Overleg rond duurzame ontwikkeling aanmoedigen (mobiliteit, participatie en link met de
milieu-uitdagingen die eigen zijn aan de wijk).
• Een nabijheidsstructuur en een projectaanbod eigen aan de wijk uitbouwen.
• Via het centrum openheid van de bevolking naar de buitenwereld toe bevorderen (het centrum
kan een schakel zijn naar de buitenwereld en activiteiten en ontmoetingen organiseren die op de
buitenwereld zijn gericht).
• De verschillende groepen zelfstandig maken en emanciperen.

POOL FONTAINAS

FINANCIËLE PARTNERS
Interpôles, Buurtwinkel, Comète, Habitat et Rénovation, Chicago, Brusselse Haard, MEF, Don Bosco, Buurtsport, Centre Dolto, Nota Bene, KickOff, straathoekwerkers, Manager actions vertes....

VTE
2 ETP
GLOBALE SCHATTING
501.500,00 €

FASERING

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

Stad Brussel
PRIORITAIRE

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

2012: Aanwerving beheerder, aanwerving jeugdanimator, communautaire en participatieve fase, een
programma definiëren, lokaal zoeken
2013: Verhuis naar een lokaal
2013…: Organisatie van de activiteiten

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Total

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal,…)

5.500 €

5.500 €

3.000 €

500 €

14.500 €

Personnel (rémunérations brutes, cotisations patronales, indemnités, frais d’assurances, …)

59.500 €

90.780 €

92.596 €

141.140 €

384.016 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden, kopijen, …)

16.384 €

27.200 €

29.700 €

29.700 €

102.984 €

Totaal

83.396 €

125.493 €

127.310 €

173.355 €

501.500 €

Financiering BHG

200.600 €

Financiering Stad Brussel

300.900 €

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

PROJECTDRAGER
BRAVVO « Bruxelles avanceBrussel vooruit »

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
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PROJECTTYPE
Coördinatie

Stad Brussel

FINANCIË
PARTNERS:
DOELPUBLIEK
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

VTE:

PRIORITAIRE

1 VTE

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw – Cel C.H.A.

PARTNERS:

GLOBALE SCHATTING:

/

220.000,00 €

BESCHRIJVING
VANHET PROJECT:
VASTSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN
/ STRATEGIE:
BESCHRIJVING VAN
HET PROJECT

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

Aanwerven van een verantwoordelijke voor de opvolging van de socio-economische acties en de •
invoering van een communicatie- en participatiesysteem ten dienste van het programma voor de
heropwaardering van de de wijk, waarbij een zo divers en gevarieerd mogelijk publiek moet worden •
betrokken. Organisatie van evenementen op de publieke ruimte, realisatie van kleine projecten ter
versterking van de visibiliteit van het wijkcontract en om de betrokkenheid van de actoren en bewoners uit de wijk te stimuleren.

FASERING:

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING:

Begin 2012: engagement van de socio en economische coördinator

POOL FONTAINAS

Instaan voor de opvolging, coördinatie, coherentie en een goede implementatie van de realisaties
bepaald in het vierjarenprogramma inzake herwaardering.
Instaan voor de animatie tijdens en de deelname aan de ontmoetingen die zijn voorzien in het
kader van de toepassing van het programma.

POOL SLACHTHUIS

Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

40.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

160.000,00 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

60.000,00 €

Totaal

55.000,00 €

55.000,00 €

55.000,00 €

55.000,00 €

220.000,00 €

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair, fax,
materiaal,…)

GROENE NETWERK

Financiering BHG

110.000 €

Financiering Stad Brussel

110.000 €

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SumResearch

NR. OPERATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
ALGEMENE
COÖRDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TITTEL
PROJECT
OPVOLGING
SOCIO-ECONOMISCHE ACTIES
NR.
OPERATIE :
PROJECTDRAGER

PROJECTTYPE
:
FINANCIËLE PARTNERS

FINANCIË
PARTNERS:
FINANCIËLE
PARTNERS

22

Coördinatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

VTE
/

GLOBALE SCHATTING
186.000,00 €

/
DOELSTELLINGEN
/ STRATEGIE:
FASERING

Het project voorziet in de huur van ruimtes die nodig zijn voor de installatie van de Antenne van het
duurzame wijkcontract met plaats voor het kantoor van de projectleider, dat van de verantwoordelijke
voor de opvolging van de sociale acties en de verschillende in het programma voorziene activiteiten: •
project netheid, manager groene acties, project kick off, gemeenschapsacties, enz.
Het project dekt tevens de kosten voor kleine werken voor de aanpassing en inrichting van de lokalen •
om het comfort van de gebruikers te garanderen. Die werken zouden kunnen worden afgestemd op de •
SPI projecten uit het wijkcontract (Project X, Kick off, ..).
Het budget voorziet ook in de huur van lokalen die speciaal zijn bestemd voor het gemeenschapscentrum van de vzw Bravvo. Die lokalen moeten zich in de onmiddellijke nabijheid van de site Papenvest
bevinden (gelijkvloers PPV).
FASERING:
SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING:

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Eind 2011: zoeken et huren van een locaal

POOL SLACHTHUIS

De coördinatie van het WC verankeren op het terrein en het van bij aanvang van het programma
een goede zichtbaarheid geven.
Synergiën bevorderen tussen de verschillende actoren en projecten.
Een ruimte ter beschikking stellen en een team dat sociale banden smeedt.

GROENE NETWERK

Budgettaire post

2012

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal,…)

20.000,00 €

2013

2014

2015

Totaal

Huur

31.500,00 €

Aanpassingswerken

20.000,00 €

Werking (telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden
, kopijen, …)

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

Totaal

76.500,00 €

36.500,00 €

36.500,00 €

36.500,00 €

186.000,00 €

20.000,00 €
31.500,00 €

31.500,00 €

31.500,00 €

126.000,00 €
20.000,00 €

Financiering BHG

93.000 €

Financiering Stad Brussel

93.000 €

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

BESCHRIJVING
VANHET PROJECT:
DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

SumResearch

VTE:

PARTNERS:

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw – Cel C.H.A.

POOL FONTAINAS

Stad Brussel
PRIORITAIRE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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PROJECTTYPE
Sociale samenhang

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Het project is er voor iedereen en zal samenwerken met lokale partners. Gelet op zijn participatieve
karakter richt het zich tot alle lagen van de bevolking: jong en oud, verenigingen, kunstenaars, werkzoekenden, intellectuelen, gepensioneerden, werkgevers, werknemers, sportlui, studenten, mensen
zonder papieren, daklozen, enz. …. Los van dit participatieve aspect, zijn het vooral jonge adolescenten uit de wijk die dit instrument zullen gebruiken.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De Zennewijk is een van de meest kansarme van de stad. Binnen de perimeter van het Wijkcontract
wonen bevolkingen van verschillende afkomst die nog fel geïsoleerd leven. Het gevoel tot de wijk te
horen kan heel sterk zijn (vooral bij jongeren) maar met een neiging tot negatieve solidariteit. Het klimaat van onveiligheid, dat vooral in deze wijk heel sterk aanwezig is, zorgt ervoor dat mensen zich nog
meer gaan isoleren. Bij de bewoners is een zekere berusting merkbaar die zich uit in een wantrouwen
tegenover de overheid en de verenigingen. Het is ook uiterst moeilijk om groepen te gaan vermengen.
Door de sterke culturele kloven is een harmonieuze samenleving tussen bewoners heel moeilijk. Ook
het gebrek aan relaties tussen culturen of generaties fnuikt elk positief initiatief in de wijk.

Het ontwikkelen van een communicatiemiddel waarmee de bewoners – jong en oud – met mekaar in
dialoog kunnen gaan en levenservaringen kunnen uitwisselen is een interessante poging om de problemen rond integratie en socio-culturele inschakeling in de Zennewijk aan te pakken. Het instrument,
de « Web radio Mobile », kan ook zorgen voor een heropwaardering van de wijk en van de activiteiten
van de verenigingen.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

De Web Radio Mobile is een project rond burgerparticipatie waar jongeren uit de wijk hun schouders
hebben ondergezet. Bedoeling is de belangstelling te wekken van de bewoners en hen te betrekken bij
het leven en de evolutie van hun wijk door hen te informeren over wat er allemaal gebeurt (socio-culturele activiteiten, leven in de wijken, lokale initiatieven,….), door hen een middel te geven waarmee
ze zich kunnen uiten, ervaringen kunnen uitwisselen, in debat kunnen gaan of andere mensen
ontmoeten aan de hand van interessante en originele persoonlijke verhalen die ze willen delen. Web
Radio heeft de ambitie het « geheugen van de wijk » te worden. Concreet gaat het om het maken en
uitzenden van programma’s via internet waardoor bewoners hun mening kwijt kunnen over alles wat
met het leven in hun wijk te maken heeft. Het project is mobiel en wil de bewoners gaan opzoeken
op openbare plaatsen. De « web radio mobile » camionette, die het initiatief moet ondersteunen, zal
de jongeren die aan het project meewerken de kans geven om vanuit een dankbare rol, geografische
grenzen te overstijgen en in contact te treden met anderen.
Web Radio Mobile is het communicatiemiddel bij uitstek waarmee bewoners zich kunnen uiten en
mekaar ontmoeten. Op die manier zouden ze mekaar leren kennen en op de hoogte blijven van het
reilen en zeilen in hun wijk. De lokale structuren zouden er ook gebruik kunnen van maken om hun
activiteiten voor te stellen aan de bevolking.

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SumResearch

NR. OPERATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
WEB
RADIO
TITTEL
PROJECT

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
WEB RADIO
PROJECTDRAGER
BRAVVO « Bruxelles avanceBrussel vooruit »

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Verenigingen uit de wijk

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
1 VTE
GLOBALE SCHATTING
185.513,00 €

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

FASERING

Finaliteit: het project wil vooral de sociale cohesie versterken

Januari-maart 2012: informatie, documentatie, aankoop materiaal, opstellen programma uitzendingen, aanwerving verantwoordelijke en opleiding animatoren
Behalve sociale cohesie, is dit project gebaseerd op « verantwoordelijk burgerschap » en geeft het de 2012-2015: start uitzendingen
bewoners de kans zich te uiten en in een ontspannen sfeer van gedachten te wisselen.

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

Het project heeft 4 belangrijke strategische doelstellingen:
• Burgerparticipatie
• Interculturaliteit bevorderen
• Brug slaan tussen generaties
• Gelijkheid man/vrouw bevorderen
• Een cultuur van dialoog ontwikkelen
SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Poste budgétaire

2012

2013

2014

2015

Total

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal,…), bestelwagen en uitrusting (technisch
materiaal voor web radio)

25.000 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

29.500 €

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen
– verzekeringskosten, …) 1 radio animator

33.000 €

33.660 €

34.333 €

35.020 €

136.013 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden, kopijen, …)

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

20.000 €

Totaal

63.000 €

40.160 €

40.833 €

41.520 €

185.513 €

Financiering BHG

92.757 €

Financiering Stad Brussel

92.757 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TITTEL
DIENSTPROJECT
GECONVENTIONEERDE ONTHA(A)LER(STER)
NR. OPERATIE

DOELPUBLIEK
Tussen de 32 en 56 kinderen van 0 tot 3 jaar en hun families (tussen 8 en 14 kinderen ingeschreven per
plaats)

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Uit de wijkdiagnose blijkt dat de dekkingsgraad in termen van opvangstructuren voor het Jonge Kind
binnen de perimeter gevoelig lager ligt dan het gewestelijke gemiddelde (minder dan 15% tegenover30 % in het BHG). De oprichting van nieuwe opvangstructuren is een prioriteit in dit wijkcontract.
Ook de Stad Brussel wenst verschillende types opvang aan te bieden om zoveel mogelijk te kunnen
voldoen aan de vragen van de gezinnen. Een dienst geconventioneerde ontha(a)l(ster)s biedt daarom
een onthaal in familiecontext aan. Bovendien zijn de meeste huizen in Brussel, gelet op de strenge
ONE normen, niet geschikt voor opvang van jonge kinderen thuis. Opvang op een derde locatie kan die
problematiek dus verhelpen. Dit project is bovendien goed voor negen nieuwe banen.

Een dienst geconventioneerde ontha(a)l(ster)s omkadert de ontha(a)l(ster)s die een onthaal in familiecontext verzorgen voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
De dienst heeft een capaciteit van 10 ontha(a)l(ster)s, die per twee in een aangepast lokaal de jongeren kinderen zullen opvangen (en niet op hun domicilie).

SumResearch

De bedoeling is om binnen de perimeter van het wijkcontract drie extra opvangplaatsen in te richten.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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PROJECTTYPE
Jonge kind

Stad Brussel
PRIORITAIRE

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TITTEL
DIENSTPROJECT
GECONVENTIONEERDE ONTHA(A)LER(STER)
PROJECTDRAGER
Stad Brussel – ARBRE vzw

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
OCWM

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
1,5 VTE
GLOBALE SCHATTING
447.500,00 €

•
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

•

FASERING

Kwaliteitsvolle opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar
Personen die op zoek zijn naar een job of een opleiding meer beschikbaar maken en op die manier
de werkloosheid aanpakken
Een extra opleiding met toekomst aanbieden

2012:
2012:
2012:
2013:
2013:
2014:
2015:

Begin opvang Anderlechtsesteenweg
3 extra lokalen zoeken
Een onthaalster aanwerven
Huur van drie lokalen om te beginnen met de opvang en aankoop van het nodige materiaal
Aankoop van drie lokalen
Aanpassingwerken om aan de ONE normen te voldoen
Begin kinderopvang in de drie nieuwe lokalen

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal,…)

2014

2015

60.000,00 €

Totaal
60.000,00 €

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen
– verzekeringskosten, …)

23.000,00 €

83.500,00 €

83.500,00 €

83.500,00 €

273.500,00 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

Totaal 6000

Totaal 36000

Totaal 36000

Totaal 36000

114.000 €

Totaal

Totaal 29000

Totaal 179500

Totaal 119500

Totaal 119500

447.500 €

Financiering BHG

223.750 €

Financiering Stad Brussel

223.750 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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PROJECTTYPE
Cohésion sociale

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Momenteel worden reeds heel wat activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de Nederlandstalige basisschool De Kleurdoos. Daarnaast willen de school en partners zich met hun aanbod richten naar
de kinderen en jongeren uit de buurt die tot op vandaag nog niet voldoende participeren aan het bestaande aanbod en anderzijds hun ouders. We schatten dat dit gaat over zo’n 90-tal kinderen, jongeren
en ouders uit de Bloemenhofwijk.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Uit de diagnose blijkt dat er in de wijk een tekort is aan voorzieningen voor kinderen en jongeren, een
gebrek aan jeugdvoorzieningen in de Papenvest en een gebrek aan zichtbaarheid en complementariteit tussen de bestaande verenigingen. Wat vorming en tewerkstelling betreft, zien we onder andere
een gebrek aan socio-professionele diensten in deze wijk, andere aspecten zijn: hoge schoolmoeheid,
een laag opleidingsniveau en een hoge werkloosheidsgraad. Inzake het sociaal klimaat werd er weinig
sociale cohesie geconstateerd alsook een gebrek aan open ruimte die ontmoeting bevordert, in ons
geval vooral ter hoogte van de vijf sociale blokken in de Papenvest. Ook blijkt het niet eenvoudig om in
de wijk sommige kwetsbare doelgroepen te bereiken. Bestaande wijkanalyses wijzen ook op een gebrek aan sociale betrokkenheid van ouders bij de wijk, bij de school van hun kinderen. Ook de school en
organisaties in de wijk slagen er niet altijd in om ouders vanuit hun leefwereld, interesses en talenten
een volwaardige plaats te geven.

Een Brede School is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren rondom één of meer
scholen die een bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling
van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd. Een Brede School is ingebed in de buurt en in
het sociaaleconomisch weefsel en werkt van daaruit nauw samen met de samenleving, het verenigingsleven, de bedrijven, de social profit en de overheidsinstellingen.
Centraal in de Brede School staan de noden en tekorten, de kansen en mogelijkheden van Brusselse kinderen en jongeren. Elke doelstelling, samenwerking en actie moet worden afgewogen aan de waarde
ervan voor de ontwikkeling van het kind of de jongere.
Een Brede school kenmerkt zich door:
• een structureel samenwerkingsverband tussen één of meerdere scholen en één of meerdere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en sport;
• een gezamenlijke visie en een doorgaande lijn in de werkwijze;
• een organisatorische verankering van de samenwerking in het beleid en de uitvoering van de betrokken organisaties;
• een stevige inbedding in de buurt/wijk en het socio-economisch weefsel.
Instrumenten die daarbij gehanteerd worden:
• uitwerken van kwaliteitscriteria voor multidisciplinaire samenwerking op het vlak van inhoud, organisatie, programma, huisvesting, financiën, …
• bepaling van een gemeenschappelijke missie, doelstellingen, resultaten die de partners samen
willen bereiken.
Met dit Brede School-project wil De Kleurdoos i.s.m. tal van partners een samenhangende programmering uitwerken van activiteiten, samengesteld op basis van heldere doelstellingen. Om tot een zinvolle programmering te komen, wordt gekeken naar de situatie in de wijk, de wensen en behoeften
van de kinderen en de ouders, de wensen en de verwachtingen van de partners. Bij het opbouwen
van de programmering wordt gestreefd naar een betere afstemming tussen de activiteiten binnen de
schooltijd en die buiten/na de schooltijd.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SumResearch

NR. OPERATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
OPENSCHOOL
TITTEL PROJECT

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
OPENSCHOOL
PROJECTDRAGER
Basisschool De Kleurdoos

FINANCIËLE PARTNERS
Région de Bruxelles-Capitale, Ville de BXL

FINANCIËLE PARTNERS
Atheneum Brussel, Circus Zonder Handen , Brussels Boxing Academy, Buurtsport Brussel, IBO De Buiteling, KDV t Folieke, Gemeenschapscentrum
De Markten, YOTA! (JES), VGC- Sportzonewerking, Citizenne (Vormingplus
Brussel), ZSenne art lab

SumResearch

GLOBALE SCHATTING
243.450,00 €

FASERING

Door het aanstellen van een coördinator is het de bedoeling de bestaande initiatieven te versterken en
de aanwezige dynamiek te vergroten. Dit ook in functie van een stevige inbedding in de buurt een het
socio-economisch weefsel en van het creëren van een gediversifieerd en aantrekkelijk aanbod voor de
kinderen, jongeren en ouders in de Bloemenhofwijk.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

VTE
1/2 ETP

Vanaf goed-keuring dossier: Vaststellen competentieprofiel Brede-School-coördinator
Begin 2012: Aanwervingsprocedure voltijds medewerker project
2012: Stand van zaken huidig project, Voorbereiding bevraging- en participatietraject, Exploratieve fase
2012 -2015: Coördinatie van het project
2012: Ontwikkeling Actieplan rond uitbreiding en versterking van het Brede School project
2012: Voorstelling van het aanbod voor kinderen, jongeren en ouders in de buurt
2012 – 2015: Start Uitvoering van het actieplan: aanbod voor kinderen en jongeren+ gerichte vormingsacties voor ouders
2012 -2015: Tussentijdse evaluatie

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Begrotingspost

2012

2013

2014

2015

Totaal

Materiaal & investering (aankoop computer, printer,
meubilair, fax, materiaal,…)

5.000 EUR

10000 EUR

2.500 EUR

2.650 EUR

20.150 EUR

Eenmalige inrichtingskost opbergruimte

10.000 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

10.000 EUR

Personeel (bruto vergoedingen, werkgeversbijdragen,
premies, verzekeringskosten, …)

26500 EUR

27.300 €

27850 EUR

28400EUR

110050EUR

Werking (telefoon, water, gas, elektriciteit, kleine
kantoorbenodigdheden, fotokopieën, …)

14825 EUR

29475 EUR

29475 EUR

29475EUR

103250 EUR

Totaal

56.325 €

66.775 €

59.825 €

60.525 €

243450 EUR

Financiering BHG

121.725 €

Financiering Stad Brussel

121.725 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

Stad Brussel
PRIORITAIRE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
DON
BOSCO
SCHOOLONDERSTEUNING FR
TITTEL
PROJECT
NR. OPERATIE

DOELPUBLIEK
25 à 35 kinderen en jongeren uit het lager en secundair onderwijs, jongens en meisjes, die in de wijk
wonen, bovenop de jongeren die reeds in ons Centrum zijn ingeschreven.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Een van de prioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel is het vroegtijdig
afhaken op school aan te pakken. De diagnose van de wijk heeft ons geleerd dat er in de perimeter van
het Wijkcontract behoefte is aan meer schoolondersteuning en aan huiswerkscholen. Typisch voor de
wijk is:
• Hoog aantal schoolverlaters
• Veel scholen binnen de perimeter
• Categorie jongeren oververtegenwoordigd
• Gebrek aan opvanginfrastructuren voor jongeren

Het project wil het bestaande aanbod aan schoolondersteuning uitbreiden als antwoord op de vraag
van gezinnen van vreemde afkomst uit de wijk en op die manier plaats vrijmaken voor 25 à 35 extra
kinderen en jongeren.

SumResearch

Het project voorziet in:
• 4 keer per week schoolondersteuning voor kinderen uit de lagere school en jongeren uit het secundair
• buitenschoolse animatie rond het thema leefmilieu (op woensdag en tijdens de vakantie) (bezoek
aan parken en Zoniënwoud … om kinderen de weg te wijzen naar de groene ruimtes in Brussel,
bezoek aan Net Brussel, deelname aan de actie « zet de wijk in de bloemetjes », met Habitat en
Rénovation, fotoreportages maken met jongeren rond het thema leefmilieu, enz.)

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

26

PROJECTTYPE
Schoolondersteuning

Stad Brussel
PRIORITAIRE

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TITTEL
PROJECT
DON BOSCO
SCHOOLONDERSTEUNING FR
FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Comète, OCMW Antenne Begijnhof CPAS Béguinage, Espace social Tele
Service, scholen uit de wijk

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

•
•

GLOBALE SCHATTING
59.500,00 €

FASERING

ondersteuning om slaagkansen op school te verhogen, hulp bij het maken van huiswerk, hulp om
de leerstof te begrijpen.
indien nodig, contact tussen leraars en gezinnen wanneer bij het kind problemen worden vastgesteld.
tijdens schoolvakanties animatie en sensibilisering rond thema’s zoals leefmilieu

•

VTE

22011… Aanwerven van een medewerker
Inschrijven jongeren en begin van de activiteit
2012: Schoolondersteuning en buitenschoolse animatie
2013: Schoolondersteuning en buitenschoolse animatie
2014: Schoolondersteuning en buitenschoolse animatie, middelen zoeken om de activiteit voor te zetten.

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

PROJECTDRAGER
Don Bosco Tele Service vzw

Stad Brussel
PRIORITAIRE

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair, fax,
materiaal,…)

1.000 €

2013

2014

2015

Totaal

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

6500 euros

15 000 euros

15 000 euros

15 000 euros

52 500 euros

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden, kopijen, …)

1.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

7000 euros

Totaal

59.500 €

Financiering BHG

29.750 €

Financiering Stad Brussel

29.750 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
SCHOOLONDERSTEUNING
NL
TITTEL PROJECT
NR. OPERATIE

PROJECTTYPE
Schoolondersteuning

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Elk kind dat in het Nederlandstalig lager onderwijs zit, dat in de wijk woont of in een school uit de wijk
is ingeschreven, en dat het moeilijk heeft op school. Ook voor kinderen uit het Huis van de Kinderen
“Françoise Dolto”.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Een van de prioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel is het vroegtijdig
afhaken op school aan te pakken. Het Nederlandstalig onderwijs krijgt momenteel te maken met
heel wat kinderen die thuis geen Nederlands praten. Voor die kinderen kan dit gevolgen hebben op de
schoolresultaten en ertoe leiden dat ze uiteindelijk falen.
Tal van structuren binnen de Vijfhoek organiseren reeds schoolondersteuning, toch is er in het geografische gebied waarop het wijkcontract “Bloemenhof” betrekking heeft nog steeds een schrijnend
tekort aan omkadering, waardoor heel wat jongeren vervroegd afhaken op school.

Het project voorziet in het Huis van de Kinderen “Françoise Dolto” een dienst schoolondersteuning in
het Nederlands voor kinderen uit de wijk. Deze dienst zal bestaan uit ervaren leraars die nauw zullen
samenwerken met de klastitularis van het kind en met zijn ouders en kan rekenen op de pedagogische
en methodologische steun van de inspectiedienst van het departement Openbaar Onderwijs van de
Stad Brussel.
Tegelijk worden ook immersie-activiteiten in het Nederlands georganiseerd om in een ludieke sfeer
praktijkervaring op te doen.

SumResearch

VASTSTELLINGEN

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door
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Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL PROJECT
SCHOOLONDERSTEUNING
NL
PROJECTDRAGER
Onderwijs Brussel

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Dienst Jeugd – Stad Brussel, Nederlandstalige scholen uit de wijk

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
2 VTE
GLOBALE SCHATTING
23.330,00 €

•
•

SumResearch

•
•
•
•

FASERING

ambitieus project ontwikkelen samen met de 4 sleutelactoren die essentieel zijn om de slaagkansen op school te maximaliseren: ouders, scholen (leerkrachten), kinderen en begeleiders
(pedagogen)
binnen een aangepaste structuur, schoolondersteuning aanbieden georganiseerd door professionele pedagogen (les leerkrachten), die perfect is afgestemd op de noden en behoeften van het
kind
preventief het vervroegd afhaken op school aanpakken bij kinderen uit het lager onderwijs
de kinderen zin geven om een andere taal aan te leren
kinderen het Nederlands bijbrengen via zang, dans, grafische expressie en toneel
in het kader van een taalimmersie-atelier, kinderen uit Nederlandstalige scholen de kans geven
hun woordenschat uit te breiden

2011 tot 2014: Begeleiders en partners zoeken
2011 tot 2014: Informatie verspreiden en verzamelen
2011 tot 2014: Project implementeren en voortzetten
2011 tot 2014: Evaluatie

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

3.830 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

23.330 €

3.830 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair, fax,
materiaal,…)
Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)
Totaal

23.330 €

Financiering BHG

11.665 €

Financiering Stad Brussel

11.665 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
ATOUT
TITTEL JEUNES
PROJECT
NR. OPERATIE

PROJECTTYPE
Schoolondersteuning

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
+/- 50 jongeren uit het secundair van 12 tot 18 jaar, jongens en meisjes, zonder onderscheid, die in de
wijk Bloemenhof wonen of in de wijk naar school gaan

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Een van de prioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel is het vroegtijdig
afhaken op school aan te pakken. De diagnose van de wijk heeft ons geleerd dat er in de perimeter van
het Wijkcontract behoefte is aan meer schoolondersteuning en aan huiswerkscholen. Typisch voor de
wijk is:
• Hoog aantal schoolverlaters
• Veel scholen binnen de perimeter
• Categorie jongeren oververtegenwoordigd
• Gebrek aan opvanginfrastructuren voor jongeren

Het project wil schoolondersteuning organiseren voor leerlingen uit het secundair die in de wijk Bloemenhof wonen. Een multidisciplinair team zal de jongeren volgen, begeleiden en omkaderen bij het
uitvoeren van hun schooltaken. In het kader van de schoolondersteuning wordt ook rond methodologie
gewerkt om jongeren autonomer te maken en hun slaagkansen en motivatie te bevorderen. Het typische aan het project is dat jongeren wordt aangeleerd hoe ze zelfstandig kunnen worden en dat hen
instrumenten worden aangereikt om hun eigen werkmethode te ontwikkelen.

SumResearch

VASTSTELLINGEN

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
ATOUT JEUNES
PROJECTDRAGER
vzw CENTRE TEFO

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Dienst Jeugd – Stad Brussel

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
GLOBALE SCHATTING
150.000,00 €

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

FASERING

Gebrek aan schoolondersteuning en buitenschoolse activiteiten opvangen om:
• Slaagkansen van jongeren op school te verhogen;
• Jongeren instrumenten aanreiken om hun schoolloopbaan te vergemakkelijken;
• Jongeren autonoom maken en responsabiliseren

December 2011
• Voorbereiding en organisatie van de activiteiten
• Aanwerven van personen, teams samenstellen
• Informatie verspreiden in de scholen, overheidsstructuren (Kind & Gezin, OCWM antennes,
…),

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

Januari tot juni 2012
• Start activiteiten
• Onthaal publiek
• Juni 2012
• Eerste evaluatie van het project
SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Poste budgétaire

2012

2013

2014

2015

Total

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair, fax,
materiaal,…)

5.000 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

9.500 €

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

30.000 €

34.000 €

34.000 €

34.000 €

132.000 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

2.500 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

8.500 €

Totaal

37.500 €

37.500 €

37.500 €

37.500 €

150.000 €

Financiering BHG

75.000 €

Financiering Stad Brussel

75.000 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

NR. OPERATIE

PROJECTTYPE
Opleiding en SPI

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Jongeren tussen de 18 en 26 jaar die uitgesloten zijn, die de school hebben verlaten, die geen uitzicht
hebben op klassieke socio-professionele inschakeling en die met sociale en economische problemen te
kampen hebben. Een aantal van hen zijn voorlopig in vrijheid gesteld of dragen een enkelband. Binnen
de groep mogen niet meer dan twee zo’n jongeren aanwezig zijn om de groepsstabiliteit niet in gevaar
te brengen.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

In de perimeter van het wijkcontract zijn tal van jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar werkloos.
Door sociale ontwrichting komen ze niet in aanmerking voor opleidingssystemen waardoor hun kansen
op een job zouden stijgen. In de gegeven omstandigheden kunnen ze bijna onmogelijk terecht in een
opleidingsstructuur, zonder eerst een socialiseringsfase door te maken. De problematieken waarmee
ze te kampen hebben zijn ernstig (op economisch, sociaal, gezondheidsvlak , huisvesting, …). Stuk
voor stuk drempels op inschakeling op korte termijn. Voor een aantal komen daar nog verslavingen bij,
of gedrag dat als afwijkend kan worden beschouwd. Een sterke identificatie met de wijk, waardoor ze
geografisch geïsoleerd raken, versterkt dit ontwrichtingsproces en vergroot het onveiligheidsgevoel bij
zowel de bewoners als bij de jongeren. De jongeren die in aanmerking komen voor het project hebben
weinig kennis en weten niet hoe ze zich moeten gedragen. Hun gebrek aan houvast zorgt ervoor dat
ze op korte termijn geen baat hebben bij een klassiek leersysteem, alternerend onderwijs of sociale
promotie en dat ze dus geen uitzicht hebben om op lange termijn in het actieve leven te stappen.

Het project is geïnspireerd op twee Franse systemen rond pre-kwalificatie voor jongeren van 16-25
jaar zonder diploma en die over geen algemene basiskennis beschikken. Het systeem dat in de wijk zal
worden ingevoerd is in een eerste fase gericht op de socialisering van het publiek dat wordt begeleid.
Tijdens een opleiding van 9 maanden gaan professionelen een groep jongvolwassenen begeleiden bij
de realisatie van een beroepsproject dat moet uitmonden in een opleiding (al dan niet alternerend) of
een job. De nadruk ligt op deze opleiding om de jongeren uit een socio-economische kwetsbare positie
te halen (baantjes met weinig perspectieven op financiële stabiliteit, gebrek aan positieve activiteiten
…). In de groep zullen een of twee gedetineerden worden opgenomen die bijna vrijkomen, om een
brug te slaan tussen de gevangenis en het leven erna, en op die manier de re-integratie in een open
milieu te bevorderen. Tijdens dit socialiseringsproces zal ook worden gewerkt aan het aanleren van
eerste kennis:
• pedagogische werven met een sociale meerwaarde (zoals renovatie van het erfgoed, inrichting
van een intergenerationele publieke ruimte, participeren aan de verfraaiing en beplanten van de
wijk, deelname aan solidaire evenementen, enz.);
•

onrechtstreekse leerinstrumenten (wiskundelogica toegepast op klusjes, schaken, schrijven via affiches, enz.) en ook concrete, om ze toegankelijker te maken.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
KICK-OFF
TITTEL PROJECT

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
KICK-OFF
PROJECTDRAGER
BRAVVO « Brussel avance-Brussel vooruit »

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Sociaal bemiddelaar, Verantwoordelijke dienst straathoekwerkers, adjunct coördinator, straathoekwerkers, lokale bemiddeling, gemeenschapscentrum en gemeenschapsontwikkelaar, coördinator groen netwerk,
COQ, Art & métiers of andere instelling

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
3 VTE
GLOBALE SCHATTING
480.000,00 €

FASERING

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal,…)

17 500

1 500

1 500

1 500

22 000

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

70 000

120 000

120 000

120 000

430 000

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

7 000

7 000

7 000

7 000

28 000

Totaal

94 500

128 00

128 500

128 500

480 000

Financiering BHG

240.000 €

Financiering Stad Brussel

240.000 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

2012:
Erkenning & harmonisering van het systeem
		
Mobiliseren van partners
Het project biedt uitzicht op een volledig en individueel parcours in verschillende stappen:
		
Informatie over de werf
		
Samenstellen van de verantwoordelijke pool
1. Socialisering (via het bijbrengen van burgerschap en perspectieven op sociale inschakeling die het 		
Samenstellen van een stuurcomité
project biedt)
Eind 2012- 2013: Opstellen sessie 1
2. Opstellen van een individueel project (voor de persoonlijke ontwikkeling en om de persoon au- 		Implementeren
tonomer te maken).
		
Evaluatie
3. Pre-opleiding, via het aanleren en opnieuw aanleren van het professionele levensritme.
Eind 2013- 2014: Sessie 2
4. Positieve bijdrage aan de dynamiek van heropwaardering van de wijk, via deelname aan werven Eind 2014- 2015: Sessie 3
in de wijk.
2015: 		
Alternatieve fondsen zoeken
Eind 2015:
Evaluatie van het volledige project over de periode van wijkcontract
SumResearch

Finaliteit: integratie van jongeren op de arbeidsmarkt.

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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PROJECTTYPE
Opleiding en SPI

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Het project richt zich tot kansarmen op vlak van tewerkstelling (werkzoekenden, uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen, personen die afhankelijk zijn van het OCMW, ondernemers migranten, onder- of niet-gekwalificeerde
personen, projectdrager voor de opstart van een onderneming). De doelgroep zijn bewoners binnen de perimeter van het WC met bijzondere aandacht voor jongeren die om verschillende redenen (economische, culturele,
geen diploma, angst om te mislukken en/of schulden te maken) de stap niet alleen durven te zetten.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De diagnose heeft volgende elementen blootgelegd:
• Hoge werkloosheid bij de bevolking in de wijk, vooral bij jongeren, wat een grote uitdaging is
inzake socio-professionele inschakeling en vooral dan bij de jongeren uit de wijk.
• Nood aan een nieuwe handelsdynamiek en aan buurtwinkels (leegstaande benedenverdiepingen
in de Van Arteveldestraat), aan ambachtelijke en zelfstandige activiteiten.
• Binnen de perimeter van het WC zijn talrijke organisaties actief die jongeren aan een job moeten
helpen. Ze bieden gepersonaliseerde begeleiding aan maar geen enkele biedt de kans om, vooraleer de stap te zetten zelfstandige te worden, een project of economische activiteit uit te testen
binnen een veilig kader.

JYB vzw is partner van twee activiteitencoöperaties en biedt werkzoekenden en OCMW-klanten die een
eigen activiteit willen beginnen, een tussenoplossing aan voor de klassieke opstart van een bedrijf. Dit
project biedt de mogelijkheid om zonder risico een bedrijfsproject uit te testen (met behoud van sociale uitkeringen) binnen een systeem met gepersonaliseerde begeleiding, een coöperatie-omgeving
en bijscholing. Vooraleer ze definitief de stap zetten zelfstandig te worden en om hun kansen op een
duurzame activiteit te maximaliseren, kunnen de kandidaten er in een reële omgeving, eerst de economische leefbaarheid van uittesten. De activiteitencoöperaties worden geregeld door een koninklijk besluit uit augustus 2009 dat het maatschappelijke doel en de doelgroep bepaalt.
JYB vzw stelt de bewoners uit de wijk haar nieuwe begeleidingsinstrumenten ter beschikking zoals de
competentiebalansen en een dynamische heroriëntering. Op die manier kunnen werkzoekenden en
OCMW-klanten uit de wijk worden doorverwezen in functie van hun vaardigheden en motivatie. Ze
kunnen zich ook inschrijven voor basislessen bedrijfsbeheer als voorbereiding op het jury-examen en
om een diploma bedrijfsbeheer te behalen.
Het originele van het project zit hem in de oprichting van een antenne die zorgt voor de opvang en
begeleiding van het publiek dat een economische project wil uittesten binnen een veilige omgeving en
tegelijk z’n uitkeringen behoudt vooraleer de stap te zetten om zelfstandig te worden.
Het parcours is in vier fases ingedeeld:
1. Informatie – Luisteren – Oriëntatie
2. Voorbereiding – Begeleiding
3. Test in reële omstandigheden
4. Autonomie, opvolging na de oprichting
De activiteitencoöperatie biedt de mogelijkheid om tal van beroepen in verschillende sectoren uit te
testen: diensten aan bedrijven en personen, kleine ambachten, handelszaken (met het programma van
Atrium, OpenSoon bis, voor het heropenen van ongebruikte commerciële cellen).

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SumResearch

NR. OPERATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
JYB@BLOEMENHOF
TITTEL PROJECT

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
JYB@BLOEMENHOF
PROJECTDRAGER
JobYouserlf vzw

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Job- en Opleidingshuis, ACT vzw, Dansaert Centrum, Bruxelles Emergences et DEBUuT, Atrium,

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
1,5 VTE
GLOBALE SCHATTING
338.640,00 €

•
•
•
•
•
•
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

•

FASERING

Ondernemerschap stimuleren (door een testperiode binnen een veilige omgeving)
Buurttewerkstelling creëren
Buurtwinkels oprichten (in de handelsgelijkvloerse verdiepingen in de Van Arteveldstraat)
Werkloosheid aanpakken
Faillissementen vermijden
Socio-professionele inschakeling (gepersonaliseerde begeleiding bij het creëren van een eigen
job)
Socio-economische ontwikkeling van de wijk: sociale cohesie (buurtdiensten) en het economische
weefsel (genereert tewerkstelling en inkomsten) stimuleren.
Jobbemiddelingsdiensten beter op mekaar afstemmen door een nauwe samenwerking met het
Job- en Opleidingshuis, ACT vzw, het Dansaert Centrum en andere actoren uit de sector van de SPI
die aanwezig zijn binnen de perimeter van het WC en in de gemeente.

Het project loopt van januari 2012 tot december 2015.
Januari – Maart 2012: betrekken van de lokalen + aanwerven van personeel + sensibiliseringscampagne naar de doelgroep en de SPI-actoren toe.
Maart 2012: begin van de collectieve infosessies (een keer per maand), de begeleiding aangepast aan
de verschillende fases, de competentiebalans, dynamische heroriëntering en basislessen bedrijfsbeheer
Juni 2012: eerste kandidaat-ondernemers in de testfase die facturen uitschrijven
Eind 2015: einde begeleiding en indien nodig, opvolging in de kantoren van JYB vzw

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal,…)

3.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

8.000,00 €

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

65.785,00 €

66.285,00 €

66.785,00 €

77.285,00 €

274.640,00 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

14.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00 €

14.000,00 €

56.000,00 €

Totaal

Total83285

Total81785

Total82285

Total92785

338.640 €

Financiering BHG

169.320 €

Financiering Stad Brussel

169.320 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
«TITTEL
DARE PROJECT
»: DYNAMIQUE ACTIONS RESSOURCES EMPLOI
NR. OPERATIE

31

PROJECTTYPE
Opleiding en SPI

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Werkzoekenden uit de wijk, vooral jongeren. Actoren op het terrein en verenigingsleven voor wat het
niveau « train the trainer » betreft

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

•
•

Geïntegreerd project ter ondersteuning van jonge werkzoekenden uit de wijk bij het zoeken naar een
geschikte opleiding en job.
Het project DARE werkt op 3 niveaus:

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

« Jobbemiddeling »:
Opvang, doorverwijzing en individuele begeleiding van « weinig mobiele » werkzoekenden naar
gespecialiseerde opleidings- en tewerkstellingsstructuren.
« Train The Trainer »:
Vorming van terreinactoren (wijkbemiddelaars, personeel van jeugdhuizen, sociaal assistenten, …)
over de verschillende tewerkstellingsstructuren op het grondgebied van de Stad Brussel.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

« Potentia »:
Tewerkstelling van jonge ondergekwalificeerde Brusselse werkzoekenden van 18 tot 30 jaar via uitzendopdrachten. Die opdrachten zijn voor deze doelgroep een extra beroepservaring en een springplank
naar een duurzame job. De diensten van de job coaching zorgen voor een duurzame verankering van de
jongeren op de arbeidsmarkt.

SumResearch

•
•

Hoge werkloosheid bij de bevolking in de wijk, vooral bij jongeren.
Jobaanbiedingen niet afgestemd op werkzoekenden: gebrek aan opleiding, opleidings- en tewerkstellingsstructuren niet bekend, geen ervaring met het zoeken naar een job, taallacunes
Heel wat ondergekwalificeerde werkzoekenden in de perimeter
Geringe mobiliteit bij jongeren richting arbeidsbemiddelingsstructuren

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
TITTEL
« DARE PROJECT
»: DYNAMIQUE ACTIONS RESSOURCES EMPLOI
PROJECTDRAGER
Job- en Opleidingshuis

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Job- en Opleidingshuis, Tracé Brussel VZW, Randstad Diversity

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
3 VTE
GLOBALE SCHATTING
633.194,00 €

•
•

Jongeren van de perimeter aan een job helpen
De marginalisering van een jong publiek beperken door nieuwe aangepaste begeleidingsinstrumenten voor te stellen
Tewerkstellingssystemen van de overheid meer bekendheid geven
Tewerkstellingssystemen aanpassen zodat ze toegankelijker worden voor een publiek dat ver van
de arbeidsmarkt is verwijderd
Een kwaliteitsvolle jobbegeleiding aanbieden die resoluut is gericht op een jong publiek
Duurzame inschakeling van de jongeren op de arbeidsmarkt bevorderen, via het bepalen van een
project, jobcoaching, het zoeken naar een opleiding

•
•

SumResearch

•
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

FASERING

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

Année 1

Materiaal & investering (aankoop computer, printer,
meubilair, fax, materiaal,…)

27.700,00 €

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen –
vergoedingen – verzekeringskosten, …) - waarvan
partenariat

Année 2

Année 3
-

124.637,00 €

159.423,00 €

205.147,00 €

489.207,00 €

Werking (telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

31.262,00 €

32.983,00 €

38.792,00 €

103.037,00 €

Loyer

4.000,00 €

4.000,00 €

5.250,00 €

13.250,00 €

Totaal

197.599,00 €

160.099,00 €

181.496,00 €

27.700,00 €

633.194,00 €

Financiering BHG

361.597,00 €

Financiering Stad Brussel

271.597,00 €

POOL SLACHTHUIS

2de fase (Juli 2012 tot december 2014 of juni 2015 in functie van de programmatie): implementatie
van het project, contact met de verenigingen op het terrein – presentatie van het project – zowel binnen de vzw als de doelgroep, activiteiten Train the Trainer (6 sessies) en jobbemiddelaar, permanentie
Potentia, onthaal van de kandidaten, doorverwijzing en opvang
3de fase: Evaluatie van het project (halverwege het parcours en aan het einde van het parcours), rekening houdend met de doelgroep en de partners, op basis van die evaluatie – voortzetting van de activiteit.

Totaal

-

POOL FONTAINAS

1ste fase (Januari 2012 – juni 2012): Voorbereiding van het project (6 maanden), analyse van de perimeter en kennismaking met de terreinactoren, opbouw van de voormelde projecten, definiëren van
het werk van de « coach op het terrein », aanwerving en opleiding van het team, zoeken naar geschikte
lokalen, implementatie, voorbereiding van de communicatie-instrumenten en lancering van een communicatiecampagne voor de verschillende doelgroepen.

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

32

DOELPUBLIEK
Langdurig werkzoekenden die binnen de perimeter wonen, met de Belgische of een Europese nationaliteit, minstens 18 jaar, die in de duurzame bouw willen werken, die dat soort werk fysiek aankunnen,
desgevallend over de capaciteiten beschikken om de opleidingsmodule « EPB Certificateur » te volgen
volgens de modaliteiten die worden overeengekomen met de BIM erkende operator.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

•
•

Het project stelt twee geïntegreerde opleidingsrichtingen voor waarna verschillende beroepsrichtingen
mogelijk zijn (arbeider gespecialiseerd in conventionele en duurzame isolatie, EPG certificateur voor
het luik GreenJobs). De richting GreenJobs speelt in op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling
in de wijk en biedt tegelijk de meeste kans op inschakeling.
Het project GreenJobs bestaat uit drie complementaire niveaus. Na een gerichte beroepsbepaling,
worden de werkzoekenden doorgestuurd naar een professionele overgangsrichting in de sociale economie (ILDE klusjes van de Espace Social Télé Service), of naar een richting voor een kwalificerende opleiding.
De keuze voor een richting zal vooral afhangen van twee factoren: socio-economische situatie van de
individuen / abstractie- en leervaardigheid. De richting ILDE is lang en vooral praktijkgericht, terwijl de
richting « kwalificerende opleiding » korter en technischer is.
Zij die voor beide formules in aanmerking komen, zullen ook de door de BIM erkende opleiding tot EPB
certificateur kunnen volgen. Voor deze opleiding is geen voorafgaand diploma vereist maar ze is wel
bijzonder theoretisch. Belangrijk is dus een partnership te sluiten om de inhoud van de opleidingen zo
goed mogelijk op het profiel van de werkzoekenden uit de wijk af te stemmen.

•
•

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

PROJECTTYPE
Opleiding en SPI

Stad Brussel
PRIORITAIRE

Hoge werkloosheid bij de bevolking in de wijk, vooral bij jongeren.
Jobaanbiedingen niet afgestemd op werkzoekenden: gebrek aan opleiding, opleidings- en tewerkstellingsstructuren niet bekend, geen ervaring met het zoeken naar een job, taallacunes
Heel wat ondergekwalificeerde werkzoekenden in de perimeter
De staat van de woningen, ook in de perimeter van het wijkcontract, zorgt voor aanzienlijk energieverlies, een hogere CO2-uitstoot en een aanzienlijke energiefactuur voor de gezinnen, vaak
huurders …

Deze opleiding zorgt enerzijds voor een beter inzicht in de logica achter de technische toepassing inzake
isolatie, anderzijds is er de mogelijkheid deze functie, waar naar alle verwachting veel vraag naar zal
zijn vanaf 2012 (EPB wetgeving verplicht zo’n attest in geval van verkoop van een gebouw en binnenkort ook in geval van verhuur), ook effectief uit te oefenen.
Door het luik sociale economie sociale zal het via het project ook mogelijk zijn lichte renovaties uit te
voeren aan woningen in de wijk – interventies in 120 woningen in drie jaar – om de bewoonbaarheid
te verbeteren en de energiefactuur te beperken.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SumResearch

NR. OPERATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
GREENJOBS
TITTEL PROJECT

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
GREENJOBS

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Kwalificerende onderwijsoperatoren voor arbeiders gespecialiseerd in
conventionele en duurzame isolatie
erkende onderwijsoperatie «EPB certificateur »
Espace Social Télé Service vzw

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE
•
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

•

GLOBALE SCHATTING
252.639,00 €

FASERING

45 werkzoekenden die binnen de perimeter wonen opleiden en tewerkstellen
De duurzaamheid van een betrekking bevorderen door het aanleren van een specifieke techniek
(isolatie / EPB)
De sociale kloof dichten door het oprichten van een gemengde groep en de mobiliteit buiten de
wijk bevorderen
De energiefactuur van 180 huishoudens uit de wijk doen dalen door een lichte renovatie tegen
kostprijs (maximum 1.000 EUR)

•

VTE

2012: Zoeken naar een lokaal met de steun van de cel van het wijkcontract
2012: Contact partners
2012: Communicatie naar het publiek uit de wijk toe
2012: Gericht bepalen
2012: Opleiding isolatie
2013: Engagement Télé Service
2013: EPB Module
2013: Jobcoaching

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

PROJECTDRAGER
Mission Locale pour l’Emploi

Stad Brussel
PRIORITAIRE

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Materiaal & investering (aankoop computer,
printer, meubilair, fax, materiaal,…)

6.861 €

6.861 €

6.861 €

6.861 €

27.443 €

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen
– vergoedingen – verzekeringskosten, …)

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

200.000 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

6.299 €

6.299 €

6.299 €

6.299 €

25196

Totaal

63.160 €

63.160 €

63.160 €

63.160 €

252.639 €

Financiering BHG

126.320 €

Financiering Stad Brussel

126.320 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
SECURITY
JOBS
TITTEL PROJECT
NR. OPERATIE

33

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

PROJECTTYPE
Opleiding en SPI

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Langdurig werkzoekenden die binnen de perimeter wonen, met de Belgische of een Europese nationaliteit, minstens 18 jaar, die als bewakingsagent willen werken, en die een grondige opleiding Nederlands willen volgen om hun kansen op een job te verhogen.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

•
•

Door de bewoners uit de wijk een opleiding voor te stellen die uitzicht biedt op verschillende beroepen
(preventieberoepen en beroepen rond stedelijke veiligheid, zoals veiligheidsagent, bewakingsagent,
stadswachter, parkwachter, enz.), wil dit project de werkloosheid in de wijk en de gevolgen daarvan
terugdringen. De richting voorziet ook in een initiatie van 80 uur praktijkgericht Nederlands, gevolgd
door een intensieve consolidatiemodule Nederlands. Dit moet hun inschakeling op de Brusselse arbeidsmarkt, waar kennis van het Nederlands essentieel wordt, bevorderen.
De oprichting van een groep van 14 stagiaires tenslotte, met daarin 8 bewoners van de perimeter en
6 PWA personen moet zorgen voor een grotere sociale mixiteit en een betere mobiliteit buiten de perimeter van de de wijk Bloemenhof. De opleiding van de PWA personen zal worden gefinancierd door
het PWA.
Niet alleen tijdens de opleiding krijgen de stagiaires een geïndividualiseerde begeleiding, ook achteraf,
bij het zoeken naar een job via de jobcoaching.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

•
•

Hoge werkloosheid bij de bevolking in de wijk, vooral bij jongeren.
Jobaanbiedingen niet afgestemd op werkzoekenden: gebrek aan opleiding, opleidings- en tewerkstellingsstructuren niet bekend, geen ervaring met het zoeken naar een job, taallacunes
Heel wat ondergekwalificeerde werkzoekenden in de perimeter
Lokale onveiligheidsproblemen die aan bod zijn gekomen in de werkgroepen met de bewoners
(Fontainaspark, Papenvest, Slachthuislaan)

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL PROJECT
SECURITY
JOBS
PROJECTDRAGER
Mission Locale pour l’Emploi

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Bruxelles-Formation, Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE

GLOBALE SCHATTING
204.167,00 €

•
•
•

FASERING

24 werkzoekenden die binnen de perimeter wonen opleiden en tewerkstellen
2011:
Hun tewerkstelling bevorderen door een praktijkgerichte opleiding Nederlands
2012:
De sociale kloof dichten door het oprichten van een gemengde groep en de mobiliteit buiten de
wijk bevorderen
2013:
2014:

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

2015:

Lokaal zoeken, contact partners,
Communicatie naar het publiek uit de wijk toe, gericht bepalen, opleiding Nederlands, Oplei
ding bewakingsagent, jobcoaching
Communicatie naar het publiek uit de wijk toe, gericht bepalen, opleiding Nederlands, Oplei
ding bewakingsagent, jobcoaching
Communicatie naar het publiek uit de wijk toe, gericht bepalen, opleiding Nederlands, Oplei
ding bewakingsagent, jobcoaching
Communicatie naar het publiek uit de wijk toe, gericht bepalen, opleiding Nederlands, Oplei
ding bewakingsagent, jobcoaching

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

Materiaal & investering (aankoop computer,
printer, meubilair, fax, materiaal,…)

1.500,00 €

2013

2014

2015

Totaal

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen –
vergoedingen – verzekeringskosten, …)

55.266,00 €

55.266,00 €

55.266,00 €

15.424,00 €

181.222,00 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit,
kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

6.520,00 €

6.520,00 €

7.145,00 €

1.260,00 €

21.445 €

Totaal

63286

61486

62411

16684

1.500,00 €

204.167 €

Financiering BHG

102.084 €

Financiering Stad Brussel

102.084 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
DUURZAAM
PROJECT X
TITTEL PROJECT
NR. OPERATIE

PROJECTTYPE
Woning

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
25 ménages de locataires à faibles revenus, relogés dans des logements conformes au Code du Logement et économiseurs d’énergie ;
30 à 40 personnes en situation de précarité, accompagnées dans leur trajectoire d’insertion socioprofessionnelle par leur formation sur chantiers du Projet X. La priorité sera donnée, pour autant que possible,
aux personnes habitant le quartier.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De diagnose van de wijk heeft aangetoond dat er voor gezinnen met een laag inkomen behoefte is aan
meer betaalbare woningen die voldoen aan de normen van de Huisvestingscode. Verder moeten de
renovatieprojecten en aanpassingen die in het kader van vorige wijkcontracten zijn opgestart, worden
voortgezet.
De staat van de gebouwen, vooral dan in bepaalde straten van de perimeter (en vooral dan in de Camuselstraat en langs de Slachthuislaan) heeft een belangrijke impact op het imago van de wijk en op
het stadslandschap. Dit kan ook aanleiding geven tot storend gedrag (sluikstorten, …) en een onveiligheidsgevoel in de hand werken.

Project X wil in de Stad Brussel de huurwoningen op de private markt sociaal toegankelijker maken en wel op de
volgende manier:
• Woningen aanbieden die voldoen aan de normen van de Huisvestingscode,
• tegen huurprijzen die betaalbaar blijven voor bescheiden inkomens,
• door huurders in hun woning te houden (indien nodig, via transit),
• tegen financiële participatie van de eigenaar,
• door te kiezen voor socio-professionele inschakeling (Art.60)
Met dit initiatief wil het project private woningen verbeteren en aanpassen aan de normen, en vervolgens op de
huurmarkt brengen conform de criteria van sociale woningen. Deze woningen zullen als volgt worden gerenoveerd:
• aanpassen aan de normen van de Huisvestingscode;
• huurders met lage inkomens laten profiteren van de energieprestaties van de gebouwen;
• desgevallend uitbuiting van huurders door huisjesmelkers aanpakken.

•
•
•
•
•
•
•
•

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

identificeren van ongezonde woningen of van uitbuiting door huisjesmelkers;
voorstellen van de diensten van Project X aan geïnteresseerde eigenaars;
ontwerp van de renovatieplannen voor de woningen door de architecten van Project X en raming van de kosten
van de werken;
samen met de vzw Régie de Quartier, en in overleg met de eigenaar, bestuderen hoe ook de gevels van de te
renoveren woningen kunnen worden verfraaid en dit integreren in de werken van de operatie Project X;
samen met het Sociaal Verhuurkantoor te Brussel, bekijken of het mogelijk is het beheer van de via Project X
gerenoveerde woningen over te nemen;
met de eigenaars onderhandelen over de huurovereenkomst en het beheer van de huur overdragen aan het
OCMW;
binnenrenovatie van de woningen;
aanwerving, begeleiding en opleiding van de door het OCMW voorgedragen agenten voor het volgen van een
socio-professionele inschakeling onder een Art.60 contract op de werven van Project X.

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SumResearch

Renovatie van de woningen gebeurt in verschillende stappen:

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
DUURZAAM
PROJECT X
PROJECTDRAGER
Vereniging PROJECT X

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

Stad Brussel
PRIORITAIRE

FINANCIËLE PARTNERS
Régie de quartier, Sociaal Verhuurkantoor

VTE
½ VTE + 40 art. 60

GLOBALE SCHATTING
1.500.000,00 €
FASERING

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

Doelstellingen Project X:
• Renovatie van de woningen om kansarme gezinnen woningen aan te bieden die voldoen aan de wettelijke normen;
• Opteren voor socio-professionele inschakeling van personen met een leefloon en die zich op de arbeidsmarkt willen positioneren door ‘on the job’, prekwalificerende opleidingen te volgen op vlak van
residentiële renovatie. Die personen werken voor Project X met een zogenaamde ‘Art.60 arbeidsovereenkomst’ met het OCMW van Brussel.
Twee bijkomende doelstellingen van Project X in het kader van dit Wijkcontract zijn:
• In het stadslandschap meer visibiliteit geven aan renovaties van Project X, dat vooralsnog enkel binnenaanpassingen aan woningen uitvoerde.
• Huurders van Project X matige huurprijzen aanbieden, door het beheer van een groter aantal woningen toe te vertrouwen aan het Sociaal Verhuurkantoor te Brussel

Jaar

Prospectie

Werf

Gevelrenovatie

Beheer SVK

2012

· Prospecties gebouwen

Ontwerp / Onderhandelingen eigenaars Project X

Eerste operaties

Controle woningen aan
einde van de werf in 2012

Eerste werven Project X

Voortzetten werven Project X

Toewijzen woningen
tijdens de werf

Voortzetten werven Project X

Voortzetten werven Project X

Toewijzen woningen
tijdens de werf

Voortzetten werven Project X

Voortzetten werven Project X

Toewijzen woningen
tijdens de werf

· Onderhandelingen eigenaars voor
gevelrenovaties
2013

· Voortzetten prospecties
· Onderhandelingen eigenaars voor
gevelrenovaties

2014

· Voortzetten prospecties
· Onderhandelingen eigenaars voor
gevelrenovaties

2015

· Voortzetten prospecties
· Onderhandelingen eigenaars voor
gevelrenovaties

2016

Voortzetten en afwerking werven Project X

2017

Voortzetten en afwerking werven Project X

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Lonen Project X (verhoging Art. 60 lonen)

70.000 €

250.000 e

280.000 €

280.000 €

880.000 €

Loon SVK (1/2 vte)

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

80.000 €

Werking Project X

10.000 €

20.000 €

30.000 €

30.000 €

90.000 €

Werven (gesubsidieerd deel 65%)

60000

130000

130000

130000

450000

Totaal

160.000 €

420.000 €

460.000 e

460.000 €

1.500.000 €

Financiering BHG

600.000 €

Financiering Stad Brussel

900.000 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
GEVELRENOVATIE
TITTEL PROJECT PROJET X
NR. OPERATIE
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PROJECTTYPE
Woning

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Personen die onder artikel 60 vallen en binnen de perimeter wonen.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De diagnose heeft aangetoond dat de visibiliteit Project X moet worden verhoogd en dat er een wil is
om de gevelverfraaiing die tijdens vorige, of lopende wijkcontracten in gang is gezet, voort te zetten.
Tot hier toe deed Project X vooral binnenrenovaties van gebouwen, terwijl de gevels er vaak verloederd
bleven uitzien, met een negatieve impact op de publieke ruimte en op het imago van de wijk in het
algemeen. Een manier om de visibiliteit en de impact van het project te verhogen is gevelrenovatie van
de gerenoveerde gebouwen.

De operatie behelst de gevelrenovatie van gebouwen die door Project X zijn gerenoveerd in het kader
van dit wijkcontract. De werken zijn uitgevoerd in het kader van socio-professionele inschakeling van
personen uit de wijk (via artikel 60).
Het project wil het algemene beeld van de wijk verbeteren via verfraaiing van de gevels.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

Op het programma staat de verfraaiing van een vijftiental gevels.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT PROJET X
GEVELRENOVATIE
PROJECTDRAGER
REGIE DE QUARTIER

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Project X, OCMW

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
2 x ¼ VTE gedurende 6 maanden
– 1/1 VTE gedurende 6 maanden

GLOBALE SCHATTING
204.375,00 €
DOELSTELLINGEN/STRATEGIE
Socio-professionele inschakeling via een opleiding op de werf
Verfraaiing van de publieke ruimte en van de leefomgeving
Meer visibiliteit Project X

2012: /
2013: Werf (5 gevels /jaar)
2014: Werf (5 gevels /jaar)
2015: Werf (5 gevels /jaar)

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

•
•
•

FASERING

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Materiaal voor renovatie

-€

20.000 €

20.000 €

20.000 €

60.000 €

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

-€

40.625 €

40.625 €

40.625 €

121.875 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

-€

7.500 €

7.500 €

7.500 €

22.500 €

Totaal

0

68.125,00 €

68.125,00 €

681.225,00 €

204.375,00 €

Financiering BHG

102.187,50 €

Financiering Stad Brussel

102.187,50 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

NR. OPERATIE

PROJECTTYPE
Opleiding en SPI

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Alle bewoners van de perimeter. Op het programma staan sensibiliseringsactiviteiten gericht op
jongeren (scholen), adolescenten (verenigingen), handelaars (Atrium) en volwassenen (Regie der Gebouwen, Brusselse Haard en wijkcomités). De opleidingen zijn gericht op werkzoekenden die binnen
de perimeter van het WC wonen. De informatie is vooral bestemd voor volwassenen. De communicatie
en het operationele luik hebben betrekking op alle bewoners.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

•
•
•
•
•

Het opleidingsproject rond de beroepen die met openbare netheid en duurzame verbetering van de
leefomgeving van de wijk Bloemenhof te maken hebben omvat:

•
•
•
•

Gebrek aan netheid langs bepaalde wegen
Vuilniszakken in de publieke ruimte buiten de ophaaluren
Gebrek aan kennis over goede praktijken inzake netheid
Asociaal gedrag en geen respect voor de publieke ruimte
Heel wat sluikstorten in bepaalde zones van de perimeter: minder bewaakte of niet-gebruikte
plaatsen, braakliggende terreinen o.m. vlakbij (Anneessensstraat, Kruitmolenstraat, Ninoofseplein,..)of langs de laan
Problemen met afval sorteren in de grote wooncomplexen
Site Papenvest verwaarloosd
Tal van werkzoekenden zonder opleiding

•

•

Aanwerving van een coördinator en opleiding van 6 netheidsagenten (artikels 60) voor een geïntegreerde en grondigere schoonmaak van de publieke ruimte; organiseren van sensibiliseringsacties voor bewoners, scholen en verenigingen uit de wijk en streven naar synergie tussen de werkzaamheden van publieke en private actoren.
De opleiding rond de beroepen die met openbare netheid te maken hebben is gericht tot zijn die
onder het artikel 60-statuut werken. Deze opleiding wordt uitgebreid naar al het personeel dat
actief is binnen de perimeter van het wijkcontract Bloemenhof. Over de gehele periode van het WC
zullen in totaal 6 artikel 60’s een opleiding krijgen. Deze theoretische en praktische opleiding moet
agenten vertrouwd maken met het gebruik van het materiaal en machines voor de schoonmaak
van de publieke ruimte. De agenten zullen heel in het bijzonder worden geresponsabiliseerd en
opgeleid als ambassadeur voor de openbare netheid. Bedoeling is dat ze de dialoog aangaan met
de bewoners.

In de perimeter van het wijkcontract zullen specifieke en gerichte acties worden gevoerd op 2 niveaus:
sensibiliserings- en operationeel niveau (cfr. gedetailleerd fiche van het project).

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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SumResearch

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
PROJECT
NETHEID
TITTEL PROJECT

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
PROJECT
NETHEID

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
ABP, Bravvo CPAS, Regie der Gebouwen, Brusselse Haard, scholen, wijkverenigingen, bewonerscomités, politie...

•
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

•
•

VTE
6 VTE
GLOBALE SCHATTING
267.000,00 €

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE
•

Stad Brussel
PRIORITAIRE

FASERING

Imago van de wijk verbeteren en het veiligheidsgevoel en welzijn van de bewoners verhogen via
een beter beheer van de publieke ruimte
Bewoners bewustmaken en responsabiliseren om respect te betonen voor de publieke ruimte
Jongeren uit de wijk de kans geven een opleiding te volgen die een springplank moet zijn naar
een job
Tijdens de duur van het wijkcontract 6 art 60’s opleiden en in dienst nemen
Synergie tussen Stad Brussel, ABP, de Grondregie en de Brusselse Haard verbeteren

2012: Aanwerven coördinator voor de 2 Art. 60
2012: Uitsturen van de dienst netheid op het terrein
2012: Contacten met de verschillende partners
2012: Communicatieplan opstellen
2012: Wijkacties organiseren
2012: Deelname aan de dag van de netheid

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

PROJECTDRAGER
Cel openbare netheid van het
departement Wegeniswerken
van de Stad Brussel

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal,…)

5.000 €

2013

2014

2015

Totaal

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

58.000 €

58.000 €

58.000 €

58.000 €

232.000 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

7.500 €

7.500 €

7.500 €

7.500 €

30.000 €

Totaal

70.500 €

65.500 €

65.500 €

65.500 €

5.001 €

267.000 €

Financiering BHG

133.500 €

Financiering Stad Brussel

133.500 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

ADRES:
PROJECTTYPE
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Volledige perimeter

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
/

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Het project is gebaseerd op volgende vaststellingen:
• Gebrek aan gezellige publieke ruimtes
• Weinig plaatsen waar mensen mekaar kunnen ontmoeten
• Weinig mogelijkheden om zich de publieke ruimte eigen te maken
• Geen comfortabel, recreatief en ludiek meubilair
• Geringe voetgangersmobiliteit binnen de wijk (tussen verschillende polen binnen de wijk) en tussen
wijken (vanuit of naar de wijk)
• Gebrek aan sociale cohesie, perimeter sociaal en cultureel gefragmenteerd
• Veel ondergekwalificeerde werkzoekenden in de perimeter

Het project is een initiatief van het Mode- en Designcentrum in samenwerking met de vzw Recyclart
en gericht op de inrichting van de verschillende publieke ruimtes van de perimeter door het plaatsen
van ludiek designstadsmeubilair waar mensen zich kunnen verpozen. Het project wil een parcours
aanleggen tussen de belangrijkste publieke ruimtes en de verschillende polen in de wijk en op die
manier de leefbaarheid van de publieke ruimte verbeteren, de duurzame verplaatsingen bevorderen
en de bewoners ertoe aanzetten zich de publieke ruimte op nieuw op een positieve manier toe te
eigenen. Het project is ook op vorming en socio-professionele inschakeling gericht. Het meubilair
wordt daarom gemaakt door arbeiders die doorstromingsprogramma’s hebben gevolgd in de
ateliers Fabrik van de vzw Recyclart.
Het MDC staat in voor de algemene coördinatie van het project, het ontwerp, de selectie (in overleg
met de bewoners), de locaties en de selectie van de ontwerpers – designers, in samenwerking met
de ateliers/résidences Potier.
Recyclart is verantwoordelijk voor de productie en het onderhoud (in samenwerking met het departement Wegeniswerken) van het meubilair. Die gebeuren in de ateliers « Fabrik ». Het idee is de
jongeren uit de wijk makkelijker toegang te verlenen tot de DP’s binnen het luik Fabrik van Recyclart
dankzij een nauwe samenwerking met het Opleidings- en Jobhuis.
Vanaf het eerste jaar van het wijkcontract moet er een participatiedynamiek op gang komen om het
design van het straatmeubilair en de locatie ervan te bepalen.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SumResearch

NR. OPERATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
PARCOURS
STADSMEUBILAIR

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
PARCOURS
STADSMEUBILAIR
PROJECTDRAGER
Mode- en Designcentrum

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Stad Brussel
PRIORITAIRE

PROJECT
TYPEPARTNERS
FINANCIËLE

PARTNERS
FINANCIËLE PARTNERS

FINANCIERING
VTE

Ontwerpen stadsmeubilair

Recyclart, MEF

Gewest, Stad
GLOBALE SCHATTING
450.000,00 €

•
•

Publieke ruimtes heropwaarderen en leefbaarheid verhogen
Duurzame vervoersmiddelen stimuleren en de mobiliteit binnen de wijk en tussen wijken bevorderen
Positieve toe-eigening van de publieke ruimte door de bewoners bevorderen
Stadsmeubilair ter beschikking stellen (ludiek, recreatief, rust en ontspanning)
Tewerkstelling en vorming ondersteunen
Functies die ontmoetingen in de publieke ruimte bevorderen opnieuw invoeren
Een publieke ruimte creëren die aanzet tot sociale contacten

SumResearch

•
•
•
•
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

FASERING
2012: Aanwerven DP’s in de perimeter, aanwerving ontwerpers
2012-2014: Aanstelling ontwerpers + studies, werk van de designers koppelen aan dat van de
producenten
2013-2015: Inrichten van de publieke ruimte

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Materieel & investeringen (aankoop computer, printer, meubilair, fax,
materiaal, …)

30000

35000

32000

32000

129000

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

54500

95000

85000

55000

289500

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden, kopijen, …)

5250

10500

10500

5250

31500

Totaal

89750

140500

127500

92250

450000

Financiering BHG

225000

Financiering Stad Brussel

225000

Andere

/

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
INTEGRATIE
KUNSTWERK
NR. OPERATIE
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PROJECTTYPE
Kunstwerk

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Elk publiek – het project moet een participatieve dynamiek binnen de buurt op gang brengen. Redelijkerwijs mag men uitgaan van een groep van een twintigtal personen.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Uit de diagnose is gebleken dat er behoefte is aan ontmoetingsmogelijkheden en burgerparticipatie en Het idee is om een participatief kunstproject in de publieke ruimte van het wijkcontract te ontwerpen.
Bedoeling is om de wijk te verenigen achter een kunstproject, dat stapsgewijs is opgebouwd. Van de
dat de inwoners zich de publieke ruimte meer willen toe-eigenen.
keuze van de plek, via het ontwerp t.e.m. het creëren van een blijvend kunstwerk.

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

In een eerste fase moet er een projectoproep komen in de vorm van een wedstrijd waarvan de modaliteiten nog moeten worden bepaald. De voorkeur gaat uit naar een of meer kunstenaars uit de wijk.

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

Een artistiek collectief rond dit project moet de verhoopte creatieve dynamiek draaiende houden. De
keuze voor een kunstenaar van buiten de wijk die een kwaliteitsvol project voorstelt valt echter niet uit
te sluiten.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
INTEGRATIE
KUNSTWERK
TITTEL
PROJECT
PROJECTDRAGER
Stad Brussel –
Departement Stedenbouw

PARTNERS : PARTNERS
FINANCIËLE
Comité d’Art Urbain

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Bxl

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
/
GLOBALE SCHATTING
50.000,00 €

FASERING

SumResearch

Het resultaat dat met deze collectieve dynamiek wordt nagestreefd is het ontwikkelen van een identiteit die eigen is aan de wijk en die door het kunstwerk wordt gematerialiseerd. Het project moet de
kwaliteit van de publieke ruimte ten goede komen en bijdragen tot het ontwikkelen van een collectieve
identificatie met het werk.

De kunstenaar moet zo snel mogelijk na goedkeuring van het programma van het WC van start gaan.
De fases zijn de volgende:
• Uitschrijven projectoproep bij voorrang voor actoren uit de wijk maar ook van buiten de wijk
mogen zich kandidaten melden;
• In een overeenkomst de opdracht van de laureaat en het participatieve kader bepalen;
• Ontmoeting met de wijkbewoners en organisatie van publieke vergaderingen met het oog op
het uitwerken van een project voor de wijk;
• Realisatie en plaatsing van het werk.

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Materiaal & investering (aankoop computer,
printer, meubilair, fax, materiaal,…)
Personeel (brutolonen – patronale bijdragen –
vergoedingen – verzekeringskosten, …)

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit,
kantoorbenodigdheden, kopijen, …)
Totaal
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel

POOL FONTAINAS

50.000 €

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

NR. OPERATIE
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Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

PROJECTTYPE
Woning

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Bewoners van de perimeter, ongeacht hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sociale situatie…, huurders n of eigenaars die het pand bewonen, of eigenaars die woningen verhuren in de perimeter.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Over de staat van de gebouwen en de huisvestingsvoorwaarden van de bewoners kan het volgende
worden gezegd: woningen in slechte staat op bepaalde assen en heel wat leegstaande of verwaarloosde gebouwen, concentratie van kleine woningen en vaak overbezet, probleem van gezondheid en
vaak geen basiscomfort, kansarme bevolking en wijk vooral bewoond door huurders, handelsgelijkvloerse verdiepingen omgebouwd tot woningen, contrast tussen noorden en zuiden van de perimeter,
enz.

Het idee achter het project is een aantal initiatieven te nemen ter verbetering van de staat van de
woningen in de perimeter :
• Informatie en advies inzake huisvesting (rechten en plichten uit een huurovereenkomst, Huisvestingscode, nieuwe wetgevingen zoals het EPB certificaat, renovatiepremies, leegstandstaksen,
enz.)
• Individuele opvolging van huurders
• Hulp om voor de meest kwetsbare bewoners een nieuwe woning te vinden
• Opvolging bezetting van de woningen
• Opvolging eigenaars-verhuurder – technische bezoeken en begeleiding bij kleine aanpassingswerken
• Sensibilisering eigenaars rond de mogelijkheden van Project X en het SVK
• Renovatie stimuleren en informatie en begeleiding van eigenaars van de perimeter over renovatiepremies

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

VASTSTELLINGEN

SumResearch

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
LOKET
TITTELDUURZAME
PROJECT WONING

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT WONING
LOKET DUURZAME
PROJECTDRAGER
asblConvivence/Samenleven vzw

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Réseau Habitat, verenigingen uit de wijk, Project X, OCMW

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
2 x ½ VTE
GLOBALE SCHATTING
180.000,00 €

•
•
•

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

•

FASERING

De kwaliteit van de woningen in de perimeter verbeteren
Verhuur van ongezonde woningen in slechte staat aanpakken
Bewoners in de wijk houden en minder gegoede bewoners uitzicht bieden op een geschikte woning
Informatie verspreiden over huisvesting (EPB certificaat, rechten en plichten uit een huurovereenkomst, Huisvestingscode, renovatiepremies, enz.)

2012: Communicatie-acties en contacten andere actoren op het terrein
2012: Opstart van het project
2013: Ontwikkelen van het project en tussentijdse evaluatie
2014: Ontwikkelen van het project
2015: Ontwikkelen van het project en eindevaluatie

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2013

2014

2015

Totaal

Materiaal & investering (aankoop computer, printer,
meubilair, fax, materiaal,…)

-€

1.200 €

-€

-€

1.200 €

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen – verzekeringskosten, …)

-€

52.000 €

53.000 €

53.000 €

158.000 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit,
kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

-€

6.800 €

7.000 €

7.000 €

20.800 €

Totaal

0

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

180.000 €

Financiering BHG

90.000 €

Financiering Stad Brussel

90.000 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

NR. OPERATIE
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Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

PROJECTTYPE

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
/

Volledige perimeter

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

VASTSTELLINGEN
De wijk Bloemenhof is dicht bebouwd met weinig publieke ruimtes die mensen ertoe aanzetten
contact te zoeken, weinig groene ruimtes maar ook weinig beplanting langs de weg. Binnen de
verschillende polen in de wijk en van en naar andere wijken is er bovendien een geringe mobiliteit.
Fietsverkeer verloopt er moeizaam, vooral op een aantal assen.
Verbindingen naar grote voorzieningen of grote groene ruimtes in de buurt staan slecht aangeduid.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Het project wil gedurende 40 maanden (3 jaar en 4 maand) een halftijdse werknemer in dienst nemen
bij de Stad Brussel. Hij zal instaan voor het stroomlijnen van alle groenacties in de wijk zoals bepaald in
de fiches 3.2 tot 3.8. (aanleg van een netwerk van groene assen, projectoproep burgers … ).
• Hij zal het project Kickoff technisch ondersteunen (gemeenschapsproject om jongeren te betrekken
bij de realisatie van groene acties met een sociale meerwaarde).
• Hij zal een makkelijk identificeerbaar aanspreekpunt zijn waar bewoners (verschillende specialisten in
de wijk), verenigingen, Stad Brussel en Leefmilieu Brussel terecht kunnen met vragen over het groene
netwerk in de wijk.
• Hij zal infosessies organiseren rond verschillende projectoproepen naar burgers toe (Stad Brussel,
Leefmilieu Brussel, Koning Boudewijnstichting…) om bewoners, zowel eigenaars als huurders, te
betrekken en te responsabiliseren rond het belang van groenprojecten in de wijk.
• Hij zal de bewoners specifiek advies kunnen geven rond ecotuinieren, moestuinen en plantenkeuze
• Hij zal de aanleg van groenmuren en –daken, beplantingen in bouwblokkernen, het gebruik van
vaste planten, reinigende of aromatische planten stimuleren, hij zal braakliggende terreinen een
tweede leven geven, collectieve moestuinen en composthopen helpen aanleggen, …
• Hij zal initiatieven rond sociale cohesie zoals een collectieve composthoop of moestuin ondersteunen.
• Tenslotte zal hij ook actief deelnemen aan de organisatie van minstens twee festiviteiten rond groenelementen (boomfeest of plantenbeurs bijvoorbeeld) die zullen worden georganiseerd in samenwerking met publieke partners (zoals de dienst Groene Ruimtes) en de bewoners.
Hij zal landschapsarchitect of tuinman zijn en over een uitstekende plantenkennis beschikken om
voorstellen te doen rond aanplantingen op tal van locaties. Hij zal in contact staan met verschillende
actoren uit de wijk, zoals bewoners en verenigingen, en dus blijk moeten geven van assertiviteit. Hij
zal zich ook bewust zijn van de sociale functie van zijn actie en van de impact ervan op de duurzame
ontwikkeling.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

opgemaakt
in augustus
door
SumResearch
Fiche réalisée
en août
2011 par2011 SumResearch
et ERU asbl

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
MANAGER
GROENE ACTIES
TITTEL
PROJECT

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
MANAGER
PROJECT
GROENE ACTIES
PROJECTDRAGER

PROJECT
TYPEPARTNERS
FINANCIËLE

Departement Stedenbouw –
Cel C.H.A

coördinatie

FINANCIËLE PARTNERS

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
FINANCIERUNG:
Gewest, Stad
GLOBALE SCHATTING
100.000 €

FASERING
Februari-juni 2012: lancering administratieve procedures, opstellen overeenkomsten en aanwerving.
Mei-juni 2012: aanwerven manager en begin van zijn opdracht
2013: eerste groenfeest
2014: /
2015: verschillende projecten afronden en een twee feestevent organiseren

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING

PARTENAIRES:

Budget: 100.000€
•
•
•

Functie manager « Groene acties » deeltijds over 40 maanden: 87.500€
Werkingsbudget (affiches, flyers…): 2.500€
Investeringen en materiaal (instrumenten, planten…): 10.000€

•
•
•
•
•

Stad Brussel (dienst Ecoadvies en dienst Groene Ruimtes)
Bravvo (via project Kickoff)
Leefmilieu Brussel (organisatie opleiding, sensibiliseringsdocumenten, premies …)
Le Début des Haricots (begeleiding collectieve tuinen)
WORMS vzw (begeleiding buurtcomposthopen)

Financiering BHG: 50.000 €
Financiering Stad BXL: 50.000 €
Andere: /

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

opgemaakt
in augustus
door
SumResearch
Fiche réalisée
en août
2011 par2011 SumResearch
et ERU asbl

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE
• Stroomlijnen van alle groenacties in de wijk die tot de aanleg van een groen netwerk moeten leiden;
• Verenigingen, publieke en private actoren begeleiden en indien nodig opnieuw aanspreken die bij een
groenproject zijn betrokken om ervoor te zorgen dat het project binnen een redelijke termijn wordt
gerealiseerd;
• Informatie centraliseren over incentives en technisch advies zodat bewoners/gebruikers er makkelijk
toegang toe krijgen en er promotie rond voeren;
• Infosessies organiseren rond verschillende projectoproepen naar burgers toe (Stad Brussel, Leefmilieu
Brussel, Koning Boudewijnstichting…) om bewoners, zowel eigenaars al huurders, te betrekken en te
responsabiliseren rond het belang van groenprojecten in de wijk.
• Groenprojecten organiseren die de sociale cohesie bevorderen

NR. OPERATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

PROJECTTYPE

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
/

Volledige perimeter

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

• Dichtbebouwde wijk
• Te verhard karakter van de publieke ruimte
•Gebrek aan groene ruimtes en pleisterplaatsen
• Tal van woningen zonder tuin
• Heel wat restruimtes en weinig ontmoetingsplaatsen
• Vraag van de wijkbewoners om meer groen en groene ruimtes
• Vraag naar activiteiten om de sociale cohesie in de wijk te versterken
• Onvoldoende activiteiten die bewoners met een verschillende sociale en culturele achtergrond bij
mekaar brengen
• Belangstelling voor duurzame ontwikkeling en initiatieven zoals moestuinen, collectieve tuinen, enz..

De idee is om burgers, verenigingen, wijkcomités, enz. te ondersteunen die zich inzetten voor de
realisatie van een project die de wijk een positieve en groene dynamiek geeft.
Er komt een projectoproep naar de burgers voor de financiering van initiatieven van bewoners die
acties willen organiseren ter bevordering van het « groene netwerk », de sociale cohesie, de leefbaarheid en de duurzame ontwikkeling van de wijk.
Het gaat hier om microprojecten van 1000 tot 2500 EUR / per project. De projectoproep wordt
georganiseerd op basis van duidelijke criteria die later nog worden bepaald. Tijdens de duur van het
duurzaam wijkcontract worden mogelijks 2 projectoproepen gelanceerd.
Er volgt een infocampagne voor de volledige perimeter, via info- en begeleidingsdagen en via
een feestevent rond de natuur in de stad. De coördinator « Groene acties » krijgt de opdracht de
projectoproep op te stellen en op te volgen. Hij zal de informatie en promotie rond het project onder
de bewoners verspreiden en naar synergiën zoeken met andere gelijkaardige initiatieven (duurzame
wijk, gewestelijke groen wijk, enz.). Hij zal de bewoners ook advies geven bij de organisatie van de
acties.

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Ficheréalisée
opgemaakt
in augustus
door
SumResearch
Fiche
en août
2011 par2011SumResearch
et ERU asbl

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
AUX ARBRES
CITOYENS

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
AUX ARBRES
CITOYENS
TITTEL
PROJECT
PROJECTDRAGER
Departement Stedenbouw –
Cel C.H.A

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

PROJECT
TYPEPARTNERS
FINANCIËLE

PARTNERS:
FINANCIËLE PARTNERS

Projectoproep eco-burger
/

Bewoners, wijkcomités

Stad Brussel
PRIORITAIRE
FINANCIERING:
VTE
Gewest, Stad
GLOBALE SCHATTING
54.000,00 €

•
•
•
•

Het groene karakter van de wijk uitbreiden en de biodiversiteit versterken
Participatie van de bewoners en gebruikers van de wijk stimuleren via creatieve projecten
Bewoners betrekken bij de toekomst van hun wijk en de verbetering van hun leefomgeving
Het groene netwerk versterken en inpassen in de positieve groene dynamiek rond een aantal
sleutelplaatsen (verwaarloosde plekken, omgeving sociale woningen, speelplaatsen op school,
verharde publieke ruimte, blinde muren, enz.)
Die acties ontwikkelen rekening houdend met de sociale en intergenerationele cohesie, het
welzijn, de biodiversiteit en het samenleven.
De positieve toe-eigening van de wijk door gebruikers bevorderen en bewoners ertoe aanzetten
initiatieven te nemen die hen positief betrekken bij de verbetering van hun leefomgeving: project
collectieve moestuin, gedeelde tuinen, klimplanten, compost, enz..

•
•

Ficheréalisée
opgemaakt
in augustus
door
SumResearch
Fiche
en août
2011 par2011SumResearch
et ERU asbl

FASERING
2012: lancering eerste oproep, organisatie van infosessies, selectie van de projecten
2013: realisatie van de projecten, organisatie van een feestevent voor de viering van de gerealiseerde
projecten, lancering van een tweede oproep
2014: selectie van de projecten, realisatie van de projecten van de tweede projectoproep
2015: organisatie van een feestevent voor de viering van de gerealiseerde projecten

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2012

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair, fax,
materiaal,…)

25 000

2013

2014
25 000

2015

Totaal

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

2.000 €

1.000 €

1.000 €

4.000 €

Totaal

27 000

26 000

1.000 €

54.000 €

50 000

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
MOBIEL
OMRUILPUNT SPUITEN
TITTEL PROJECT
NR. OPERATIE

PROJECTTYPE
Volksgezondheid

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Dit project richt zich vooral tot gebruikers van drugsspuiten in de wijk « Bloemenhof ». Die krijgen
via een mobiel omruilpunt toegang tot een buurtdienst. Met het inzamelen van gebruikte spuiten in
de wijk, bewijst dit project ook een dienst aan omwonenden, handelaars en professionelen die in de
publieke ruimte werken.
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

In 2010 heeft het Gewest via de twee belangrijkste omruilpunten L.A.I.R.R. en DUNE, 74.655 spuiten
uitgedeeld en er 75.623 ingezameld. Toch moeten we vaststellen dat druggebruikers hun injectiemateriaal nog steeds laten rondslingeren op publieke plaatsen. Bovendien blijven de cijfers over de besmetting van druggebruikers met HIV, hepatitis B en C zowel regionaal als nationaal onrustwekkend hoog.
De diagnose van de wijk heeft een aantal zones geïdentificeerd die met deze specifieke problematiek
worden geconfronteerd: Fontainaspark, Lemonnierlaan, middenberm Slachthuislaan en verschillende
kraakpanden in de wijk.

Het mobiele omruilpunt voor spuiten, een voertuig dat eigendom is van het Centre Transit, is permanent
in de straat aanwezig en is ingericht om spuiten om te ruilen en informatie te verstrekken over de gevaren van intraveneus druggebruik. Met dit systeem worden gebruikers van drugsspuiten rechtstreeks
aangesproken in hun leefomgeving en wordt hen een anonieme ruimte aangeboden die meer comfort
biedt dan de straat. Dit project, waarvoor twee sociale werkers verantwoordelijk zijn, valt onder de
volksgezondheid omdat het gemarginaliseerde druggebruikers sensibiliseert over de noodzaak steriel
injectiemateriaal te gebruiken en hen responsabiliseert om het gebruikte materiaal terug te brengen.
Op die manier wordt iets gedaan aan het probleem van rondslingerende spuiten op de openbare weg,
die in de wijk voor een onveiligheidsgevoel zorgen.

SumResearch

VASTSTELLINGEN

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

42

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
MOBIELPROJECT
OMRUILPUNT SPUITEN
TITTEL
PROJECTDRAGER
Transit vzw

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
Bravvo

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
½ VTE
GLOBALE SCHATTING
104.654,00 €

FASERING

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

SumResearch

Een mobiel omruilpunt is complementair met de acties die de vzw Transit en zijn omruilpunt LAIRR al
jaren voeren samen met hun partners. Het moet een pilootproject worden dat inspeelt op de problematiek van druggebruikers die om tal van redenen moeilijk steriel injectiemateriaal vinden. Bedoeling is
dus niet om de bestaande hulpvoorzieningen voor druggebruikers te gaan vervangen. Dit project is een
aanvulling op de initiatieven van LAIRR en wil een antwoord bieden op een specifieke problematiek:
• Een relatie opbouwen met de meest gemarginaliseerde gebruikers
• Steriel injectiemateriaal en informatie rond preventie toegankelijker maken
• Gebruikt injectiemateriaal in optimale veiligheidsvoorwaarden recupereren en tegelijk gebruikers
sensibiliseren om hun gebruikte spuiten terug te brengen.

•
•
•
•

Nog voor de lancering van de activiteit begin 2012, overleg voeren met de lokale actoren (gemeente, preventie- en politiediensten, wijkcomités) over de invulling van het project en over
plaats en tijdstip.
In de loop van 2012 lancering procedure voor de aanwerving van een VTE opvoeder en, zodra het
voorschot is betaald, persoon aanwerven om het project te kunnen opstarten.
2013 en 2014: voortzetten van het project en aanpassing in functie van de realiteiten en behoeften
op het terrein.
December 2015: evaluatie van het project en in functie van de resultaten, het project eventueel
voortzetten na het wijkcontract.

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Budgettaire post

2.012 €

2.013 €

2.014 €

2.015 €

Totaal

Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair, fax,
materiaal,…)

3.550 €

-€

-€

-€

3.550 €

Personnel (rémunérations brutes, cotisations patronales, indemnités, frais d’assurances, …)

19.525 €

19.525 €

19.525 €

19.525 €

78.100 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

5.751 €

5.751 €

5.751 €

5.751 €

23.004 €

Totaal

28.826 €

25.276 €

25.276 €

25.276 €

104.654 €

Financiering BHG

52.327 €

Financiering Stad Brussel

52.327 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

COORDINATIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES
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PROJECTTYPE
Sociale samenhang

Stad Brussel
PRIORITAIRE

DOELPUBLIEK
Dit project richt zich tot de volledige Brusselse bevolking maar vooral tot de bewoners van de perimeter
die de omnisportzalen van de Zespenningenstraat en de Papenvest en de terreinen van het Charles
Vander Putten Stadion omvat, ongeacht hun leeftijd, sociaal niveau of geslacht. De stad wil met dat
initiatief sport voor die mensen toegankelijker maken.

VASTSTELLINGEN

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De diagnose van de wijk heeft gewezen op de noodzaak om de bestaande infrastructuren toegankelijker en zichtbaarder te maken. De infrastructuren uit de wijk worden op vandaag vooral gebruikt door
clubs en zijn weinig toegankelijk voor bewoners. Vrije toegang is er amper en ook buiten de schooluren
(WE, schoolvakanties ...) zijn ze vaak niet open.
Daarom moet de pedagogische omkadering van de sportinfrastructuur worden versterkt en moet het
participatieve aspect van verenigingen of andere groeperingen uit de wijk verder worden ontwikkeld.
Daar moet rekening mee worden gehouden bij de uitwerking van sportactiviteiten tijdens de uren
waarop die verschillende centra vrij zijn, o.m. tijdens het schoolverlof en tijdens weekends, wanneer
die installaties weinig worden gebruikt.

Het project dat is gebaseerd op drie pijlers (Omnisportzaal Papenvest, omnisportzaal Zespenningenstraat, terreinen Charles Vander Putten Stadion), moet sportbeoefening aanmoedigen, gezondheidsopvoeding via de sport promoten, de toegang voor eenieder tot die infrastructuren garanderen en
sportactiviteiten organiseren die vrij toegankelijk zijn voor de gehele bevolking.
Het project wil o.m.:
• het in alle veiligheid beoefenen van minstens twaalf sportdisciplines waaronder de belangrijkste balsporten (volley, basket, handbal, zaalvoetbal) en minstens zes disciplines in open lucht;
• de openingsuren van die drie installaties uitbreiden, en vooral dan de uren waarop er vrije toegang is,
tijdens de schoolvakanties of de weekends;
• het aantal aangeboden sportdisciplines uitbreiden;
• nieuwe gebruikers aantrekken;
• samen met de verenigingen uit de wijk een methodologie ontwikkelen om de vrije toegang te omkaderen;
• het publiek meer informatie geven rond sport;
• de externe communicatie verbeteren en op die manier het sportieve imago van de drie externe infrastructuren uit de wijk verbeteren;
• met de steun van ULB Sports, opleidingen tot sportmonitor organiseren voor de jongeren uit de wijk
om op die manier die jonge burgers uit de wijk meer te betrekken en hen laten deelnemen aan de
integratie van het project
Dit project wordt ondersteund en ontwikkeld in het kader van bouw van nieuw sportcentrum in de wijk
(cfr. project 1.2.5) . Een betere toegankelijkheid en een intensiever gebruik van de lokale infrastructuren zal de wijk nieuw leven inblazen en de sociale cohesie bevorderen.
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
COLLECTIEF
PROJECT ROND SPORT
TITTEL PROJECT

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
TITTEL
PROJECT
COLLECTIEF
PROJECT ROND SPORT
PROJECTDRAGER
STAD BRUSSEL – DIENST SPORT

FINANCIËLE PARTNERS
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

FINANCIËLE PARTNERS
VZW Prosport, ULB Sports, CFWB/FWB, AES, AISF

Stad Brussel
PRIORITAIRE
VTE
2VTE niveau C
GLOBALE SCHATTING
150.000,00 €

•
•
•
•
•

SumResearch

•

relaties versterken met de ouders uit de wijk van wie de kinderen de sportzalen bezoeken
•
de interculturele uitwisselingen en de sociale cohesie versterken
sport beoefenen stimuleren
de openingsuren van die drie installaties uitbreiden, meer sportdisciplines aanbieden en nieuwe •
gebruikers aantrekken (senioren, vrouwen, …)
meewerken aan de opvoeding van de jongeren aan de hand van de waarden die in de sport gelden:
respect, fair-play, sociabiliteit, discipline, zichzelf overstijgen en zelfkennis, gezondheidsopvoeding (tabaksverslaving, zwaarlijvigheid, drugs, doping) …
het publiek meer informatie geven rond sport

2011: Voortzetten van de activiteiten en animaties in de bestaande infrastructuren, uitbreiding
van het aanbod, opstellen van een nieuwe sportprogrammering die beantwoordt aan de behoeften van de bevolking, meer communicatie
2012: Aanwerven van een Niveau A, aanwerven van 2 Niveaus C, aankoop van materiaal en sportuitrusting voor de drie infrastructuren

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING
Poste budgétaire
Personeel (brutolonen – patronale bijdragen
– vergoedingen – verzekeringskosten, …)

Totaal

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

FASERING

SOCIALE EN ECONOMISCHE OPERATIES

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE

2011

2012

2013

2014

2 VTE Niveau C

2 VTE Niveau C

2 VTE Niveau C

Total

56.650,00 EUR

56.650,00 EUR

56.650,00 EUR

169.950.00 EUR

WC :50.000€

WC :50.000€

WC :50.000€

WC :150.000€

50.000 EUR

50.000 EUR

50.000 EUR

150.000 €

Financiering BHG

75.000 €

Financiering Stad Brussel

75.000 €
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
ALGEMENE
COÖRDINATIE
TITTEL
PROJECT
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Stad Brussel
PRIORITAIRE

NR. OPERATIE :

PROJECTTYPE :

FINANCIËLE PARTNERS:

44

Coördinatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel

PROJECTDRAGER :
Departement Stedenbouw –
Cel C.H.A.

VTE :
1 VTE

PARTNERS:

GLOBALE SCHATTING
200.000,00 €

/

DOELSTELLINGEN/STRATEGIE:
Aanwerven van een projectleider voor de coördinatie van alle acties die in het kader van het wijkcontract worden Instaan voor de opvolging, coördinatie, coherentie en een goede implementatie van de realisaties
gevoerd.
bepaald in het vierjarenprogramma inzake herwaardering.
Opdrachten:
• Invoeren van een actieplan voor de verschillende operaties van het wijkcontract
• Lancering, opvolging en coördinatie van de projecten
• Beheer en opvolging van de budgetten
• Opvolging en actualisering van de planning
• Administratieve en financiële opvolging van de projecten
• Sturen van de vergaderingen en daarbij de actoren binnen het wijkcontract betrekken
• Voorbereiding en opvolging van de gemeentelijke, gewestelijke en federale opvolgingcomités
• Organisatie en animatie van de vergaderingen, werkgroepen en AV
• Tijdens elke fase van het project duidelijke informatie verspreiden naar de bevolking toe
• Een strategie ontwikkelen van participatie en co-productie van het project
• Zorgen voor een coherentie tussen de operaties en streven naar synergiën

FASERING:

Début 2012: engagement du chef de projet

SumResearch

BESCRIJVING VAN HET PROJECT:

SCHATTING EN BUDGETTAIRE VERDELING:
Budgettaire post

2012

2013

2014

2015

Totaal

Personeel (brutolonen – patronale bijdragen – vergoedingen –
verzekeringskosten, …)

48.000,00 €

48.000,00 €

48.000,00 €

48.000,00 €

192.000,00 €

Werking (huur, telefoon, water, gas, elektriciteit, kantoorbenodigdheden , kopijen, …)

2000

2000

2000

2000

8.000 €

Totaal

50000

50000

50000

50000

200.000 €

POOL FONTAINAS

POOL SLACHTHUIS

GROENE NETWERK

Financiering BHG

100.000 €

Financiering Stad Brussel

100.000 €
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Materiaal & investering (aankoop computer, printer, meubilair,
fax, materiaal,…)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
SLACHTHUIS 36
PROJECTTYPE:
Aankoop - doorverkoop

GROOTTE:

TYPOLOGIE:

G+2+C

Te bepalen

GEBRUIK:
woningen

AANTAL EENHEDEN:

Duurzaam wijkcontract BLOEMENHOF 		
OPPERVLAKTE PROJECT:

3760 m²

PROJECTDRAGER:
Departement Stedenbouw - Cel C.H.A.
PARTNERS:
privaat

+/- 22

Stad Brussel
RÉSERVE
GLOBALE SCHATTING:
1.375.889,32 €
FINANCIERING:
Gewest, Stad Brussel

DOELSTELLINGEN

FASERING

•
•

2012: aankoop van het goed, opstellen van het programma en van het bestek
2013: doorverkoop aan minstens 90% van de aankoopprijs

Bijdrage leveren tot de heropwaardering van de randbebouwing langs de Slachthuisstraat
Inspelen op de vraag naar kwaliteitsvolle woningen en meer middelgrote woningen op de markt
brengen, tegen een geconventioneerde huurprijs
Bijdrage leveren tot het behoud van het industrieel erfgoed uit de wijk
Meer groen in bouwblokkernen

•
•

BUDGETTAIRE RAMING EN VERDELING
oppervlakte

terrein

nuttig

Sanering

1075,00

m²

€/m²

Aankoop

1075,00

m²

€/m²

Afbraak

7285,00

m³

€/m³

Totaal

RESERVEOPERATIES

SumResearch

oppervlakte

BTW op afbraak (21%)

Fiche opgemaakt in augustus 2011 door

Honoraria stabiliteit, VC,... (2%)
BTW op honoraria(21%)
TOTAAL
Doorverkoo
Reële kost WC
Financiering BHG
Financiering Stad Brussel
Andere
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POOL SLACHTHUIS
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VASTGOEDOPERATIES

SOCIALE EN ECONOMISCHE

RESERVEOPERATIE

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 			
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Colophon

Stad

Brussel

Réalisé à Bruxelles le
12/2011
Onder leiding van Paul Lievevrouw
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contact SumResearch sa
Boulevard de Waterloo 90
1000 Bruxelles
t: 00-32-2-512-70-11
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brussel@sum.be
www.sum.be
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