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De Wijkfora zijn rechtstreekse ontmoetingen van de Stad en haar inwoners.
De uitwisseling van ideeën is soms scherp daar bewoners er hun grieven en
opmerkingen komen uiten. Andere bewoners nemen aan deze openbare
vergaderingen deel met de wil een dialoog op te bouwen betreffende de ont-
wikkelingen in hun wijk.
In plaats van het debat uit de weg te gaan, moedigt de Stad de discussies

eerder aan. Hierdoor kan de Stad haar projecten belichten, naar alternatieve
oplossingen van de wijkcomités luisteren en misverstanden uit de weg ruimen.
Alle problemen onmiddellijk oplossen is onmogelijk. Het gegronde ongeduld

van de bewoners moet regelmatig worden gemilderd, daar de tijdspanne van
planning en uitvoering van werken niet dezelfde is als in het dagelijkse leven.
De Stad wordt ook verrijkt door de levende cultuur van haar inwoners die een

intense gehechtheid aan hun woonomgeving vertonen. De plaatselijke demo-
cratie wordt tijdens deze ontmoetingen uitgediept en het “Inforum” brengt er
verslag over uit. De verslagen worden verzonden naar alle personen inge-
schreven bij de dienst “Participatie”.
De Wijkfora moedigen een actief burgerschap van alle Brusselaars aan, daar

Brussel een stad is voor allen.

Ahmed El Ktibi,
Schepen

van Participatie
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Er bestaat een belangrijk
aanbod aan infrastructuur
voor de jeugd.

Het doel van de overheid is dit aanbod kenbaar maken.

In het jeugdcentrum “Vossen” komen ongeveer 150 jongeren
waaronder maar weinig meisjes. Een gemende groep is wense-
lijk daar zij een totaal andere dynamiek zou teweeg brengen. Het
personeel van het jeugdcentrum valt onder de verantwoorde-
lijkheid van BRAVVO en telt vijf personen. Eén coördinator, drie
animatoren en een speelpleinanimator. Het centrum is vooral op
artistieke activiteiten gefocust. Er werd een opvoering geprodu-
ceerd die tijdens een festival in de prijzen viel. Op het
aanpalende terrein worden ook Hiphop, Slam, theater en muziek-
workshops georganiseerd. Op het opnieuw toegankelijke terrein
“Slakkenveld” genaamd worden er animaties georganiseerd voor
de kinderen. Er wordt ook aan straathoekwerking gedaan. Activi-
teiten worden uit de grond gestampt om de jongeren aan te moe-
digen projecten uit te werken. Er zijn echter straathoekwerkers
die niet in een georganiseerde structuur willen werken. Ons doel
is de jongeren te informeren en hen proberen naar al bestaande
structuren te leiden. Andere verenigingen zijn ook aanwezig
zoals het “ANJ 88”, “Foyer de Jeunes Montserrat”, Recyclart,
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Contact 2103. Deze verenigingen werken samen met kinderen,
jongeren en hun ouders. De Stadsdienst “Jeugd” wil zich nog meer
gaan bezighouden met activiteiten voor de jonge kinderen. De brochure
« Pose ton cartable » geeft een lijst van alle Franstalige artistieke,
sportieve en andere activiteiten voor de kinderen van 2 ½ tot 12 jaar.
Deze brochure antwoordt ook op veelgestelde vragen i.v.m. sportacti-

viteiten en naschoolse opvang. De Stad en het OCMW wensen hun
diensten uit te breiden om aan al de problemen van behoeftige families
op te kunnen lossen. Door een gebrek aan plaats zullen zij samen
naschoolse opvang en huiswerkhulp ontwikkelen. Om aan de noden te
voorzien, wordt er een stand van zaken opgenomen. Men voorziet ook
om dit aanbod voor scholieren van andere scholen open te stellen
evenals een meer geïndividualiseerde aanpak vooral voor scholieren
die het eerste en tweede middelbaar aanvangen.
De dienst “Jeugd” biedt drie soorten dienste aan. Ten eerste: speel-

pleinen met de nodige infrastructuur voor kinderen van 3 tot 12 jaar (de prijs
houdt rekening met het familiale inkomen). Ten tweede: stages van vijf
dagen en ten derde verblijven aan zee of op het platteland. De brochure

"Brusseler Jeune" voor jongeren van
meer dan 12 jaar oud geeft alle
nodige informatie.
De twee voorgenoemde brochu-

res zijn verkrijgbaar bij de vzw “Jeu-
nesse à Bruxelles” Helihavenlaan 56,
1000 Brussel. Dezelfde informatie
(enkel in het Frans) is ook te consul-
teren op de site :
http://jeunesseabruxelles.be
Rond het Brigittinen-gebouw in de

Visitandinenstraat slenteren hangjon-
geren rond, die door niemand in de
goede richting worden gestuwd. Dit
creëert een gevoel van onveiligheid
in de wijk. Het gebouw naast de Brus-
selse Haard zal onderdak bieden aan
82 kroostrijke gezinnen. Aan de
reeds vermelde tieners worden dan
nog eens 250 kinderen van 4 tot 15
jaar toegevoegd. Hoe wordt aan
deze vraag beantwoordt? Het Huis

van het Kind blijft voortwerken zoals voorheen. Het Jeugdhuis daar en tegen
heeft heel wat problemen gekend. Het jeugdhuis werd gesloten omdat de
animatoren hun werk niet meer konden uitoefenen. Straathoekwerkers
werden op pad gestuurd en daar plukt men nu de vruchten van. Het doel is
om het centrum opnieuw open te stellen met garanties om niet in dezelfde
problemen verzeild te geraken. Er zijn geen noemenswaardige problemen
wat betreft het aanbod voor de kinderen en jongeren van juist aangekomen
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families. Het aantal opvangplaat-
sen in vakantiecentra is niet be-
perkt en de regels van het ONE
(Office de la Naissance et de
l’Enfance) worden nageleefd. Er
worden meer en meer stages
aangeboden maar hier is het aan-
tal plaatsen beperkt. Voor verblij-
ven zijn bepaalde periodes meer
gewild dan andere. De bijkomen-
de aanvragen voor verblijven kun-
nen worden beantwoord. De Stad
werkt ook samen met bepaalde
wijkverenigingen om aan de ver-
zuchtingen van de inwoners te
kunnen voldoen. Aan de stede-
lijke kunstacademie worden activi-
teiten zoals plastische kunst,
theater en muziek aangeboden.
De inschrijvingen gebeuren in
september. De gezinnen in de
nieuwe woningen krijgen bij hun
aankomst een informatiepakket.
Het probleem is niet zo zeer het
aanbod van activiteiten maar de
onbekendheid ervan bij de
(nieuwe) bewoners.
De Stad zal de vraag naar de

heropening van het Dolto-park
doorgeven aan de bevoegde in-
stantie(s). Zij zal de problemen
i.v.m. de doorgang tussen het
speelplein en het Wijkhuis Dolto
onderzoeken. Autobestuurders
gebruiken deze doorgang met al-
le veiligheidsproblemen vandien.
Volgens aanwezigen in de zaal
werden verscheidene ongevallen
op het nippertje vermeden.
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Heraanleg: wegenis en
openbare verlichting

In de wijk werden reeds straten heraangelegd en verlichting
vernieuwd. De Stad doet voort, soms in samenwerking met
het Gewest.

Daar het Troonplein ten dele een gewestplaats is, zal de
heraanleg in samenwerking met het Gewest moeten gebeuren. Het
departement “Wegenis” zal de heraanleg van de Theresianenstraat
bestuderen. Een nieuwe straatbedekking in de Naamse-, Kern- en
Pippelingstraat werd in het driejaarlijkse investeringsplan (2007-
2009) van de Stad ingeschreven. Het plan wordt gesubsidieerd
door het Gewest, die de bijbehorende studies zal uitvoeren. De
Stad neemt de uitvoering van de werken voor haar rekening. De
werken zouden in de loop van 2010 kunnen worden uitgevoerd. Er
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zal worden rekening gehouden
met het fietspad en de veilig-
heid van de voetgangers. De
Stad zal de verbetering van de
verlichting in de Ezelstraat be-
studeren.
De Regentlaan is net zoals

het Troonplein een gedeelde
Gewestweg. De aanleg van
een parking zal dus in samen-
werking met het Gewest gebeuren. De Grotehertstraat en het deel
van de Wolstraat tussen de Zavel en de Vier-Armenstraat zullen
opnieuw worden geasfalteerd. De Stad wenst een heraanleg voor
de delen van de Spiegel- en de Sint-Gisleinstraat tussen de Hoog-
en Blaesstraat. Deze werken zijn voorzien voor 2010 - 2011.
Om de sterfputten van de openbare riolering te laten

ontstoppen belt men het liefst naar het nummer 0800/901.07. De
sterfput wordt binnen de twee dagen ontstopt. Het ontstoppen van
rioleringen opgestopt door cement of beton kan ongeveer een
maand in beslag nemen.
Het project voor de verdubbeling van de verlichting in het

centrum heeft betrekking op de volgende straten: Kiekenmarkt,
Grétrystraat, Paleizenplein, Papenvest, O.LV van Vaak-, Groot-
serment-, Eik- en Zennestraat. De studies die nog ter goedkeu-
ring liggen betreffen de volgende straten: Berg-, Oratoriënberg- en
Bankstraat, Leuvenseplein, Violet-, Boom-, Coppens-, de Ligne-,
en Van Moerstraat, Treurenberg, Dam- en Spiegelstraat. De stu-
dies die reeds werden goedgekeurd zijn de volgende: Maagden-,
Zinnik-, Muggen-, Volders-, Bodegem-, Kazerne- en Artesiëstraat.
Geplande uitvoering van de projecten in de Gier-, Loof-, Menslie-
vendheids-, Pieremans-, Froebel- en Kuregemstraat. Onder de af-
gewerkte projecten van het jaar 2008-2009 vallen de Zuinigheids-,
Sint-Gislein-, Sistervat-, Abrikozenboom-, Huishoudens-, Piere-
mans-Pluim-, De Lenglentiert-, Nancy-, Breughel-, Grootgodshuis-
, Marqstraat en de Vlierwijk.
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Huisvesting: aanpassen aan de
sociale realiteit van Brussel

De grondregie voert de huisvestingspolitiek van de Stad uit. In
de zone Vijfhoek-Zuid beheert de Regie ongeveer 315 woningen
waarvan 21 in het kader van het Wijkcontract. Het overige zijn
middenklasse woningen.

Huisvesting is de hoofdbekommernis van het College. Er is een
massieve huisvestingsbouw bezig door en op het grondgebied van de
Stad. Er bestaat al een plan voor de 8 nieuwe sociale bouwwerven. In
2012 zal men de vraag naar woningen kunnen bevredigen.
Reeds bestaande projecten in het kader van het Wijkcontract “Rouppe”:
- Het BBTK heeft haar stedenbouwkundig voorontwerp voorgesteld.

Tegen het einde van het jaar wordt een aanvraag ingediend.
- Voor het project in de Nieuwlandstraat wordt er onderhandeld met

het departement van Openbaar Onderwijs voor de bouw van woningen.
- In de Van Helmontstraat werd een onteigeningsprocedure in gang

gezet, maar ondertussen heeft de eigenaar laten weten er te willen bou-
wen. De Stad onderzoekt de mogelijkheid deze gebouwen onmiddellijk
na hun afwerking op te kopen en wil de eigenaar verplichten een onder-
grondse parking te voorzien om zo het Rouppeplein te ontlasten.
- De eigenaar van de Falstaff heeft een project voor een hotel van

3.000 m² ingediend, wat 1.000 m² huisvesting zou opleveren.
Enkele verschillen in de toekenning van sociale woningen moeten wor-

den onderstreept.
In 2007 werd een
regel uitgevaardigd
voor alle soorten
woningen behalve
deze die onder een
Wijkcontract vallen.
Deze regel is door-
zichtig, ethisch,
simpel, zonder
wachtlijst maar
men moet een
anciënniteitnum-
mer toekennen en
zich in het
plaatselijke agent-
schap in schrijven.
De toekenning
moet aan twee
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voorwaarden voldoen: de woning moet aan de noden van de huurders
beantwoorden en de huur mag niet meer dan 40 % van hun inkomen
bedragen. Wanneer men de inkomsten nagaat wordt wel rekening
gehouden met de sociale uitkeringen. Het gaat hier over 2.600
woningen op 2.800. De rest van de woningen wordt gebouwd in het
kader van het Wijkcontract. Voor deze laatste gelden specifieke regels
gebonden aan gewestelijke verordeningen. De regels voor sociale huis-
vesting gelden ook hier. Men moet zich dus op een wachtlijst inschrij-

ven. De huur is
echter een vast
bedrag en niet
zoals in de so-
ciale huisves-
ting waar de
huur wordt be-
rekend in func-
tie van het inko-
men. Men
geeft ook voorr-
ang aan de per-
sonen die
reeds binnen
de omtrek van
het Wijkcon-
tract wonen.
De Stad

heeft de Ge-
westelijke
huuruitkering
op poten

gezet. Een derde van de Stadseigendommen voldoet voor de tus-
senkomst van een huuruitkering. Deze uitkering beslaat maximum
210 ¤. Het bedrag varieert tussen één derde van het inkomen en
de totale huurprijs.
Wat het probleem van de leegstand betreft, heeft de Stad een

gedetailleerde inventaris opgesteld en de missie van het AOS
(Afvaardiging voor de duurzame ontwikkeling van de Stad) ver-
lengd. Het team heeft als één van haar opdrachten de bewust-
making van eigenaars om hun eigendom te renoveren. Er is ook
nog het probleem van leegstand boven winkels. De woningen
staan leeg omdat het moeilijk is een aparte ingang naar de
verdiepingen aan te leggen.
Indien de bewustmakingscampagne geen vruchten afwerpt

bestaan er nog altijd dwangmethodes zoals de belasting op
leegstand. Andere mogelijkheden zijn de onteigening of een
cassatieberoep.
Een aantal dossiers wordt stilaan opgelost o.a. de stadskanker in de
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Sint-Gisleinstraat en de dossiers
betreffende de Reebokstraat 2 en
Hoogstraat 265-267.
Over de vraag waarom geen

enkel project dat raadgevingen
over renovaties verstrekt werd
weerhouden in het Wijkcontract,
zal tijdens één van de volgende
opvolgingsvergaderingen van de
PCGO (Plaatselijke Commissie
voor Geïntegreerde Ontwikkeling)
worden besproken.
De kredieten liggen klaar voor

de vernieuwing van de gebouwen
in de Minimenstraat. Maar het dos-
sier blijft geblokkeerd door de
procedure van openbare aanbe-
steding. Men had de Federale
dienst die dit project beheerd ge-
waarschuwd dat men geen onder-
nemer kan kiezen zoals dat het
geval is in Duitsland. Deze beslis-
sing werd dan inderdaad door de
Raad van State teniet gedaan.
Zodoende duurt de procedure
nog langer. Eindelijk werd dan
toch een aannemer aangeduid en
starten de werken. Spijtig genoeg
ging de aannemer bankroet. Deze
hele procedure moet beslist min-
der complex worden vooral waar
het sociale woningen betreft. De
stad heeft beloofd de werken in
juni op te starten. De bewoners
merken op dat het begin van de
werken samenviel met de vernie-
tiging van een tuintje. Na het stop-
zetten van de werken, werd de
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werf in een openbaar stort omgetoverd door het inciviek gedrag van de
bewoners die dit gedrag normaal schijnen te vinden. De omgeving van
de Minimenstraat ligt bezaaid met vuil en trekt ratten aan.
Mensen zonder papieren hebben dit gebouw dan maar gekraakt.

De Stad heeft snel gereageerd en de volgende dag kwam er een
Politie interventie.
Dhr. Mayeur, voorzitter van het OCMW, wil in september een wijkver-

gadering bijeenroepen aangaande de in opbouw zijnde en
gerenoveerde woningen.
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Varia

De Zuidlaan

De Zuidlaan lijdt onder zwerfvuil en andere rommel. Het Gewest
levert er goed werk maar het gedrag van de bewoners blijft onveran-
derd. De bewoners vragen dat bemiddelaars van Net Brussel er meer
afschrikwekkend optreden. Bepaalde Horeca-uitbaters hebben geen
contract met het Gewest voor de afvoer van hun afval. Het sorteren
blijkt er ook niet bepaald ingeburgerd.
De bevoegdheid hebben over de openbare netheid is een moeilijke

taak. De Stad heeft netheidscomités opgericht om de problemen nauwge-
zet op te volgen. In bepaalde wijken is hun werk nauwelijks zichtbaar door
het aanhoudend inciviek gedrag van de bewoners. Aan kinderen werd de
basis van het sorteren bijgebracht met de hoop dat zij de aandacht van
hun ouders daarop trekken. De straatvegers doen wat ze kunnen en er

bestaat een antigraffiti cel. Behalve
het werk op het terrein heeft de Stad
ook repressieve middelen: onderzoe-
ken van vuilniszakken, in bepaalde
wijken bestaan plaatsen waar men
verdekt opgesteld staat om sluik-
storters op heterdaad te betrappen
en te beboeten. Sinds 18 december
bestaan er ongeveer een vijftal
plekken. De boetes worden er ook
geïnd. Meer dan 10 ton afval wer-
den opgeruimd. Wat graffiti betreft
heeft de Stad, om het goede voor-
beeld te geven, alle openbare ge-
bouwen tot driemaal toe schoon
gespoten. Deze campagne zal van-
af nu driemaal per jaar plaatsvinden.
De voetpaden aan de Zuidlaan

vallen onder de bevoegdheid van het
Gewest. De Stad zal het Gewest
contacteren om de slechte staat van
de voetpaden aan te klagen, vooral
voor het Huis van de Blinden en rond
de metro-ingang. Deze stap wordt
alleen gezet als het gehele voetpad
beschadigd is. Indien er “enkel” wat
plaveien los of verdwenen zijn is de
heraanleg op kosten van de eigenaar
van het aanpalende gebouw.
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De Politie maakt gebruik van
een aanplakcampagne om tegen
het voederen van duiven te
ageren zoals reeds in Anderlecht
en Molenbeek het geval was.
De omwonenden van Brussel

kermis hebben last van het la-
waai. De Stad zal de foorkramers
aan het reglement herinneren. Er
zullen maatregelen genomen wor-
den om (tijdens de weekends althans) het nagelaten vuil van de
kermisbezoekers niet te vroeg ‘s morgens op te ruimen.

De Zavel

Wat betreft de heraanleg van de plaats, werd besloten om na
de woelige overlegvergadering het project tijdelijk in de koelkast te
bewaren. Deze overlegvergadering was een idee van de Stad.
Tijdens dit oponthoud geeft de Stad zich de tijd om haar
voorstellen in alle rust en indien nodig te herzien. Hierdoor kan
ook een sterk lang termijnproject uit de bus komen.
De Stad zal de MIVB contacteren om te vragen dat de bussen

hun snelheid minderen op de Zavel. De Stad zal nagaan of de we-
genis er moet worden heraangelegd. De bussen rijden er inder-
daad met overdreven snelheid en de staat van de wegenis brengt
trillingen mee die de gemoedsrust van de omwonenden storen.

Bijlage

Lijst van wijkcomités van de Louizawijk ingeschreven bij het
Huis van de Participatie. Kent U een comité dat niet op deze lijst
voorkomt, laat het ons dan weten. Alle hulp is welkom. Dank U.
.>> A.S.B.L. DES CHARTREUX (NF) - MEV. PATRICIA DECROIX -
KARTUIZERSSTRAAT 44, 1000 BRUSSEL - DECROIXP@SKYNET.BE.
>> ATELIER DE RECHERCHES & ACTIONS URBAINES (F) - M. MARC FRÈRE

(PRÉSIDENT) - BD ADOLPHE MAX 55, 1000 BRUXELLES - INFO@ARAU.ORG -
TEL. 02 219 80 14 - FAX. 02 219 86 75.
>> BÉGUINAGE ACTIF (F) - MME CLAUDINE MEYER - RUE DE LAEKEN 56, 1000
BRUXELLES - TEL. 02 218 47 43 - FAX. 02 217 76 03.
>> BLOEMENHOF - JARDIN AUX FLEURS (NF) - M. DOMINIC BRUMAGNE - PL. DU

JARDIN AUX FLEURS 8 BTE 4, 1000 BXL - BLOEMEN.HOF.FLEURS@GMAIL.COM.
>> BRUSSELSE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU - ALERT (N) - MEV. SARAH

HOLLANDER (VOORZITTER) - ZATERDAGPLEIN 13, 1000 BRUSSEL -
BRAL@BRALVZW.BE - TEL. 02 217 56 33 - FAX. 02 217 06 11.
>> COLLECTIF DES CITOYENS D'ANNEESSENS (F) - M. KARIM TAFRANTI - RUE DE

LA VERDURE 48, 1000 BRUXELLES.
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>> COM. "TOUS EN SENNE" / MAISON D'ACCUEIL 'SOURCE' (F) - M. PACAL BIESEMANS -
RUE DE LA SENNE 78, 1000 BXL - BIESEMANSPASCAL@HOTMAIL.COM - TEL. 02 512 40 03.
>> COM. DÉF. HAB. BXL - CENTRE (F) - MME MADELEINE VAN DE WINCKEL

(PRÉSIDENTE) - RUE MARCQ 21, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 219 62 68.
>> COMITÉ "BÉGUINAGE" (F) - M. MME ARTHÈME GLIKSMAN - RUE DU GRAND

HOSPICE 54, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 217 65 82.
>> COMITÉ "CENTR. - TERRE NEUVE/NIEUWLAND" (NF) - MEV. LINDA VERHELST -
KASZER (PRÉSIDENTE) - RUE TERRE - NEUVE 23, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 502 50
86 - FAX. 02 514 44 92.
>> COMITÉ "CENTRUM -NIEUWLAND" (N) - NIEUWLANDSTRAAT 2, 1000 B - T. 02 514 53 69.
>> COMITÉ "IEPER/YPRES - DIKSMUIDE/DIXMUDE" (NF) - DHR ERIC VERCRUYSSE -
IEPERLAAN 18, 1000 BRUSSEL. TEL. 02 218 62 29 - FAX. 02 218 62 29.
>> COMITÉ "IEPER/YPRES - DIKSMUIDE/DIXMUDE" (NF) - M. PAUL VANMEERBEEK

(PRÉSIDENT) - IEPERLAAN 18, 1000 BRUSSEL. TEL. 02 218 62 29 - FAX. 02 218 62 29.
>> COMITÉ "OUD KORENHUIS" (N) - DHR ANDRÉ SKENAZI - OUD KORENHUIS 3, 1000
BRUXELLES. TEL. 02 503 41 74.
>> COMITÉ "PORTE DE NAMUR" (F) - M. JEAN LOWIES - RUE DE LA REINETTE 13 BTE

6, 1000 BRUXELLES - JLOWIES@CODITEL.NET

>> COMITÉ "REMPART

DES MOINES" (F) - M.
FRANÇOIS DUPONT -
RUE DE LA POUD-
RIÈRE 60, 1000 BXL.
TEL. 02 512 90 22 -
FAX. 02 512 32 86.
>> COMITÉ "RUE DE

LA CASERNE" (F) -
RUE DE LA CASERNE

65, 1000 BRUXELLES.
>> COMITÉ "SAMARI-
TAINE"-ASBL(F) - MME

HÉLÈNE DELCOURT -
RUE DE LA SAMARIT-
AINE 41/6, 1000 BXL-
DCOMITE1@YUCOM.BE

- TEL. 02 513 06 26.
>> COMITÉ "SENNE"
(F)-RUE DE LA SENNE

1, 1000 BRUXELLES.
TEL. 02 502 53 62.

>> COMITÉ "SENNE/ZENNE" (NF) - MME DANIÈLE BRULEIN (PRÉSIDENTE) - RUE DU

GRAND SERMENT 22, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 509 81 65.
>> COMITÉ "ST GÉRY" (F) - M. PIERRE DELHEZ - RUE DE LA GRANDE ILE 15, 1000
BRUXELLES. TEL. 02 502 42 42 - FAX. 02 204 15 19.
>> COMITÉ "VIVRE À LA QUERELLE" F)- M. ALI ADKHI - RUE DU LAVOIR 29, 1000 BXL.
>> COMITÉ "WAPPERS" (F) - M. JEAN - PIERRE MARTIN - RUE WAPPERS 11, 1000
BRUXELLES. TEL. 02 734 67 81 - FAX. 02 778 68 12.
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>> COMITÉ DE DÉFENSE DES HABITANTS DE BXL - CENTRE (NF) - M. BURCKHARD

DOEMPKE - RUE DU BÉGUINAGE 23, 1000 BRUXELLES - BMD@BELGACOM.NET -
TEL. 02 217 93 42.
>> COMITÉ DE QUARTIER " RUYSBROECK - SABLON" (F) - MEV. CHRISTIANE

LOGIE (PRÉSIDENTE) - RUE DE RUYSBROECK 80, 1000 BRUXELLES.
>> COMITÉ DE QUARTIER ROYAL - SABLON - KONINGSWIJK - ZAVELCOMITÉ VZW

(NF) - M. MAURICE MASSANGE DE COLLOMBS (PRÉSIDENT) - RUE THÉRÉSIENNE

19/2, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 503 17 98 - FAX. 02 503 17 98.
>> COMITÉ GÉNÉRAL D'ACTION DES MAROLLES (F) - MME BERNADETTE VAN

ZUYLEN - RUE DE LA PRÉVOYANCE 56, 1000 BXL - CGAMAROLLES@SKYNET.BE -
TEL. 02 511 54 68 - FAX. 02 511 88 31.
>> COMITÉ GRAND FRÈRE (F) - M. EL SIALITI - RUE DES TANNEURS 142, 1000
BRUXELLES. TEL. 075 69 97 29.
>> COMITÉ N.D.AUX-NEIGES-ROYALE - O.L.V.-ER SNEEUWWIJK (NF) - MME THI

-THUC-TRINH NGUYEN - RUE DE L'ASSOCIATION 43, 1000 B - T. 0473 207 171.
>> CONS. CONSULT. LOCATAIRES - REMP. DES MOINES (F) - RUE DU REMPART

DES MOINES 135/10, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 511 97 52.
>> DE MARKTEN - BELANGENBEHARTIGING (N) - MEV. NORA DE KEMPENEER

(CENTRUMVERANTWOORDELIJKE) - OUDE GRAANMARKT 5, 1000 BRUSSEL -
NORA.DE.KEMPENEER@DEMARKTEN.BE - TEL. 02 512 34 25 - FAX. 02 513 91 32.
>> ESPACE CITOYEN MAROLLIEN ASBL (F) - M. JACQUES JOCKIR (PRÉSIDENT) -
PL. DU JEU DE BALLE 71, 1000 BXL - JACQUES.JOCKIR@CONTACTOFFICE.NET -
TEL. 02 735 13 72.
>> LIGUE DES FAMILLES - BXL - VILLE (F) - RUE DU ROULEAU 1, 1000 BXL.
>> OPBOUWWERKTE ANNEESSENS (NF) - ANNEESSENSPLEIN 13, 1000 BRUSSEL -
SARA.VANHOYLAND@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE - T 02 512 69 85 .
>> P U E R T O (N) - VARKENSMARKT 23, 1000 B - PUERTO@ARCHIPEL.BE.
>> PARC D'EGMOND ASBL (NF) - M. GEOFFROY COOMANS DE BRACHENE -
RUE AUX LAINES 13, 1000 BRUXELLES - GEOFFROY@COOMANS.ORG - TEL.
02/503 17 98 - FAX. 02/503 17 98.
>> POINT INFO MAROLLES (F) - M. MATHIEU LE CLEF (COORDINATEUR) - RUE

DE LA PHILANTHROPIE 2 A, 1000 BRUXELLES - PIM@SIEP.BE - TEL. 02 5138112.
>> QUARTIER DES ARTS ASBL - VZW KUNSTWIJK (NF) - MME ANNE DE SAN -
RUE DE LA PÉPINIÈRE 20, 1000 BRUXELLES - QA.KUNSTWIJK@TISCALI.BE - TEL.
02 512 05 39.
>> SABLON - ZAVEL ARTS ET COMMERCE KUNST EN HANDEL (NF) - M.
MARC - HENRI JASPAR - COSTERMANS (PRÉSIDENT) - PL. DU GRAND SABLON 5,
1000 BRUXELLES. TEL. 02 512 21 33 - FAX. 02 511 88 56.
>> SAMENLEVINGSOPBOUW - BRUSSEL VZW (N) - MEV. GWENDOLINE DAEMS -
MARCQSTRAAT 17, 1000 B - GWENDOLINE.DAEMS@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE -
TEL. 02 223 78 30 - FAX. 02 502 58 08.
>> ST - GÉRY (F) - J. HOUBEN - RUE DU PONT DE LA CARPE 2/6, 1000
BRUXELLES - INFO@ST - GERY.BE - TEL. 0495 500 722.
>> VIVRE AU QUARTIER SAINT - JACQUES (F) - M. THÉO LINDER - RUE DU

MARCHÉ AU CHARBON 118, 1000 BRUXELLES.
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez nous
contacter au 02 279 21 30 afin d’effectuer les corrections.

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

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

Als uw gegevens (zie etiket) verkeerd zijn kunt U ons contacteren op 02 279 21 30
om ze aan te laten passen

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

Huis van de Participatie - Anspachlaan 13 - 1000 Brussel - www.brucity.be

Aanwezigen

• College: Mvr. Hariche, Dhr. Close, Dhr. El Ktibi, Dhr.
Defrance (kabinet van Dhr. Ceux) en Dhr. Beugnie
(vertegenwoordiger van de voorzitter van het OCMW).
• Administratie : Huis van de Participatie
• Bewoners: 40 personen.


