
1Nord - Novembre 2009 |Laken Zuid - Novemberl 2009 |

NOORD

foIIN RUM
AFGIFTKANTOOR BRUSSEL 1

Tijdschrift - Synthese - November 2009 - Vergadering van 13/10/2009

Ver. Uit.: A. El Ktibi, Stad Brussel, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel.

La Ville ne vend pas les logements qui

relèventressortent de son plan logements. Elle

les loue pour garder un moyen d’influence sur les

cours de l'immobilier tandis que la Régie foncière

applique des règles d'attribution claires et

simples. Hormis ces projets, il y a une centaine

de logements supplémentaires en construction

par le secteur privé. Début 2009, il y avait 15000

demandeurs d'emploi sur le territoire de la Ville et

ce chiffre augmente malheureusement. 70% des

demandeurs d'emploi n'ont pas de qualification.

Ce sont souvent des jeunes, des personnes

d'origine étrangère et, dans la majorité des cas,

ils ne parlent pas le néerlandais. La Ville tente

donc d'agir sur ces 4 critères défavorables. Le

Collège n'abandonne aucun quartier. Il n'y a pas

de zone de non-droit. La Police intervient contre

les voyous. Cependant les réponses efficaces

devront toujours être collectives. Dans le quartier

Nord, certains font de mauvais choix malgré les

infrastructures et services proposés. La police
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Aanwijzigen

• College: Mevr. Hariche, Dhr. Ouriaghli,
Dhr. Close, Mevr. Lalieux, Dhr.El Ktibi, Dhr.
De Hertog en Dhr. Fassi-Fihri.
• Bewoners: 30 personnen.

Samenvatting

Huisvesting : 4
Tewerkstelling : 7
Terrassen : 11
Politie : 12
Netheid�: 14
School en jeugd : 15
Mobiliteit en dialoog : 16
Comités : 18
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De Wijkfora zijn rechtstreekse ontmoetin-
gen tussen de Stad en haar inwoners. De
uitwisseling van ideeën is soms scherp
daar bewoners er hun grieven en opmerkin-
gen komen uiten. Andere bewoners nemen
aan deze openbare vergaderingen deel
met de wil een dialoog op te bouwen
betreffende de ontwikkelingen 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 proj-
ecten toelichten, naar alternatieve oplossin-
gen van de wijkcomités luisteren en misver-
standen uit de weg ruimen.
Alle problemen onmiddellijk oplossen is

onmogelijk. Het gegronde ongeduld van de
bewoners moet regelmatig worden gemil-
derd, 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 woonomge-
ving vertonen. De plaatselijke democratie
wordt tijdens deze ontmoetingen uitgediept
en het “Inforum” brengt er verslag over uit.
De verslagen worden verzonden naar alle
personen ingeschreven bij de dienst
“Participatie”.
Wijkfora moedigen een actief burger-

schap van alle Brusselaars aan, daar
Brussel een stad is van allen.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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Huisvestings-
ondersteuning
in de Noord-
wijk
De Stad verkoopt geen enkele
woning die onder haar
huisvestingsplan valt. De Stad
verhuurt haar woningen om invloed
te kunnen uitoefenen op de
vastgoedmarkt, terwijl de Grondregie
klare en eenvoudige
toewijzingsregels hanteert. Behalve
deze openbare projecten zijn er nog
een honderdtal woningen in
aanbouw door de privé-sector.

HUISVESTING
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Vooruitgang van
de Stadsprojecten

>> « Simons/Bolivar » is sinds mei
2009 in aanbouw. Dit project wordt op-
getrokken in het kader van de steden-
bouwkundige verplichtingen die de
bouw van kantoren met zich meebrengt.
45 woningen zullen worden gebouwd.
Dit project zou eind november 2010
moeten zijn voltooid.

>> « Simons/Antwerpen » betreft het
braakland op de hoek van deze straten.
Men voorziet 51 woningen en infrastruc-
turen (kinderdagverblijf, school). De aan-
besteding zal worden gelanceerd tijdens
de eerste helft van het jaar.

>> « Helihaven/ Antwerpen » 15 wo-
ningen zullen hier worden opgetrokken.
De vergunning die aan de overlegcom-

missie werd voorgelegd voorziet ook
een buurtwinkel. De werken zouden van
09/2010 tot 11/2011 duren.

>> Een terrein werd aan het Gewest
afgestaan voor de bouw van 90 sociale
woningen en 90 middenklasse huurwo-
ningen.

Door de “erfenis” van de kantorenwijk
wensen sommige bewoners van de wijk
dat de Stad hen helpt bij het verkrijgen
van een huur- of koopwoning in de privé-
sector. Deze Stadsprojecten bestaan uit
de bouw van middenklasse woningen.

Huurtoelage

Deze toelage is een Geweststeun-
maatregel. Op het grondgebied van de
stad kunnen 4000 woningen van deze
maatregel profiteren daar hun huur laag
genoeg is. Indien de huur één derde van
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de inkomsten van de huurders in beslag
neemt, kan een toelage tot 200 ¤ per
maand worden uitgekeerd. De Regie
helpt de personen die in aanmerking
komen voor deze toelage hun aanvraag
bij het Gewest in te dienen.

Het ULQN (Union des Locataires du
Quartier Nord) vraagt, dat PWA’s blijven
informatie inwinnen i.v.m. de woningen,
om deze dan naar de verenigingen door
te sturen. Deze dienst, die het Gewest
heeft opgegeven is zeer nuttig!

Nog aan te stippen: de vergunning
voor de TBR toren werd op 30/4/09 afge-

leverd. De stedenbouwkundige lasten in
verband met dit dossier (meer dan
2.300.000¤), zullen worden gebruikt
voor het opknappen van de sociale wo-
ningen van de Brusselse Haard.

Harmonie centrum

Het centrum heeft haar lokalen dankzij
een erfpacht met een privé persoon. De
Stad gaat akkoord om eenzelfde erfpacht
met het centrum af te sluiten. De toe-
komst van het centrum is dus verzekerd.
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Tewerkstelling
Begin 2009 waren er 15000
werkzoekenden in de Stad Brussel
en dit cijfer blijft stijgen. 70% van de
werkzoekenden heeft geen diploma.
Het gaat vooral over jongeren met
ouders van buitenlandse oorsprong,
die in de meeste gevallen geen
Nederlands kennen. De Stad gaat
proberen op deze negatieve criteria
in te spelen.

TEWERKSTELLING
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Openbare
en privé belang-
hebbenden

De Stad heeft in één gebouw verschil-
lende “hulpverleners” ondergebracht:
Plaatselijke Opdracht, Plaatselijk Werk-
gelegenheidsagentschap (PWA), Werk-
winkels en Actiris. Zij zullen hun werk op
elkaar afstemmen op basis van de voor-
genoemde negatieve criteria. Sinds mei
2009 is de samenwerking operationeel.

Plaatselijke bedrijven worden ook aan-
gesproken. Gemeentelijke hulp en onder-
steuning (bijv. de heraanleg van straten
en verlichting, enz.) wordt gegeven om
de bedrijven aan te sporen personen uit
Brussel aan te werven. In dit kader wer-
den Colruyt, Accor, Carrefour, NMBS,
Securitas, Randstad, Group 4… aange-
sproken om gezamenlijke aanwerving-
procedures op te starten.

Opleiding en
aanwerving

Opleidingen worden aangeboden
door het Gewest, de CoCoF, sociale pro-
motielessen en de privé-sector...). In
Laken werd een opleiding strijkster opge-
zet omdat er grote vraag naar is. (5
droogkuisen en industriële wasserijen).
Na 6 weken opleiding zijn de stagairs ze-
ker van een aanwerving. Dit project zal
naar de Noordwijk worden uitgebreid.
Actiris publiceert elke week een lijst van
beroepen waar een nijpend tekort aan
is. De volgende initiatieven zullen op de-
ze basis verder gaan.

Aanwerving -en opleidingsbeurzen
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zullen worden georganiseerd in de An-
neessenswijk en aan de Heizel. Deze
zullen 2 maal per jaar plaatsvinden.

Het is mogelijk om ondersteunende
opleidingen te volgen op het grondge-
bied van de Stad. Het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
(ondersteund door het Federale niveau)
werd in het leven geroepen om langdu-
rige werklozen te helpen. Elke persoon
die langer dan 2 jaar stempelt, kan zich
in het PWA inschrijven. De Stad laat hen
gratis opleidingen volgen van beroepen
waar nood aan is. Dit is specifiek voor
langdurige werklozen die hun eigen ka-
rakteristieke problemen hebben.

Er bestaan ook schikkingen, hulp of
opleidingen voor minder lange werklozen
zoals de Plaatselijke Opdracht en Actiris.

Verbetering van
de voorzieningen

De Stad wil samen met de verenigin-
gen iets aan de situatie van de jongeren
verhelpen. Group 4 wil jongeren aanne-
men en is bereid hun opleiding te finan-
cieren. Slechts 6 van de 30 aange-
schreven jongeren zijn opgedaagd. Deze
mislukking toont de specifieke proble-
men van de wijk aan. Om jongeren dan
toch nog te helpen zal via de veren-
gingen worden gewerkt. De Stad neemt
het initiatief uitleg te verstrekken en de
wijk te bezoeken. Dit bestaat reeds in
Laken en in de Marollen en de jongeren
van de Noordwijk zijn de volgende
doelgroep.

Vóór de inwerkingtreding van het pro-
ject zal met de verenigingen moeten
worden onderhandeld daar de omstan-
digheden verschillen d.w.z. de aanbie-
dingen, de aanvragen en mogelijkheden
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verschillen van wijk tot wijk. Het werk
bestaat dus uit een gerichte coördina-
tie/informatie voor de wijken.

Wat sociale problemen betreft, organi-
seert de Stad sociale spreekuren voor
werklozen.

Belang van een
opleiding

Het is noodzakelijk om met de scho-
len samen te werken om de jongeren de
motivatie van studeren en werken bij te
brengen. Voor de scholen is het moeilijk
bijkomende lasten te dragen en bijge-
volg hebben deze hulp nodig. Alle geïn-
teresseerden kunnen aan dit origineel
en creatief project deelnemen. Een
soortgelijk project « Job attitude » zal in
2010, met help van het Gewest, van
start gaan. Werkgevers kritiseren hou-
dingen zoals het niet op tijd komen (10u
i.p.v. 8u), werknemers die niet op een
commerciële manier met klanten om-
gaan... Deze sociale vaardigheden wor-
den niet op school aangeleerd en zullen
door “Job Attitude” worden bijgestuurd.

Steun voor de
aanwerving van
Brusselaars

De Sociale bepalingen die werden
voorzien in de Wijkcontracten werden
slecht onthaald door de ondernemers.
Verplichtende maatregelen zijn niet de
oplossing. De Stad werkt aan vrijwillige
overeenkomsten om beter kennis te
maken om dan al dan niet de
overeenkomst te bekrachtigen. Er zijn
bijvoorbeeld gesprekken gaande met de
Brusselse HORECA federatie. Deze
sector komt handen te kort maar
sommige uitbaters hebben een negatief
beeld van personen uit achtergestelde
wijken. De rol van de Stad is de uitba-
ters en werkzoekenden samen te bren-
gen en elkaar beter te doen kennen.

Het aantal arbeidsplaatsen in Brussel
bezet door Brusselaars is ondermaats.
De Stad heeft tal van openbare instellin-
gen aangesproken want de Brusselaars
zijn daar ondervertegenwoordigd. Uitge-
zonderd van beroepen waarvoor een
tekort heerst (verpleeg(st)er, onderwij-
zer...), favoriseert de Stad Brusselaars.
Ook bij openbare aanbestedingen wor-
den bedrijven verkozen die hun hoofdze-
tel hebben in het Brussels Gewest, daar
deze gemakkelijker Brusselaars zouden
aanwerven.
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Terrassen:
gebruikers en
voorschriften
in acht nemen

Bewoners merken op dat in het oude wijkgedeelte regelmatig op de straat moet wor-
den gelopen omdat terrassen er het voetpad versperren. Er staan soms zelfs tenten op
het voetpad. Er bestaat nochtans een strikte regelgeving i.v.m. het gebruik van de
openbare ruimte. De afgeleverde vergunningen voorzien dat de voetgangers niet van
het voetpad worden weggedrongen. Er moet een min. breedte van 1,50m overblijven.

Er werden zeven nieuwe beëdigde controleurs aangenomen. Op het terrein gaan
ze na of de vergunningen worden nageleefd. De bewoners moeten ons van alle over-
tredingen informeren zodat onze agenten kunnen ingrijpen. De agenten kunnen ook
optreden in het kader van de wekelijkse markt. Dit is geen oorlogsverklaring aan de
handelaars maar een oproep ter naleving van de regels en vergunningen en het
respecteren van voorbijgangers (Nota: Controles uitgevoerd de dag na het Forum
hebben geen overtredingen opgeleverd).



12 | Ville de Bruxelles - Forum de Quartier| Stad Brussel - WijkForum

Politieacties
in de wijk

Het College laat geen enkele wijk
links liggen. Er bestaan geen
rechteloze zones. De Politie grijpt
in tegen overtreders. De meest
effectieve antwoorden op deze
problemen zullen altijd collectief zijn.
In de Noordwijk kiezen sommigen
het slechte pad ondanks de
infrastructuur en de aangeboden
diensten. De Politie staat echter
altijd overal paraat.

POLITIE
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Dit onderwerp wordt gedurende speciale
wijkvergaderingen en in het bijzijn van
de generale staf van de Politiezone
Brussel - Elsene aangesneden. Tijdens
de vergadering van februari 2009 werd
opgemerkt dat de wijk een overdaad
aan interventies vergt voor sommige
zware problemen. Er werden politionele
acties gevoerd na een plaag van hand-
tassenroof. Tijdens andere interventies
werden een bepaald aantal valse vzw’s
gesloten. Zelfs als terrassen een vergun-
ning hebben en er misbruik van wordt
gemaakt, wordt hard opgetreden. Indien
de voetpaden te klein zijn worden geen
terrassen toegelaten. Men moet respect
afdwingen. Sinds een tijdje legt de Stad
boetes en administratieve dwangmaat-
regelen op, daar vroegere klachten
zonder meer door het Parket werden ge-
seponeerd. Vanaf nu worden verplichte
sluitingen opgelegd (beperkte tijd en

binnen het kader van de handelswet-
ten). Jaarlijks zijn dat er een honderdtal
op het grondgebied van de Stad.

De criminaliteitscijfers gaan in dalen-
de lijn. Het zijn ook collectieve pro-
blemen die iedereen aanbelangen
(netheid, geluidsoverlast, naleven van
regels...). Renovatie-, netheids-, werkge-
legenheids- en tewerkstellingsprojecten
helpen ook de sfeer te verbeteren. De
veiligheid gaat hand in hand met de
evolutie van het wijkproject.

Jongeren vernielen de lampen van
de sokkel bij de Haard. De stewards
geven over het algemeen deze feiten
snel aan en de Stad herstelt de schade
op de kortst mogelijke tijd. Specifieke
stappen worden ondernomen naarge-
lang de ernst van de feiten.



14 | Ville de Bruxelles - Forum de Quartier| Stad Brussel - WijkForum

Netheid:
bewustmaking
maar ook
bestraffing

Men moet een dynamiek van eerbied van de openbare ruimten in gang zetten. Er
zullen ook straffen vallen, maar de Stad gaat door met een bewustmakingspolitiek.
Door deze weg te volgen zullen in de toekomst minder sancties vallen.

Een “netheidscomité” is voorzien op 27/11/2009. De nachtelijke jacht op sluikstor-
ters is geopend. Tijdens 5 acties werden reeds 151 wijkbewoners op heterdaad be-
trapt. Meer dan 260 personen werden op andere tijdstippen beboet. De zomer is een
moeilijke tijd voor de netheid in de parken. De Stad zal PWA-ers aanstellen om de
parken tijdens de weekends van lente tot herfst schoon te houden.

Er moet worden onderlijnd dat er “netheidstoelagen” bestaan voor de wijkver-
engingen. Deze toelagen blijven onderbenut.

Ophaling van de vuilnis

Vuilnis moet worden buitengezet om 18u voor de ophaling van dezelfde avond of
na 18u voor de ophaling de volgende morgen. Spijtig genoeg verloopt de ophaling
aan de Antwerpsesteenweg en in zijstraten niet op dezelfde tijdstippen. Dit geeft de
verkeerde indruk dat de vuilniszakken niet worden opgehaald. Vele bewoners
kennen daarenboven de dagen van de ophalingen in hun straat niet! De Stad onder-
handelt voor een harmonisatie van de ophalingen in de wijk.

NETHEID



15Nord - Novembre 2009 |Laken Zuid - Novemberl 2009 |

School,
jongeren en
buitenschoolse
opvang

De nood aan schoolinfrastructuur
evenals schoolse ondersteuning is
groot. De Stad weet dit en haar
inspanningen zijn velerlei. De
middelen zijn echter beperkt, het is
dus een werk van
langetermijnplanning.

SCHOOL EN JEUGD
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Helihavenschool.
De huidige inplanting (Nicolaystraat)

zal worden gerenoveerd en de leerlingen
van de Helihavenschool komen naar de
Nicolaystraat. Nieuwe klassen zullen wor-
den voorzien daar de studies aantonen
dat mensen in Brussel komen wonen die
de vraag hiernaar stimuleren. De Stad
tracht hierop te anticiperen door leuke
schoolomgevingen te creëren die aan al-
le normen voorzien. De school zal wor-
den voorzien van de modernste uitrus-
tingen. Het nieuwe gebouw en de renova-
tie zouden in 2012 moeten voltooid zijn.

Leerlingen-
ondersteuning

De wijkcomités interpelleren regelma-
tig over dit punt want de noden zijn groot
en hun middelen ontoereikend, vooral
wat personeel betreft. Vanaf januari
2010 zullen nieuwe ondersteuningsstruc-
turen worden ingevoegd in de scholen:
studie onder toezicht (zelfstandig) en
begeleide studie (met bijstand van
onderwijzers). Dit systeem zal in 8
Stadsscholen, waaronder de Helihaven-
school, worden getest.

Er bestaan nog andere mogelijkhe-
den om de kinderen te helpen: werkgroe-
pen die het slagen bevorderen, disposi-
tief tegen schoolafhakers, mentoraat van
de ULB voor het middelbaar onderwijs
(o.a. in het Léon Lepage atheneum wel-
ke het dichtst bij de Noordwijk ligt).

Bijstand wordt gegeven aan leerlin-
gen van het Nederlandstalig onderwijs
die het Nederlands niet machtig zijn:
een uitgebreid aanbod in het kinderdag-



17Nord - Novembre 2009 |Laken Zuid - Novemberl 2009 |

verblijf met o.a. leraren (hulp bij huis-
werk) en inhaalsessies in verschillende
onderwerpen door studenten van de
VUB. Deze assistentie wordt gefinan-
cierd door de VGC. Een extra aantal ani-
matoren zijn ook gedurende de lesuren
aanwezig.

Dankzij een nieuw partnerschip wor-
den in het “Noordpool Centrum” nieuwe
taalcursussen Nederlands verstrekt. Les-
sen Nederlands worden ook gegeven
via de sociale promotie maar dan wel
buiten de wijk. Deze opleiding wordt op-
gedeeld in lesblokken van een bepaald
niveau.

Kinderen en jeugd

>> Twee bladen geven informatie (in
het Frans) i.v.m. jeugdactiviteiten: "Pose
ton cartable" - buitenschoolse activitei-
ten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar - op
het grondgebied van Brussel – en "Brus-
sellez jeunes"» - voor tieners. Deze
brochures worden overal verspreid en
liggen ter beschikking bij het coördinatie-
centrum ATL aan de Helihavenlaan.

>> Nieuw lokaal voor het jeugdhuis
“Toekomst”: slechts één bedrijf heeft op
de openbare aanbesteding geantwoord,
dus werd een nieuwe aanbesteding uit-
geschreven. De aanbesteding voor de
werken zal plaatsvinden vóór het einde
van 2009 en de werkzaamheden zullen
aanvangen begin februari 2010 en eindi-
gen eind 2010 of begin 2011.

>> Een groep jongeren heeft een na-
schoolse ondersteuningsgroep opge-
richt (“aide aux devoirs” in het Harmonie
centrum, maar ook buitenschoolse activi-
teiten, enz.). Dit gebeurt in samenwer-
king met het jeugdhuis. Deze groep be-
wijst de vraag naar een gerichte onder-
steuning voor jongeren van 20 of ouder

die op zoek zijn naar een baan. Het
College is verrukt over dit positieve
initiatief en een ondersteuningsontmoe-
ting zal plaatsvinden. Dit voor zover dit
een aanvullend initiatief is en beant-
woordt aan de plaatselijke noden.

>> De preventiepolitiek spits zich toe
op groene ruimten en animaties in de
jeugdhuizen. Op het ogenblik ontbreekt
het geld om de nodige straathoekwer-
kers aan te nemen, zelfs al wordt de
noodzaak hiervan evident.

>> Nog een opmerking: oprichting
van workshops i.v.m. de psychomotrici-
teit tussen ouders en kinderen.
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Mobiliteit en
wegenis

>> De uitbreiding van het buurtparkeerkaarten systeem ligt ter studie in het kader
van het stedelijke mobiliteitsplan. Een openbare vergadering wordt voorzien op
26/11/09, voor een discussie aangaande mobiliteit met de wijkbewoners. Dit overleg
zal geleidelijk aan in alle wijken van de stad plaatsvinden.

>> Vele leveringsplaatsen worden doorlopend bezet door handelaars. Dat zet een
vraagteken bij de noodzakelijkheid van deze leveringsplaatsen. Sommige zullen
misschien verdwijnen.

>> Laanbrugstraat: installatie van een verkeersdrempel voorzien voor begin 2010.
>> Van de heraanleg van de Helihavenlaan is op het ogenblik geen sprake.
>> Tankdeksel in de Masuistraat: een bedrijf heeft eindelijk besloten zich hierover

te ontfermen. De werken zouden ten laatste begin november 2009 aanvangen. De
betonblokken zullen ook worden verwijderd.

Dialoog: vereni-
gingen, bewo-
ners, Stad

Inspanningen worden geleverd. Personen en comités die aanwezig zijn geduren-
de de Fora moeten naar de wijk toe fungeren als tussenpersonen. Verschillende
mogelijke raadgevende initiatieven werden deze avond besproken: het College tracht
zo dicht mogelijk bij de bewoners te staan en probeert doeltreffende en zuinige
oplossingen aan te dragen in deze tijden van crisis.
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Bijlage
Lijst van wijkcomités van de
Noordwijk 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. J. SWINNEN (F) - M. NICOLAS

KLEPININE - RUE PONT DE L'AVENUE 35, 1000
BRUXELLES-NKLEPININE@SWINNEN-ASBL.BE -
TEL. 02 203 56 13.
>> BEWONERSCOMITÉ "HARMONIE" -
SAMENLEVINGSOPBOUW BRUSSEL (NF) - MEV.
CAROLINE VAN MALDEREN - ANTWERPSE-
STEENWEG 60, 1000 BRUSSEL -
VALENTINE.DELANNOY@SAMENLEVINGSOPBOUW.
BE - TEL. 02 201 62 72 - FAX. 02 203 29 15.
>> BEWONERSCOMITÉ "OUDE NOORDWIJK" /
COMITÉ "VIEUX QUARTIER NORD" (NF) - MEV.
CAROLINE VAN MALDEREN - ANTWERPSE-
STEENWEG 60, 10-3 29 15.
>> BRAVVO - CENTRE DE JEUNES - LOCO

MOTIVE - MME MARIE-PAULE LOLO - CHÉE

D'ANVERS 208/210, 1000 BRUXELLES - TEL.
02 204 01 54.
>> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE -
QUARTIER NORD (F) - MME LAURE MESNIL -
CHÉE D'ANVERS 150A, 1000 BRUXELLES -
LAUREMESNIL@HOTMAIL.COM - TEL. 02 203 05

56 - FAX. 02 204 00 08.
>> COMITÉ "L'HÉLIPAN" (F) - M. DIDIER

FORTIN - CHÉE D'ANVERS 154, 1000 BXL -
COMITEHELIPAN@YAHOO.FR - T. 0479 966 727.
>> COMITÉ "QUARTIER NORD" (F) - M. ET

MME DISTAVE-DEQUINZE - ALLÉE VERTE 60,
1000 BRUXELLES - JFDISTAVE@TISCALI.BE.
>> COMITÉ "QUARTIER NORD" (N) - DHR MEV.
NEERSCHOTTEN-GASPARD - GROENDREEF 60,
1000 BRUSEL - BARTNEER@DDS.NL.
>> DE WAKKERE BURGER (N) - DHR WIM VAN

ROY - LIEDTSSTRAAT 27, 1030 SCHAARBEEK -
DWB@DEWAKKEREBURGER.BE - TEL. 02 240
95 25 - FAX. 02 242 26 10.
>> DYNAMIQUE DU NORD - ESPACE DE

RENCONTRES (F) - M. HAMMADI BELLAALI -
CHÉE D'ANVERS 397, 1000 BRUXELLES.

COMITÉS
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Als uw gegevens
(zie etiket) verkeerd
zijn kunt U ons con-
tacteren op 02 279
21 30 om ze aan te
laten passen.
Heeft U een e-

mailadres? Dan kun-
nen wij in de toe-
komst dit verslag en
andere informatie
gemakkelijker opstu-
ren. Zendt uw e-
mail naar : org.parti-
cip@brucity.be.
Huis van de

Participatie .
Anspachlaan 13 -
1000 Brussel -
www.brucity.be

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons
telefoneren om een verbetering uit te voeren.
Heeft U een e-mailadres? Dan kunnen wij in de toekomst dit

rapport en andere informatie gemakkelijker opsturen. Zendt
ons uw e-mail.
Huis van de Participatie - Anspachlaan 13 - 1000 Brussel

www.brucity.be


