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Aanwijzigen

• College: Dhr. Ceux, Mevr. Lalieux,
Dhr. El Ktibi en Dhr. Fassi-Fihri.
• Bewoners: 30 personnen.

Samenvatting

Mobiliteit : 4
Tewerkstelling : 8
Ontwikelling : 10
Wegenis : 13
Verlichting en netheid�: 15
Huisvesting : 16
Comités : 18

Si les coordonnées
d’envoi (voir
étiquette) sont
erronées, contactez-
nous au 02 279 21
30 pour que nous
les corrigions.
Avez-vous une

adresse email?
Pour recevoir à
l’avenir ce compte
rendu et d’autres
informations plus
facilement,.envoyez-
nous un e-mail à
org.particip@brucity.
be.
Maison de la

Participation. Bd
Anspach 13 - 1000
Bruxelles -
www.brucity.be
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De Wijkfora zijn rechtstreekse ontmoet-
ingen tussen de Stad en haar inwoners. De
uitwisseling van ideeën is soms scherp
daar bewoners er hun grieven en opmer-
kingen 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 pro-
jecten toelichten, naar alternatieve oplos-
singen 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 ge-
milderd, daar de tijdspanne van planning
en uitvoering van werken niet dezelfde is
als in het dagelijks leven.
De Stad wordt ook verrijkt door de

levende cultuur van haar inwoners die een
intense gehechtheid aan hun woonom-
geving vertonen. De plaatselijke demo-
cratie wordt tijdens deze ontmoetingen uit-
gediept en het “Inforum” brengt er verslag
over uit. De verslagen worden verzonden
naar alle personen ingeschreven bij de
dienst “Participatie”.
De Wijkfora moedigen een actief burger-

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

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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Het
gemeentelijk
mobiliteitsplan
ligt ter studie
In november en december 2009
zullen verschillende raadplegingen
i.v.m. mobiliteit plaatsvinden in de
wijk, die de diagnose op scherp
moeten zetten. Later zal er op deze
basis overleg gepleegd worden.

Het plan wenst de uitdagingen en
problemen te visualiseren en deze
over een periode van 15 jaar uit te
werken.

MOBILITEIT
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In dit plan, worden andere aspecten
aangesneden zoals de mobiliteit tussen
verschillende wijken en gemeenten,
mobiliteits- en parkeer problemen, open-
baar vervoer en de zwakke wegge-
bruikers. Het verkeersplan wenst de
toegang tot de wijken te vergemakke-
lijken maar ook de levenskwaliteit te
behouden. Het plan zou sluipverkeer
verplichten de grote verkeersassen te
gebruiken om de wijken te ontlasten. De
Stad werkt al over dit probleem samen
met de aanpalende gemeenten. Men
kan zich afvragen of het verkeers-
probleem niet beter op Gewestelijk
niveau zou moeten worden aangepakt,
gezien deze de wijk- en gemeente-
grenzen overschrijden.

Evenals de bewoners en de comités,
merkt de Stad dat de verkeerschaos
rond het Bockstaelplein catastrofaal is.
Maar het opgeven van de enkelrichting

in de Stefaniastraat is problematisch.
Deze enkelrichting is nodig zodat de
MIVB een commerciële snelheid kan
ontwikkelen op haar tramlijnen 94 en 81.
Elke verandering brengt een hoop onver-
wachte problemen mee. Eerst en vooral
moet de Politie geraadpleegd worden,
zodoende ligt de beslissing niet alleen
bij de Stad. De vraag moet ook globaal
kunnen ingepast worden. Deze proble-
men en vooruitzichten zullen in het
mobiliteitsplan worden uitgestippeld.

Om de verkeerstoevloed in de Marie-
Christinastraat te beperken, zal de Stad
zal zo snel mogelijk en na onderzoek
een verkeerslicht plaatsen ter hoogte
van de voetgangersoversteek aan het
kruispunt met de Stefaniastraat. Dit zal
de slechte coördinatie van de verkeers-
lichten die files veroorzaken wegwerken.
Er wordt overleg gepleegd met de MIVB
om de voetgangersoversteekplaats vei-
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liger te maken. Indicatieve verkeers-
borden en rode aanwijzingen zullen op
de wegenis worden aangebracht.

Tenslotte merkt de Stad op dat de
betreffende wijken het verzadigpunt aan-
gaande parkeren hebben bereikt. De
Stad wil de wijken in blauwe zones om-
dopen. Deze zone zou zich uitstrekken
tot “Brugmann” en de Magnolialaan. Par-
keren zal worden toegelaten voor voer-
tuigen met een bewonerskaart, afgele-
verd door de Stad. De andere
voertuigen zullen, mits een blauwe par-
keerschijf, van een beperkte parkeertijd
kunnen genieten.

De aanwezigen wijzen op andere
problemen in de wijk. Bepaalde opmer-
kingen zullen aan de mobiliteitsstudie
worden toegevoegd. De straten zijn niet
alleen stedelijke snelwegen geworden,
maar een stijgend aantal snelheidsma-
niakken rijdt aan ongeoorloofde snel-
heden (tot 80 km/u, vooral in de
Kroonveld- en Jan Bollenstraat. In de
Chrysanten- en Kunstenaarsstraat is er
het probleem van langparkeerders.
Deze personen nemen de metro en la-
ten hun wagens daar gedurende de
werkuren achter. De Stad zal de vraag
voor een verkeersdrempel en een veili-
ge oversteekplek voor de voetgangers
in de Chrysantenstraat bestuderen. Het
verkeersplan zal ook rekening moeten
houden met het gevaar voor fietsers die
in de (beperkte) enkelrichting straten in
tegenrichting rijden indicatieve verkeers-

borden zullen moeten aangebracht
worden.

De Stad verbindt zich de tijdens de
debatten gestelde vragen te onderzoe-
ken. Wordt de Paleizenstraat over de
Bruggen een enkelrichtingstraat zoals
dat tijdens de wijkvergadering werd voor-
gesteld? Kan de centrale berm van de
Bockstaellaan (tussen de plaats en de
Houba-De Strooperlaan) verlengd wor-
den? Zal de doorgang van het O.L.V.-
voorplein worden veranderd ? Door de
huidige aanleg gebruiken veel wagens
en vrachtwagens deze ruimte denkende
dat ze de verplichte rijrichting volgen. De
inrichting laat dit niet toe en zorgt voor
verkeersopstoppingen. De bewoners
van de Steylsstraat klagen de verkeers-
drukte en de snelheidsduivels aan, even-
als de trillingen veroorzaakt door de
trams, die schadelijk zijn voor de
woningen.
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Tewerkstelling:
sociaal interim
agentschap
Het eerste project voor intensieve
ondersteuning van jonge
werkzoekenden heeft voor één
zoekende op twee vruchten
afgeworpen. Deze proefneming zal
worden voortgezet met een privé-
partner in de vorm van een sociaal
interim agentschap. Op deze manier
wenst de Stad te beantwoorden aan
de werkgelegenheids-problemen van
jongeren. Interim-kantoren kunnen in
de wijk als katalysator optreden.

TEWERKSTELLING
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Het job-coachingsproject “Leopolyv’” be-
staat erin werkzoekenden op de voet te
volgen, vanaf het einde van hun bijscho-
ling tot aan het vinden van een baan. Dit
project werd opgestart in het kader van
het Wijkcontract “Leopold tot Leopold” .
Het project is het gevolg van een
dubbele tegenstrijdigheid, namelijk dat
46% van de werkzoekenden niet gekwa-
lificeerd zijn, geen Nederlands kennen
en meestal uit migrantengezinnen ko-
men. Anderzijds weet men dat bij Actiris
dat 20% van de werkaanbiedingen voor
personen die weinig of geen kwalifica-
ties bezitten geen gegadigden vinden.
Men gaat dus de zwakste werkzoeken-
den een persoonlijke en professionele
begeleiding aanbieden, die zal lopen
vanaf het begin van hun bijscholing tot
aan de werkaanbieding. Op 119 jonge-
ren die in het project werden gevolgd,
hebben 47 een baan gevonden en 20
volgen bijscholingscursussen. Door
deze positieve uitkomst willen de initia-
tiefnemers dit project een permanent
karakter geven. Zo ontstond het project
van het sociaal interim-agentschap
“Potentia”. Het zal een samenwerking
worden tussen het Plaatselijk Werkgele-
genheidsagentschap van de Stad
Brussel, het Opleidings- en Jobhuis vzw
en het interim-agentschap Randstad en
dit in het kader van het Wijkcontract
“Rood Huis”. Het idee bestaat erin te
werken als een interim agentschap
maar het job-coachingsaspect bij de be-
drijven en de kandidaten te versterken.
Tijdens het eerste gesprek zal een eva-
luatie van de werkzoekende plaatsvin-
den om na te gaan of deze voldoet aan
de door het sociaal interim-agentschap
gestelde tewerkstellingscriteria. Indien
van toepassing zal de persoon naar
werkaanbiedingen - opgespoord door
“Potentia” - die aan zijn beroepskeuze

voldoen worden gecoacht. Indien een
bijscholing gewenst is, zal deze persoon
in een bepalende richting worden ge-
stuwd. Dit kunnen specifieke beroepsop-
leidingen zijn maar ook de verwerving
van bekwaamheden die op de arbeids-
markt gelden (naleven uurrooster, socia-
le vaardigheden …). Het sociale aspect
van het project zit hem in de doelgroep
(jonger dan 30 en ondergekwalificeerd)
en de opvolgingstermijn die men neemt
voor deze personen.

“Potentia” kan in 2010 van start gaan.
Het project voorziet dat het eerste jaar
10 jongeren een baan van onbepaalde
duur vinden. Dit worden er 15 in 2011 en
20 in 2012. Dit project staat open voor
alle bewoners en loopt tot het einde van
het nieuwe Wijkcontract. De hoop leeft
om interim-agentschappen terug naar
Laken te lokken waar er zich sinds 5
jaar geen meer bevinden.
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Ontwikkeling
van de
belangrijkste
dossiers

Het BILC-project wordt waarschijnlijk
afgevoerd. In elk geval heeft het
weinig toekomst aan de Havenlaan.
Het dossier Thurn & Taxis is in haar
laatste fase.

Tijdens het Forum van vorig jaar, werd het BILC-project zwaar bekritiseerd.
Vandaag is het project bij het Gewest op sterven na dood, zelfs al dit nog niet
officieel het geval. Dat is goed nieuws voor de Stad die zich niet in de ontwikkeling
van dit project aan de Havenlaan kon terugvinden.

ONTWIKKELING
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Het Thurn & Taxis dossier heeft eindelijk
haar concretiseringfase bereikt. Na 20
jaar papiermolen is er eindelijk licht aan
het einde van de tunnel. De Stad en het
Gewest hebben hun krachten ge-
bundeld om de aanleg van een park te
eisen. Deze aanleg zal van meet af aan
worden opgestart. In het begin zal het
een park worden met groen voor de
buurtjongeren. De Stad wenst echter
een meer uitgewerkte heraanleg alsook
dat de gewestelijke instantie voor parken
(BIM) het beheer op zich neemt. Het
aantal handelszaken werd ook tot de
helft teruggebracht in vergelijking met
het originele plan. Huisvesting werd voor-
zien en zal effectief worden gebouwd.
Op basis van deze verplichtingen zal de
vastgoedontwikkelaar nieuwe plannen
moeten indienen. De Stad is op het
ogenblik in de weer een studiebureau te
kiezen om een Bijzonder Bestemmings
Plan (BBP) te ontwerpen daar de admi-
nistratie tot nu toe niet de nodige midde-
len heeft om deze taak uit te voeren.

Er zal een gebouw worden opge-
trokken op het Belgacom-braakland in
de Dieudonné Lefèvrestraat. Een deel
wordt voorbehouden voor economische
activiteiten en het andere deel voor
woningen. De Stad wenst zo de wijk
nieuw leven in te blazen. De oude schip-
persschool zal worden omgevormd tot
een middelbare school. Het project voor
een Europese school bestaat nog altijd.
Een vergunning werd afgeleverd, maar
de Stad heeft geen verdere informatie
ter beschikking i.v.m. de ontwikkeling
van dit dossier.
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Heraanleg
van bepaalde
wegen

Informatie i.v.m. de Dieudonné
Lefèvre-, Albert- en Paleizenstraat
over de Bruggen evenals de
Havenlaan

WEGENIS
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De Dieudonné Lefèvrestraat staat inge-
schreven in het heraanlegplan van de
Stad. De heraanleg van de Albertstraat
tussen de Konniginnelaan en de Dieu-
donné Lefèvrestraat wordt voorzien vóór
oktober 2009. De Albertstraat wordt een
enkelrichtingstraat (verlaten van de wijk
via het kanaal) om zodoende sluip-
verkeer tegen te gaan. De Stad heeft in
de Paleizenstraat over de Bruggen nog
geen paaltjes geplaatst omdat een
nieuwe voorraad moet worden aange-

legd. De plaatsing van de paaltjes zou
tegen het einde van dit jaar moeten zijn
uitgevoerd.

De Havenlaan is een gewestweg, het
Gewest heeft een heraanleg voorzien.
Maar door haar financiële moeilijkheden
werd het Gewest verplicht de uitvoerings-
termijn te veranderen en de werken in
de tijd te spreiden. De Stad weet niet
wanneer de werken zouden kunnen
aanvangen.
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Verlichting
en netheid

De openbare verlichting zal worden
gemoderniseerd in de volgende straten:
Mode-Vliebergh-, Prudent Bols-, FIneau,
Jacobs-Fontaine, Fransman-, Leopold
Jan Bollen- en Wautersstraat. De her-
aanleg van de verlichting rond het vrede-
gerecht zal aan een studie worden
onderworpen. De Stad zal ook nagaan
hoe ver het staat met de verlichting van
het sportterrein aan de Paleizenstraat
over de Bruggen.

In Laag-Laken werden 1.100 boetes
uitgeschreven, 57% van de beboete per-
sonen woonden in de wijk en 80%
woonden in het Hoofdstedelijk Gewest.
Bevuiling van de eigen woonomgeving
én dat van de buren.

Op de vraag om camera’s te plaatsen
aan de parking in de Lokvogelstraat,
antwoordt de Stad dat zij de wet moet
naleven. Men kan geen camera’s
plaatsen zonder het akkoord van de
Politie en zonder de omwonenden op de
hoogte te brengen. Een lijst zal aan de
Gemeenteraad worden voorgelegd. Bo-
venop de voorgestelde procedures be-
staat de mogelijkheid om mobiele
camera’s aan te wenden. De Politie stelt
zich ook verscholen op om mensen op
heterdaad te betrappen. In Laken

werden acht verscholen opgestelde
posities ingenomen. Per week worden in
Brussel gemiddeld 6 tot 20 overtreders
bij de lurven gevat. In Laken werden 131
overtreders beboet. De boetes en de
verschillende maatregelen genomen
door de overheid zijn « renderend ». Dat

bewijst eens te meer dat vele bewoners
de meest elementaire burgerzin aan hun
laars lappen.
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Woningen in
de Steyls-
straat: project
goedgekeurd
door de Stad
Het privé-project «Fourcroy» of
«Renbaan» betekent 44.000 m²
woningen, een verbetering van de
onmiddellijke omgeving door een
wandelpad en een fietspad, redelijke
afmetingen, handelsoppervlakten en
een Zone 30. de opening van een
kinderkribbe staat ook ter discussie.

HUISVESTING
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De Stad staat positief tegenover het
project zoals het aan een openbaar
onderzoek werd onderworpen. Aange-
zien er geen kantoren komen, kan geen
stedenbouwkundige belasting worden
geïnd. De Stad is verheugd dat zij

redelijke afmetingen heeft kunnen
afdwingen voor de 400 woningen en 518
parkeerplaatsen. De Stad noteert ook
de teleurstelling van sommige omwo-
nenden aangaande de onbeduidende
middelen die ter beschikking werden
gesteld voor de informatie en het
overleg, zeker gezien het belang van dit
project. De informatieborden werden
over een te kleine oppervlakte verspreid
en men had ook aan een huis-aan-huis
verdeling kunnen denken. Tegenover
deze kritiek zal de Stad haar communi-
catiepolitiek verbeteren+ Man mag
echter niet vergeten dat de Stad een op-
enbare informatievergadering abgaande
dit project bij de vastgoedontwikkelaar
had afgedwongen. De Stad preciseert
dat de voorziene buurtwinkels niet nood-
zakelijk economisch leefbaar zullen zijn
in deze buurt.
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Bijlage
Lijst van wijkcomités van Laken-Zuid
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.

>> (WIJK)COMITÉ « MARIE-CHRISTINE - REINE-
STÉPHANIE » (NF) - M. MME SMEYERS - VAN

HEES - RUE JAN BOLLEN 26, 1020 BXL -
JLSMEYERS@SKYNET.BE - TEL. 024287527.
>> A.S.B.L. CITÉ MODÈLE - SQUARE LÉOPOLD

(F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ. PRINCE

LÉOPOLD 49, 1020 BRUXELLES -
KAFE47@HOTMAIL.COM;
CITEMODELE@SKYNET.BE - TEL. 02 477 19 90
- FAX. 02 477 19 99.
>> ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE

(F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ - CITÉ MODÈLE 1
/15 D, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 33 59.
>> AURA POPULIS (F) - MME CAROLINE

COSYNS - RUE FRANSMAN 84, 1020 BXL -
CAROLINECOSYNS@HOTMAIL.COM.
>> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE - LAEKEN

CENTRE (F) - M. MATHIEU VERHAEGEN

(MÉDIATEUR) - PL. JOSEPH BENOÎT WILLEMS

14, 1020 BRUXELLES - MATVERAG@YAHOO,FR -

TEL. 02 421 05 65 - FAX. 02 421 05 67.
>> COMITÉ « DELVA » (F) - MME PAULE

HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 426 65 26.
>> COMITÉ « FORUM » (F) - AV. DU FORUM

48, 1020 BRUXELLES -
TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TEL. 02 268
24 24 - FAX. 02 268 24 24.
>> COMITÉ « FORUM » - PARC TOUR (F) - M.
LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 262 06 23 - FAX.
02 262 06 23.
>> COMITÉ « HEYSEL » (F) - M. D. DE
COCK - AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 478 32 97.
>> COMITÉ « LE TRIANGLE DU HEYSEL » (F) -
M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE

NAEYER 641, 1020 BRUXELLES.
>> COMITÉ « PLACE WILLEMS » (F) - RUE DE

MOORSLEDE 74, 1020 BRUXELLES.

COMITÉS



19Laeken-Sud - Novembre 2009 |Laken-Zuid - November 2009 |

>> COMITÉ « SQUARE PALFYN » (F) - M.
PIERRE LEJEUNE (DÉLÉGUÉ) - AV. JEAN

PALFYN 24, 1020 BXL- TEL. 02 479 34 83.
>> COMITÉ « THYS - VAN HAM » (F) - MME

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

VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 - FAX.
02/367 49 48.
>> COMITÉ D'ACTION « CROIX DU FEU » (F) -
M. JACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) - AV.
JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020 BRUXELLES -
TEL. 02 268 12 24.
>> COMITÉ DE QUARTIER « DE WAND - GROS

TILLEUL/DIKKE LINDE » (NF) - M. EMMANUEL

MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020 BRUSSEL -
DEWAND@YMAIL.COM.
>> GEMEENSCHAPSCENTRUM « NEKKERSDAL »
(N) - DHR RIK FOBELETS - E. BOCKSTAELLAAN

107, 1020 BRUSSEL - NEKKERSDAL@VGC.BE -
TEL. 02 421 80 60 - FAX. 02 420 40 87.
>> INTER - ENVIRONNEMENT BRUXELLES (F) -
RUE D'EDIMBOURG 26, 1050 BRUXELLES -
ISABELLE.HOCHART@IEB.BE - TEL. 02 893 09
09 - FAX. 02 893 09 01.
>> L'EGLANTINE (F)- MME LUISA BONGIOVANNI

(ADMINISTRATRICE) - RUE THYS - VANHAM 29,
1020 BRUXELLES.
>> LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS.
FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV.
DES PAGODES 415, 1020 BRUXELLES - TEL. 02
268 75 66.
>> LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ «
PL. WILLEMS » (F) - MME MYRIAM HENDRICK

(PRÉSIDENT) - RUE DE LAUBESPIN 32, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 57 70.
>> 'T GRUUN VELOSKE (N) - DHR PATRICK

VANKEIRSBILCK - TIVOLISTRAAT 25, 1020 B. -
VKB@ETEC2.VUB.AC.BE - TEL. 02 420 38 96 -
FAX. 02 629 36 20.
>> VAL DES LISERONS (F) - M. MARC

VANDERSTRAETEN - AV. DES LISERONS 37/33,
1020 BXL - MARC.VDS@BELGACOM.NET - TEL.
0475�371�799.

>> WIJKCOMITÉ « SQUARE PRINS LEOPOLD I »
(N) - DHR - KROONVELDSTRAAT 107, 1020 B.
- TEL. 02 478 41 76 - FAX. 02 478 53 80.
>> WIJKCOMITÉ « ST LAMBERTUS/SOBIESKY »
(N) - M. ANDRÉ PAY - JOZEF OTTENGAARDE

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


