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Aanwezigen

• College: Dhr.Thielemans, Dhr. Close, Dhr.
Ouriaghli, Dhr. Ceux, Mevr. Hariche, Dhr. El
Ktibi, Dhr. De Hertog en Dhr. Mampaka.
• OCMW: Dhr. Mayeur.
• Bewoners: 140 personen.

Samenvatting

Ontwikkeling : 4
Mobiliteit en wegenis : 6
Huisvestingsplan : 9
Onderwijs : 12
Sport en Groene ruimten : 14
Toerisme en handel : 16
Comités : 19

«Inforum» is een voortvloeisel van de
Fora die, georganiseerd door de Stad Brus-
sel, plaatsvinden in al haar wijken. «Info-
rum» bestaat uit het verslag van de
debatten en de antwoorden op de vragen
van de bewoners betreffende het beheer
van de openbare ruimte. Het is een parti-
cipatief werktuig, dat als verbindings-
schakel en plaatselijk informatieblad wil
fungeren.
Een goed werkende plaatselijke democ-

ratie is onontbeerlijk indien men ambitieuze
stadsprojecten wil verwezenlijken waar
iedereen zich goed kan bij voelen, daar de
stad nooit mag teruggebracht worden op
een eenzame massa van bewoners. De
wijk is dus het eerste beslissingsniveau.
Door een sociale dynamiek kan Brussel
zich ontvouwen als Europese metropool en
de huidige uitdagingen aangaan.
De dialoog begint met onderlinge contac-

ten tussen buren en het «Inforum» wil hier
aan deelnemen door de bewoners te infor-
meren over wat er besproken werd tijdens
de Wijkfora. In het verloop van de tijd dient
het «Inforum» ook als baken om jaar na
jaar de stand van zaken i.v.m. de
vooruitgang van dossiers, het ontstaan van
nieuwe problemen of de invloed van Stads-
acties te kunnen evalueren en appreciëren.
Een Wijkforum is een burgervergadering

waarvan «Inforum» de stem is.
Ahmed El Ktibi

Schepen van Participatie
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Welke troe-
ven, welke

ontwikkeling?
Neder-over-Heembeek beantwoordt aan
twee van de belangrijke wensen van
stadsbewoners namelijk groen en een
“dorpse” woonomgeving. De Stad wil
een urbanisatie bewerkstelligen die aan
deze wensen voldoet.
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Andere troeven maken een stedelijke
ontwikkeling mogelijk zoals buurtwinkels
en de leefbaarheid van sociale netwer-
ken. De fouten uit het verleden zullen
zorgvuldig worden vermeden in de nieu-
we woonprojecten. Er zullen dus geen
grote woontorens worden gebouwd. De
torens die in het verleden werden opge-
trokken waren een mislukking door het
ontbreken van elke sociale link en door
de openbare ruimten die een gevoel van
onveiligheid creëerden.

Er moet ook rekening gehouden wor-
den met mobiliteit, de aanwezigheid van
scholen, veiligheidsaspecten en sportin-
frastructuur. Daarom verdedigt de Stad
de aanwezigheid van bus 47 en elke an-
dere mogelijkheid om het stadscentrum
met het openbaar vervoer te bereiken.

Het woningenproject kan Neder-over-
Heembeek nieuw leven inblazen door
een aanwezigheid van nieuwe handels-
zaken en nieuwe bewoners. De Stad
kan haar inkomen verhogen door de be-
lastingen die zullen worden geïnd daar
het project vooral een (gegoede) mid-
denklasse wil aantrekken. De Stad heeft
ook de verzuchting om aan de sociale
woonbouw te doen, daarom heeft zij de
bouw van sociale woningen overgedra-
gen aan het Gewest.

De Stad hecht groot belang aan het
onderwijs. Zij beheert een belangrijk on-
derwijsnet en wil een partnerschap instell-
en tussen de verschillende scholen. Om
lange verplaatsingen te beperken, wil de
Stad de elektronische aanvraag van offi-
ciële documenten vergemakkelijken.

De aanstelling van een Bouwmeester
door het Gewest geeft de mogelijkheid
de mening in te winnen van een expert
i.v.m. de ontwikkeling van de Stad. De
Bouwmeester kan meer diepgang geven
aan bepaalde projecten.

De Stad houdt dus nauwgezet de

ontwikkeling van Neder-over-Heembeek in
de gaten zoals ze dat met al de ander
wijken op haar grondgebied doet. De Stad
heeft de wil om haar bewoners regelmatig
te informeren en naar hen te luisteren.
Men mag niet vergeten dat de Stad het
algemeen welzijn nastreeft en soms tegen
de haren in streelt van bepaalde belangen-
groepen. Het algemeen goed is echter
een basisgegeven van de democratie.

De bewoners wijzen drie knelpunten
aan. Ten eerste zit Neder-over-Heem-
beek ingeklemd tussen het Koninklijk
Park, de Ring en het Kanaal. Ten
tweede hebben de bewoners geen ken-
nis van een studie die alle praktische
gevolgen van de openbare- of privé-
bouwaanvragen in zijn totaal beheert en
de ontwikkeling van de wijk op de voet
volgt. Ten derde moeten vragen aan-
gaande het gemengde sociaal karakter
van de wijk concrete antwoorden krijgen.
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Voorrang van
de mobiliteit en
de heraanleg
van de wegen

Behalve de vergaderingen waarin een
diagnose gesteld wordt van het mobili-
teitsplan en de toekomstige vergaderin-
gen die de voorstellen verduidelijken,
heeft de Stad met de wijkverenigingen
een memorandum opgesteld over de
prioriteiten aangaande het openbaar
vervoer.
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De prioriteiten voor dewelke de Stad op
haar strepen staat zijn het behoud van
bus 47 en de verbetering van de over-
stapmogelijkheden tussen tram 3 en bus
47. De Stad ondersteunt ook de aan-
vraag voor betere bus- en tramverbin-
dingen. De contacten met het Gewest
waren positief maar de MIVB kent tal
van problemen.

De Burgemeester wenst dat de MIVB
haar huidige keuzes herziet en samen
met de bewoners de alternatieve trans-
portmogelijkheden bestudeert. De aan-
wezigen onderlijnen dat het openbaar
vervoer vooral langs de Vuurkruisenlaan
rijdt maar het hart van de wijk niet
aandoet.

In de Kasteel Beyaerdstraat - in de
nabijheid van de school - rijden kruisen-
de voertuigen regelmatig op het voet-
pad, wat onaanvaardbaar is. De Stad
heeft al maatregelen getroffen maar blijft
waakzaam voor elke verslechtering in
het rijgedrag.

Aanleg en heraan-
leg van de wegen

De Stad heeft veel meer dan in het
verleden geïnvesteerd in de heraanleg
van de wegen. De Oorlogskruisenlaan
en het Peter Benoitplein zijn bijna afge-
werkt. In april beginnen de werken in de
Lombardsijdestraat. Men voorziet ook
de heraanleg van de Bruynstraat met
een busstrook langs beide kanten, bre-
dere voetpaden, een parkeerzone, bo-
men en een fietspad. Het weggedeelte
naar de hoeve “Nos Pilifs” valt ook ander
deze heraanleg. Tenslotte wenst de
Stad een kunstwerk te plaatsen aan de
“ingang” van Neder-over-Heembeek.

Andere wegen van de Mutsaard
werden afgewerkt of zijn bijna afgewerkt
zoals de Wannekouter-, Pagoden- en
Amarantlaan. De heraanleg van de De
Bologne-, Bonekruid-, Braambosjes- en
Olmkruidlaan wordt voorzien.

Er werd een nieuwe verlichting aange-
bracht in de Ransbeekstraat en aan de
Wannekouter- en Amarantlaan. De ver-
lichting wordt vervangen in de Bone-
kruid-, Oorlogskruisen- en Stalkruidlaan
en op het Peter Benoitplein.
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Stad en OCMW,
een huisves-
tingsplan in
samenspraak
De openbare overheden beheren
samen 10 huisvestingsprojecten. Op
het ogenblik zijn dat ongeveer 691 wo-
ningen waarvan 214 van de Stad, 337
van het OCMW en 140 van het Gewest.
De overheden hebben systematisch
hun voorstellen openbaar gemaakt en
er met bewoners over gediscussieerd.
Dankzij hun observaties werden aan-
passingen aangebracht. Alleen de
Gewestprojecten hebben de bouw van
sociale woningen op het oog.
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De aanwezigen uitten hun tevredenheid
over de inspanning die de Stad leverde om
hen te informeren. De Stad onderstreept
ook dat op voorhand reeds de vraag be-
staat om nog niet uitgevoerde projecten al
aan te passen. Een inwoner herhaalt dat
men, om de gemengde bewoning in de
nieuwe huisvestingsprojecten te verkrijgen,
men mensen met een gemiddeld inkomen
moet mengen met personen die van een
sociale ondersteuning genieten.

5 op 6 Stadspro-
jecten zijn reeds
goed opgeschoten

Het Kraatveld-Wimpelberg project is
het belangrijkste. Men wacht nog op de
goedkeuring van de toezichthoudende
overheid. Dit project telt 75 middenklas-
se woningen, 75 parkeerplaatsen en 2
nog te verkopen kavels. Inwoners zullen
op een informatievergadering worden uit-
genodigd en de werken zouden eind
2010 kunnen starten.

Het Kraatveld-Versailles project telt 17

woningen en 14 parkeerplaatsen en werd
al aan de inwoners voorgesteld, die de kwa-
liteit van het project waarderen. Het zal
tijdens het eerste trimester 2010 aan een
openbaar onderzoek worden onderworpen.
De werken zouden dan in maart 2011
kunnen aanvangen. In het kader van een
aanbesteding met inbegrip van ontwerp en
aanleg zal het Beizegemproject 30 wonin-
gen en 30 parkeerplaatsen creëren. Dit pro-
ject wil het uitzicht op de Den Belshoeve vrij-
waren en de volkstuiniers ergens anders
tuinierruimte geven. Een openbare informa-
tievergadering zou in mei 2010 kunnen
plaatsvinden. De werken zouden in 2011
aanvangen.

Het Kruisberg-project telt 27 woningen,
gebouwd door de Vlaamse Gemeenschap
en beheerd door de Grondregie. Na de over-
making van de bouwgronden zouden de
werken in 2011 kunnen beginnen. Het
Heembeek-Bravekinderenproject werd in
september 2009 voorgesteld. Opmerkingen
i.v.m. de rooilijn evenals de problemen ver-
oorzaakt door de schaduw en de esthetiek
werden in aanmerking genomen. Er zal snel
een openbaar onderzoek volgen en de
bouwwerken zouden in oktober 2010
kunnen aanvangen.
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Het Ransbeek-project wil de senioren-
huisvesting die de Stad al in deze straat
beheert vervolledigen. Dit project bevindt
zich in een voorbereidend stadium en zou
12 tot 20 woningen kunnen aanbieden.

Bruynstraat, drie
OCMW-projecten

Het project “Bruyn–West” voorziet 72
woningen met een ruimte voor het vere-
nigingsleven. De aanmerkingen van het

Gewest werden in het dossier opgeno-
men. Het gaat erom de groene zone
zichtbaar te maken vanaf de straat, het
aantal parkeerplaatsen te verminderen
en het advies van de Brandweer in te
winnen. Met een handelsoppervlakte,
een paviljoen met een nog nader te
bepalen gebruik en 200 woningen zal
het “Bruyn-Noord” project ook de opmer-
kingen van het Gewest moeten integre-

ren. Hier gaat het over het herzien van
enkele gevels, het afleveren van een vei-
ligheidsadvies en het voorzien van leve-
ringszones. Het is dus op basis van
deze Gewestelijke verzoeken dat de ver-
gunningen werden afgeleverd.

Het meest omstreden project is “Bruyn-
Oost”. Hier zouden 65 woningen komen en
een kinderkribbe met 48 plaatsen. Het pro-
ject zal worden herbekeken vooral in ver-
band met de voorgeschreven vormen van
de woningen aan de straatkant en er zou
meer groen worden voorzien. Zelfs met
twee woningen minder dan voorzien in het
originele plan, blijft dit project rendabel voor
de overheid. Men herziet ook de ingang tot
de kinderkribbe en de invloed die de bevol-
kingsaanwas kan hebben op de “Nos Pilifs”
hoeve. Het OCMW zal de verantwoorde-
lijke(n) van de hoeve contacteren om een
nieuwe dialoog op betere grondvesten op
te starten. “Nos Pilifs” is niet gekant tegen
de bouw van nieuwe woningen en ant-
woordt positief op de uitnodiging tot een ge-
sprek. De veiligheid in verband met de
helihaven van het hospitaal werd door het
leger onder de loep genomen.

Gewestelijk
Sociaalhuisves-
tingsproject

Daar de uitgangspositie van het pro-
ject aan de Groenwegal niet bevredigend
was, is er niet veel schot in de zaak
gekomen. Maar de vraag naar sociale
woningen is zo groot in het Gewest dat
ze zeker worden gebouwd. Na een
kritisch advies van de Stad en het welwil-
lende oor van de Gewestminister zal het
project zich beperken tot 140 woningen.
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Beter
onderwijs-

aanbod voor
bepaalde

doelgroepen

Om tegemoet te komen aan de vraag,
heeft de Stad een quota van 70%
Brusselse leerlingen ingesteld voor de
80 plaatsen in het kleuteronderwijs, de
180 in het lager en de 180 plaatsen in
het middelbaar onderwijs.
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Er lopen ook verschillende projecten
voor de openingen van nieuwe klasloka-
len. De Stad heeft beslist een aange-
past quotasysteem in te voeren dat
gunstiger is voor de Brusselse bevol-
king. Op het ogenblik zijn slechts 57%
van de leerlingen van het Stadsnet in
Laken en NoH woonachtig in de Stad
Brussel. Door de nieuwe inschrijvings-
procedure in het Franstalige basisonder-
wijs werd een quota van 70%
Stadsbewoners voorop gesteld. De Stad
wil zo de bevolking van Neder-over-
Heembeek begunstigen.

De bouw van een transit school in de
Donderbergstraat zal dienen als nood-
huisvesting voor andere scholen die aan
vernieuwingswerken toe zijn. De Koningin
Astridschool zal hier als eerste worden
ondergebracht. De Mutsaardsite kan zo
gerenoveerd worden en er later het K.
Bulsatheneum, de Koningin Astridschool
en een kinderkribbe herbergen.

Eenmaal de Mutsaardsite afgewerkt
is, kan de Stad het aanbod van de Pago-
denschool die nu wordt gebruikt door het
Nederlandstalige atheneum herorganise-
ren. Zo kan de Stad, na de renovatie van
deze Franstalige basis en middelbare
scholen (die het aantal plaatsen zullen
verhogen), leerlingen blijven onthalen die
van buiten haar grondgebied komen. In
afwachting komen 600 middelbare
schoolplaatsen vrij door de verbouwing
van de Binnenschipperschool. De Stad
hoopt, samen met de MIVB, een mogelijk-
heid te vinden om de leerlingen voor de
schoolpoorten af te zetten. Dit project ligt
ter studie en vereist verschillende bespre-
kingen en overleg.

Zelf indien de werken aan de Pago-
den en Mutsaard sites eindigen in 2018,
heeft de Stad reeds maatregelen getrof-
fen om haar schoolaanbod vanaf sep-
tember 2012 te verhogen.



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

Sport en
Groene ruimten
Behalve de grote investeringen in het
sportcentrum aan de Groenweg, voorziet
de Stad een tussenkomst in het sport-
centrum van de Lombardsijdestraat. In dit
laatste worden de vloerbekleding en de
dakisolatie vernieuwd.
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Dit is ook de gelegenheid om het aantal
tribunebanken te verhogen van 700 tot 800
en er de thuisbasis van “Club Sportif Excel-
sior” van te maken. Deze groepeert een
twintigtal kleine en grote clubs. Er is geen
stedenbouwkundige vergunning nodig voor
deze werken. De vraag om dit project in
Laken uit te voeren is niet realistisch daar
alles er vanaf niets moet worden opge-
bouwd. De werken zouden begin april aan-
vangen. De Stad bestudeert het dossier en
stelt samen met de verantwoordelijken van
de Club een vergadering voor om de om-
wonenden gerust te stellen. De bewoners
krijgen een gegarandeerde toegang tot het
sportcomplex.

Groene ruimten

De Stad is van mening dat het kappen
van de populieren in het Begijnenbos niet te
rechtvaardigen is, zelfs indien men er een
weide met bomen die oude fruitrassen
dragen wil van maken. De Stad is overtuigd
dat dit de biodiversiteit die zich daar heeft
ontwikkeld in het gedrang zou laten komen.
Dit probleem wordt verder onderzocht.

Omwonenden reageren want zij zien
helemaal geen biodiversiteit. Integendeel,
zij wijzen erop dat het elzenbosje is dat
wordt bedreigd door de afwezigheid van de
beek die vroeger door deze bossen kab-
belde.

De heraanleg van het Kraatbos is het ge-
volg van een procedure die al door het vo-
rige Schepencollege in gang werd gezet.
Deze werken uitstellen, omdat men reke-
ning wil houden met de in aanbouw zijnde
huizen, lijkt moeilijk. De bewoners vragen
een onderhoud van het Meudonpark en de
plaatsing van zitbanken op de speelterrei-

nen in de Beizegemstraat en de Koning
Albertlaan. Het kader van het onderhouds-
personeel van de begraafplaatsen is onder-
bemand. De toelatingsexamens zijn veelei-
send en de aanwezige arbeiders doen hun
best om de hoogste noden op te lossen. De
Stad werft wel eventuele kandidaten aan.
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De waterweg vormt de inzet van de
stedenbouwkundige ontwikkeling van
morgen. De Stad wenst de
ontwikkeling van een toeristische
waterweg in Neder-over-Heembeek.
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Aantrekkelijk-
heid van NOH:
toerisme en
handel

In het verlengde van het project van
een aanlegsteiger in de Haven van Brus-
sel, bestudeert de Stad de mogelijkheid
het plaatselijke toerisme te ontwikkelen
ter hoogte van de Meudon-paviljoenen.
Een eerste halte van dit toeristische par-
cours zou de Romaanse toren kunnen
worden. Daarna zou de ontwikkeling van
het Sint-Lendriksbos volgen en een strip-
verhaalfresco op één van de muren van
het bedrijf Fluxis. De Stad ondersteunt
ook het “Le Sortilège” project. Dit be-
staat uit openluchtanimatie en kent
sinds twee jaar een zeker succes. De
ondersteuning zal bestaan uit de toezeg-
ging van een betere en permanente
infrastructuur.

De Stad wenst ook de autotoegang
tot de aanlegsteiger te beperken en de
“dorpssfeer” te behouden door een auto-
luwe zone aan te leggen. De dienst voor
de Duurzame Ontwikkeling van de Stad
buigt zich over deze projecten en stelt

een overleg voor over de toekomstige
mogelijkheden die Neder te bieden heeft.

De aankoop en het op de bescher-
mde monumentenlijst plaatsen van de
Den Belshoeve evenals het onderhoud
van een boomgaard ondersteunen de
inspanningen ten gunste van het toe-
risme. Daar komt nog de verwezenlijking
van een groene wandeling tussen het
dorpscentrum en het Kanaal bij.

Handel

De Stad erkent het belang van de
handel en hun sociale rol door de aange-
knoopte menselijke contacten. Zelfs als
“Atrium” (promotiestructuur voor de han-
del) wel de plaatselijke noden kan bestu-
deren, dan kan zij in deze wijk niets in
praktijk brengen daar deze buurt niet
onder haar opdrachten valt.
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In het bijzonder wat het Peter Benoit-
plein betreft, deelt de Stad de onuitge-
sproken vrees niet dat de afschaffing
van parkeerplaatsen bij de heraanleg
van het plein voor de plaatselijke handel
nefaste gevolgen zal hebben. Voor de
Stad blijft het aantal weggebleven
klanten marginaal.

Mensen verzeke-
ren dat zij in de
stad kunnen wonen

De « Versailleswijk » kent heel wat
spanningen. Recente gebeurtenissen
hebben nochtans aangetoond dat
preventieteams, de Politie, de Stad,
evenals het Parket in deze wijk ingrijpen.
De snelle en goed gecoördineerde
acties hebben hun vruchten
afgeworpen. De Stad staat in contact
met de Ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken om zich te buigen
over de problemen die dit soort buurten
kent. Indien men de middelen had zou
men de woontorens met de grond gelijk
maken en van nul opnieuw beginnen.
Door het gebrek aan financiële
middelen, zoekt men naar andere
oplossingen. De Stad is voorstander van
een sociale mix in de wijken. Daarom
moet de dialoog tussen bewoners
aangewakkerd worden om de
gettovorming zo ver mogelijk in te dijken.
De Stad zoekt naar antwoorden samen
met de huisvestingsmaatschappijen, de
Politie en de bevoegde Ministers.
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Wijkcomités
en contact-
adressen

Kent U een comité dat niet op deze
lijst voorkomt, laat het ons dan weten.
Alle hulp is welkom. Dank U.
>> COMITÉ PAGODES-BEYSEGHEM-ALBERT (F)
- M. PAUL VAN KESSEL (PRÉSIDENT) - AV. DU

ROI ALBERT 27, 1120 BXL - TEL. 02 268 11 93.
>> 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 D'ACTION "CROIX DU FEU" (F) - AV.
JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020 BRUXELLES -
TEL. 02 268 12 24.
>> GEMEENSCHAPSCENTRUM "HEEMBEEK-
MUTSAARD" (N) - M. JO VAN STEENBERGHE

(CENTRUM VERANTWOORDELIJKE) - DE WAND-
STRAAT 14, 1120 BRUSSEL - TEL 02 268 20 82
- FAX. 02 262 36 76 -
HEEMBEEK.MUTSAARD@CLUB.INNET.BE

>> GROENE WANDELING VAN NEDER-OVER-
HEEMBEEK (N) - DHR FIEN MEIBOOM -KRAAT-
VELDSTRAAT 133/10, 1120 BRUSSEL-
FIEN.MEIBOOM@VERSATELADSL.BE.
>> HEEMBEEK BLIJFT, HEEMBEEK RESTE (NF) -
MEV. MARIE-LOUISE DE BACKER - P. BENOIT-
PLEIN 36/7, 1120 BRUSSEL - TEL 02 268 39 42
>> HEEMBEEK-MUTSAERD DEMAIN (F) - VAL

MARIA 8, 1120 BXL - TEL. 02 262 00 68.
>> LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE DE

LOMBARTZYDE) (F) - M. LAURENT FINET -RUE

DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BRUXELLES-
QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
>> LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS.
FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES

PAGODES 415, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 268
75 66.
>> LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - MME

BRIGITTE STEVENS-REYNS (PRÉSIDENTE) - AV.
DU POIS DE SENTEUR 151, 1120 BRUXELLES.
>> PROMENADE VERTE DE NOH (F) - M.
GHISLAIN DEBONGNIE - VAL MARIA 8, 1120
BRUSSEL - TEL. 02 268 67 90.
>> VAL DES LISERONS (F) - M. MARC

VANDERSTRAETEN - AV. DES LISERONS 37/33,
1020 BRUXELLES-MARC.VDS@BELGACOM.NET

-TEL. 0475371799.
>> VERENIGING TOT BEVORDERING VAN 'T
HEEMBEEKS LEVEN (N) - DHR MARCEL KNOPS

- WIMPELBERGSTRAAT 65, 1120 BRUSSEL -
TEL. 02 262 02 05.
>> WERKGROEP LEEFMILIEU "HEEMBEEK-
MUTSAARD" (N) - DHR EMILE DE FILETTE

(VOORZITTER) - KASTEEL BEYAERDSTRAAT 94,
1120 BRUSSEL - TEL. 02 268 73 78.
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Het Huis van de Participatie zendt uw opmerkingen, vragen,
klachten door naar de bevoegde diensten van de Stad
Brussel.

02 279 21 30 - org.particip@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


