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Het uitzicht van de stad wordt bepaald door haar verschillende wijken. Dit 
uitzicht wordt ook bepaald door de dialoog tussen de overheid en de 
bewoners, die het samenleven en de burgerzin willen stimuleren.
De Wijkfora zijn een geschikte plaats om de bekommernissen van de 
bewoners aan te kaarten : mobiliteit, veiligheid, netheid, nutsvoorzienin-
gen, huisvesting, kinderopvang en jeugdwerking.
De Fora vinden plaats, maandelijks en om beurt in elk van de 10 wijken die 
deel uitmaken van de stad. Deze Fora zorgen voor een betere verspreiding van 
de informatie, een grotere transparantie van de genome beslissingen en de 
participatie van allen die het welzijn van de stad in hun vaandel dragen.
De Fora vormen een echt participatief gebeuren waar de gelijkheid van 
kansen die als basis geldt voor onze democratie tot uiting komt. Om van 
Brussel een leefbare stad te maken moet men zich eerst vergewissen dat 
de stad iedereen verwelkomt. 
Het noorden van Laken is tegelijk een ingangspoort tot Brussel, een bekend 
tentoonstellingspark en een dichtbevolkt stadsgebied. Deze verscheidenheid is 
een pluspunt voor de wijk en zou niet tot het nadeel van de bewoners leiden.

Ahmed El Ktibi

Schepen van Participatie

De aanwezige schepenen hebben de op de 
dagorde gestelde vragen beantwoord. Gedurende 
het debat is men op sommige van de door de 
schepen aangehaalde punten teruggekomen en 
werden andere onderwerpen aangesneden. 
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Wegenis en Mobiliteit
Rode Kruislaan

Zeven verkeersdrempels zullen om de 75 meter worden 
aangelegd. Er rijden geen bussen door de laan, komen er toch 
bussen langs dan zijn ze buiten dienst en kunnen ze altijd een 
andere route nemen. De ver-
keersdrempels moeten dus 
hoog genoeg zijn om daad-
werkelijk het verkeer te doen 
vertragen. 

Ook zal de bewegwijzering 
worden aangepast zodat het 
verkeer voor de autosnelweg 
niet naar de Rode Kruislaan 
wordt gestuurd. Aan elke ver-
keersdrempel komt een voet-
gangersoversteekplaats. Zoals 
vooropgesteld in het Gewest-
plan, zal een beperkte enkele 
richting (BEV)ingevoerd wor-
den om de fietsers de moge-
lijkheid te geven de laan in 
beide richtingen te gebruiken.

Het doel is de verkeerssnel-
heid te minderen, de over-
steekplaatsen te beveiligen en 
sluipverkeer onmogelijk te ma-
ken. Hiervoor werd een open-
bare raadpleging gehouden. 
Jammer genoeg kan niet met 
alle opmerkingen rekening wor-
den gehouden. De uiteindelijke 
beslissing kreeg de goedkeu-
ring van de dienst Wegenis-
werken, van de Politie en van 
de vertegenwoordigers van het 
volk, inbegrepen de oppositie. 

De vraag voor « alleen 
plaatselijk verkeer » werd niet 
weerhouden omdat ze geen 
oplossing biedt aan de pro-
blemen : verkeersborden hou-
den het sluipverkeer niet 
tegen. Andere denkpistes, 
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zoals het afwisselend parkeren of 
wegmarkeringen, zouden niet 
dezelfde uitwerking hebben als 
verkeersdrempels.

Het « comité du Forum » is niet 
gelukkig met de weerhouden oplos-
sing en vraagt dat de laan wordt 
verboden aan voertuigen van meer 
3,5 ton i.p.v de huidige 5 ton.

Een bewoner stelt voor om aan 
het lager gelegen deel van de laan 
een veiligheidsberm aan te leggen.

Forumlaan

Er wordt op gewezen dat 
sommige reclamepanelen de 
bewegwijzering onleesbaar ma-
ken. Het departement zal zo snel 
mogelijk de bewegwijzering ver-
plaatsen. Het comité vraagt de 
plaatsing van een verkeerslicht 
om het oversteken van de Mut-
saardlaan te beveiligen: het 
verkeer komende van de Wanne-
kouterlaan brengt regelmatig de 
veiligheid van de voetgangers in 
gevaar vooral daar waar wagens 
staan geparkeerd. 

Romeinsesteenweg

Verschillende delen van de 
wegenis zijn in slechte staat en op 
verschillende plaatsen zijn de 
zwakke weggebruikers de klos door 
gaten in het wegdek en de afwezig-
heid van wegmarkering of snel-
heidsbeperkingen (Kleine Rom- 
einsesteenweg in de omgeving van 

de school – De Wandwijk).  Het debat zal al deze problemen uitklaren: 
geen witte lijnen, vrachtwagens hier verboden en daar toegelaten, 
onderbroken fietspad, gaten in het wegdek …

De wegmarkering heeft een nieuwe lik verf nodig. Maar de verbe-
tering van de situatie moet in overleg gebeuren: de Romeinse-
steenweg ligt op 3 gemeenten en 2 gewesten. Idealiter zou het voor 
de  coördinatie beter zijn indien het Brussels Gewest het beheer van 
de steenweg overneemt. Onderhandelingen zijn lopende met de Stad, 
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de aangrenzende gemeenten en het Vlaams Gewest. De Stad 
heeft de heraanleg reeds in haar budget opgenomen maar het 
dossier stagneert. Van zijn kant heeft het Gewest een 
studiegroep opgericht om de heraanleg te bestuderen in geval hij 
het beheer over de steenweg verkrijgt. De werkgroep heeft een 
tweeledig project uitgewerkt: de meest dringende onderhouds-
werken (nieuwe wegmarkering en coördinatie van de werf) 
worden uitgevoerd terwijl in tweede instantie een grondige studie 
zal worden uitgevoerd over de totale heraanleg die zal worden 
onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning.

Madridlaan

Het Gewest kreeg een vergunning voor de heraanleg van de 
laan: beveiliging van het kruispunt met de Koninklijke Parklaan, 
gebruiksvriendelijke fietspaden in de twee richtingen en aan-
plantingen die het kuieren aangenaam zullen maken. Deze 
werken zullen nog in 2008 uitgevoerd worden.

Magnolialaan

Moeilijk om voor deze laan een duurzame oplossing te 
vinden zolang het knelpunt Romeinsesteenweg niet is opgelost. 

Op de vraag om het verkeer komende van de Romeinsesteenweg 
te laten vertragen werd wel gereageerd. Stedenbouw heeft een 
project voor het Lotusplein ontwikkeld. Een rondpunt is geen 
oplossing: om bussen door te kunnen laten moet het een zekere 
omtrek hebben. De gekozen oplossing is een verkeersdrempel 
evenals een heraanleg van de voetgangerszones, (begin werf waars-
chijnlijk in 2009). Men denkt ook aan het afsluiten van de Ver-

regatstraat aan 
de achterkant 
van het paleis, 
om parking zoe-
kende automo-
bilisten die de 
wijk via deze 
straat binnenko-
men, te weren. 
Een rondpunt 
ligt ter studie 
voor het lager 
gelegen deel 
van de laan 
maar door het 
aantal wegen 
blijkt het een 
ingewikkeld klu-
wen te zijn.
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Houba de Strooperlaan

De wegmarkering wordt opnieuw geschilderd om de veiligheid, die 
door het vervagen van de aanduidingen in gedrang komt, te 
bewerkstelligen.

In de toekomst blijft de versmalling van de laan overwogen. Een 
studie is gaande. Een verbrede centrale berm kan het verkeer 
matigen. Het technische gedeelte ligt ter studie. De cel “Mobiliteit” 
opgericht door het College heeft reeds een gedetailleerde studie 

uitgevoerd die aanwijst dat een rijstrook minder geen negatieve 
gevolgen zal hebben op de omringende wijken. Dus twee rijstroken 
vanaf het stadion naar het Vlaamse Gewest toe en één rijstrook in de 
omgekeerde richting naar het Bockstaelplein.

De synchronisatie van de verkeerslichten wordt herzien. 
Bijkomende werken worden uitgevoerd om een zo vlot mogelijk 
doorstromend verkeer te creëren zodat links of rechts afslaan voor 
geen problemen zorgt zonder het sluipverkeer door de wijk aan te 
wakkeren. De heraanleg zorgt ook voor een betere aanwijzing en 
veiligheid van het fietspad.
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Stedenbouw
Naleven van de stedenbouwkundige voorschriften 
« De Wand-Forumwijk »

De diensten van het departement Stedenbouw werken samen 
met de handelaarsverenigingen: zij vermelden de aangevraagde 
vergunningen en houden rekening met de bemerkingen van de 
plaatselijke contactpersonen. Het doel van deze samenwerking is 
het behoud van de verscheidenheid van handelszaken en het 
behoud van woningen op de bovenverdiepingen. 

Een gewestelijke verordening verplicht de aanvraag van een 
vergunning voor de wijziging van een handelszaak. Deze juridische 
spitsvondigheid wordt gebruikt maar schone schijn bedriegt soms: 
wettelijk kan een frituur zich in een Horecazaak vestigen. Wat 
bevestigd wordt door het concrete geval van een frituur die de 
plaats innam van een illegale kleinhandelszaak.

Schotelantennes

Dit probleem moet wijk per 
wijk worden aangepakt. Scho-
telantennes mogen niet zicht-
baar zijn vanaf de straat. In 
sommige wijken is het prob-
leem prangender, zij zullen 
eerst aan een onderzoek wor-
den onderworpen. 

Mobiele 
telefoonmasten

De vergunningen voor 
de plaatsing van matsen 
worden door het Brussels 
Gewest afgeleverd. Het le-
vert meestal de vergunning 
af ondanks het systema-
tisch negatieve advies van 
de Stad.  Het College heeft 
(zodoende) een motie goedgekeurd die beslist om slechts 
tijdelijke vergunningen af te leveren zolang de Gewestelijke 
ordonnantie betreffende de stralingsdosis niet is bekrachtigd. 
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Netheid
Netheidcomités 

« Netheidcomités » komen om de zes maand in de verschillende 
wijken van de Stad samen. Alle bewoners worden hier op 
uitgenodigd. Men discussieert er in detail en in aanwezigheid van de 
bevoegde Schepen en de stadsdiensten over de plaatselijke 
netheidproblemen. In april werden de netheidcomités « Laken-
Noord » en « Laag Laken » georganiseerd.

Forumlaan

Het midden van de laan is slecht onderhouden. De dienst 
Netheid heeft werken uitgevoerd en zal deze herhalen zelfs al valt 
het beheer van deze plek onder de bevoegdheden van de dienst 
« Groene ruimten ». 

Rondom de scholen

De schooldirecties en leerlingen moeten bewust gemaakt worden 
van de problemen rond hun schoolgebouwen. Voor elke school 
werden vuilnisbakken geplaatst. 300 nieuwe vuilnisbakken zullen 
worden geplaatst op de straten die naar scholen leiden. Daarbij zal 
aan de scholen, die de mogelijkheid hebben een animatieteam te 
ontvangen, voorgesteld worden om een bewustmakingscampagne te 
organiseren i.v.m. de netheid. Door de positieve respons zal deze 
actie blijven doorlopen.
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Hondendrollen

Het Politiereglement verplicht de baasjes een zichtbare 
plasticzak bij zich te hebben om de uitwerpselen van hun dieren 
te kunnen oprapen. Er wordt aan de Politie gevraagd op te 
treden tegen de overtreders. Op verschillende plaatsen in de 
stad staan hondentoiletten. Er wordt naar geschikte plekken 
gezocht om er meer te plaatsen. 

Graffiti

De Stad Brussel verwijdert gratis de graffiti op privé 
eigendommen mits een kwijting die door de eigenaar moet 
worden ondertekend. Voor meer informatie bel het nummer van 
de Openbare Netheid: 0800 901 07.

Modelwijk

De Modelwijk wordt onderhouden door haar eigen personeel 
en de Groendienst. De dienst Netheid komt hier niet tussenbeide 
maar heeft wel in de omringende straten nieuwe vuilnisbakken 

geplaatst. 



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM

Ville de
Bruxelles

Forum de 
Quartier

10

Stad
Brussel

Wijk- 
Forum

10

Debat
Staat van de bomen in de 
Ernest Salustraat, project 
voor tram 9 op de Palfyn-
laan, redenen voor een mobi-
liteitsplan van de Stad, de 
werven op de voetpaden 
door verschillende openbare 
nutsbedrijven reglementeren, 
het Tentoonstellingspark en 
de Verregatwijk…

Ernest Salustraat: de bomen 
produceren roetdauw van half 
maart tot half oktober. Na regen 
zijn de voetpaden glibberig. 
Deze bomen zijn ziek en worden 
opgevreten door een ontoom-
bare plaag van vraatzuchtige 
schildluizen. De bewoners heb-
ben een petitie afgeleverd met 
de vraag voor een snelle oplos-
sing. Aan de andere kant maken 
deze bomen de charme uit van 
deze straten. Dit probleem kan 
enkel worden opgelost door het 
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vellen van de bomen. Sommige 
bewoners stellen alles in het 
werk om deze oplossing te berei-
ken. De Stad zal de situatie ter 
plaatse gaan onderzoeken. Een 
procedure i.v.m. deze bomen is 
reeds lopende : de Stad blijft dit 
dossier volgen.

Tram 10: dit is een heel oud 
project voor een openbaar ver-
voersverbinding tussen Simonis 
et het AZ VUB. De studie heeft 
het belang van de verlenging 
van de lijn tot aan de Houba de 
Strooperlaan via de Dikke Beuk-
laan en de weg langs de Palfyn-
square aangetoond. Er werd 
een informatievergadering geor-
ganiseerd maar de uitnodigin-
gen werden te laat ontvangen. 
Dit project heeft het voordeel 
een gemakkelijke verbinding te 
leggen tussen de wijk en Jette. 
Dit zal zeker positieve gevolgen 
hebben voor de Modelwijk en 
haar omgeving. Er werden ver-
schillende alternatieven bestu-
deerd en de beste oplossing 
voor de gestelde problemen 

blijkt de tram te zijn. Indien de plannen worden uitgevoerd zullen 
natuurlijk meer informatievergaderingen plaatsvinden. 

Mobiliteit: De Stad beschikt eindelijk over een cel « Mobiliteit » die 
begonnen is met de studie van het mobiliteitsplan. Ter herinnering: dit 
plan richt zich op het bevorderen van de mobiliteit van de bewoners, 
vooral het zachte weggebruik en het terugdringen van de verkeer-
soverlast. Het plan probeert ook oplossingen te vinden i.v.m. het 
parkeren en onderzoekt denkpistes betreffende tijdelijk parkeren. Dit 
zou een verandering in de bewonerskaartzones tot gevolg hebben. 
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Een openbare raadpleging zou binnen één tot twee jaar moeten 
plaatsvinden. 

Voetpaden: Verschillende bewoners danken de Stad voor de 
heraanleg van de voetpaden. Sommigen klagen over het openen van 
de voetpaden voor werven van openbare nutsbedrijven en de slechte 
schoonmaak nadien. Dit is een weerkerend probleem. De Stad heeft 
de aannemers aangeschreven met de waarschuwing dat deze 
nalatigheid zal worden beboet met dezelfde strengheid als een 
sluikstorting. De administratie houdt dat probleem in het oog want 
sommige werven hebben geen toelating. Men kan altijd gebruik maken 
van het gratis nummer van de dienst Netheid  - 0800 901 07 - om deze 
werven aan te geven.

Spreeuw-, Reper- Vreven- en Heizelstraat : wat gebeurt er met het 
oud gebouw van de watermaatschappij? Het is een ruïne en een 
stadskanker en trekt vuil aan van heinde en verre.

Kruispunt van de Magnolia- en Houba de Strooperlaan : dit kruispunt is 
een knelpunt: rechts afslagen wordt verhinderd door files. Wagens blijven 
in het midden van het kruispunt staan en verhinderen de oversteek enz.

Het is een zeer complexe verkeers-
situatie. Er wordt over dit punt nage-
dacht in het kader van het 
markeringsplan van Houba De Stroo-
perlaan maar er bestaat op korte 
termijn geen eenvoudige oplossing. 

Sint-Lambertusplein: regelmatige 
sluikstortingen langs de kerkmuur en 
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bij de verzamelbak voor tweedehandskleding. De terrassen op het 
voetpad verplichten de voetgangers op de rijweg te lopen. 

Men herinnert eraan dat voor terrassen een vergunning (zelfklever 
op één van de ramen) moet worden aangevraagd. Ze moeten ook 
genoeg plaats laten op het voetpad zodat de voetgangers zich 
gemakkelijk kunnen bewegen. De dienst « Handel » heeft hiervoor 
een inspectieteam tot haar beschikking. Wat betreft de vuilniszak-
kenplaag, daarvoor heeft de Stad een repressief beleid uitgedokterd 
en ze wil de daders op heterdaad betrappen. 

Parking op de Rommelaerelaan: de laan wordt als parking 
gebruikt door de werknemers van het Brugmann ziekenhuis. Sinds 
de renovatiewerken daar gaat het van kwaad tot erger.

Het Brugmann-ziekenhuis werkt aan een mobiliteitsplan voor 
haar personeel. Wanneer het plan klaar is, en volgens de noden 
van het ogenblik, kan de Stad op de laan een systeem invoeren 
van betalend parkeren of met beperkte tijd (blauwe zone) en dan 
bewonerskaarten invoeren.

Tentoonstellingspark: het wijkcomité wijst erop dat de 
Verregatwijk geklemd zit tussen 
het Tentoonstellingspark, het 
Koning Boudewijnstadion, de 
Parking C en Kinepolis. Sinds 
25 jaar strijd om het behoud 
van het Verregatpark heeft het 
Comité het gevoel dat haar 
klachten soms in doveman-
soren vallen bij de Stad. De op 
dit forum voorgestelde projec-
ten gaan de goede kant op. Het 
comité tekent verzet aan tegen 
het door het Brussels Gewest 
voorgestelde mega commerc-
ieel centrum.

Het is inderdaad goed moge-
lijk dat de Heizelvlakte gekozen 
wordt voor de inplanting van 
een groot commercieel centrum 
dat ontbreekt in het noorden van 
de stad. De ligging ligt nog niet 
helemaal vast en zal voorafgegaan worden door en zeer grondige 
mobiliteitsstudie. De Stad Brussel ondersteunt dit project. 

De Stad vermijdt een overdreven toename van het aantal 
evenementen op de Heizel en zeker de organisatie van twee 
evenementen op hetzelfde ogenblik. De Stad is zich meer dan 
bewust dat de coördinatie tussen het Tentoonstellingspark en het 
comité soms mank loopt. De Stad zal zorgen dat dit probleem 
opgelost wordt. 
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Bijlage
Lijst van de comités van Laken ingeschreven bij het Huis van de 

Participatie.
Kent U een comité die niet op onze lijst voorkomt. Laat het ons dan 

weten. Met dank bij voorbaat. 

WIJKCOMITÉ "SQUARE PRINS LEOPOLD I" 
(N) -  KROONVELDSTRAAT 107, 1020 
BRUSSEL - TEL. 02 478 41 76 - FAX. 02 
478 53 80.
GEMEENSCHAPSCENTRUM "NEKKERSDAL" 
(N) - DHR RIK FOBELETS - E. 
BOCKSTAELLAAN 107, 1020 BRUSSEL -
 NEKKERSDAL@VGC.BE - TEL. 02 421 80 
60 - FAX. 02 420 40 87.
'T GRUUN VELOSKE (N) - DHR PATRICK 
VAN KERSBLIK - TIVOLISTRAAT 25, 1020 
BRUSSEL - VKB@ETEC2.VUB.AC.BE - TEL. 
02 420 38 96 - FAX. 02 629 36 20.
COMITÉ "LE TRIANGLE DU HEYSEL" (F) -
 M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE 
NAEYER 641, 1020 BRUXELLES.
(WIJK)COMITÉ "MARIE - CHRISTINE - 
REINE - STÉPHANIE" (NF) - M. PHILIPPE 
CRUYT (VICE - PRÉSIDENT) - RUE MARIE -
 CHRISTINE 131, 1020 BRUXELLES -
 MCRS@SKYNET.BE.
COMITÉ "HEYSEL" (F) - M. D. DE COCK 
- AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64, 
1020 BRUXELLES - TÉL. 02 478 32 97.
COMITÉ D'ACTION "CROIX DU FEU" (F) -
 M. JACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) -
 AV. JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020 
BRUXELLES - TÉL. 02 268 12 24.
COMITÉ "FORUM" - PARC TOUR (F) - M. 
LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26, 

1020 BRUXELLES - TÉL. 02 262 06 23 - FAX. 02 262 06 23.
LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE DE LOMBARTZYDE) (F) - M. LAURENT FINET -
 RUE DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BRUXELLES - QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
COMITÉ "BOCKSTAEL - SOBIESKY - MONT ST ALBAN" (F) - M. JEAN - PAUL 
FONTAINE - BD EMILE BOCKSTAEL 361 / 3, 1020 BRUXELLES - TÉL. 02 479 64 48.
A.S.B.L. CITÉ MODÈLE - SQUARE LÉOPOLD (F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ. 
PRINCE LÉOPOLD 49, 1020 BRUXELLES - CITEMODELE@SKYNET.BE - TÉL. 02 477 19 
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90 - FAX. 02 477 19 99.
COMITÉ "SQUARE PALFYN" (F) - M. PIERRE LEJEUNE (DÉLÉGUÉ) - AV. JEAN 
PALFYN 24, 1020 BRUXELLES - TÉL. 02 479 34 83.
COMITÉ "BOCKSTAEL II" (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER 
PLAST 44 / 7, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 39 17.
COMITÉ DE QUARTIER "DE WAND - GROS TILLEUL/DIKKE LINDE (NF) - M. 
EMMANUEL MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020 BRUSSEL -
 DEWAND@GOOGLEGROUPS.COM.
WIJKCOMITÉ "ST LAMBERTUS/SOBIESKY" (N) - M. ANDRÉ PAY - JOZEF 
OTTENGAARDE 17, 1090 JETTE - TEL. 02 478 78 01.
AURA POPULIS (F) - M. HASSAN SAÏSSI (PRÉSIDENT) - RUE FRANSMAN 84, 
1020 BRUXELLES - FARTATIN@YAHOO.FR - TÉL. 02 475 12 26.
(WIJK)COMITÉ "MARIE - CHRISTINE -  REINE - STÉPHANIE" (NF) - M. JEAN -
 LOUIS SMEYERS (PRÉSIDENT) - RUE MARIE - CHRISTINE 131, 1020 
BRUXELLES - PHILIPPE@CRUYT.BE; CDQ - MCRS@SKYNET.BE

VAL DES LISERONS (F) - M. MARC VANDERSTRAETEN (ADMINISTRATEUR) -
 AV. DES LISERONS 37/33, 1020 BRUXELLES - MARC.VDS@BELGACOM.NET -
 TÉL. 0475371799.
COMITÉ "VERREGAT" (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 
58, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 - FAX. 02/367 49 48.
COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE (SECRÉTAIRE) - AV. DU FORUM 
48, 1020 BRUXELLES - TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TÉL. 02 268 24 24 -
 FAX. 02 268 24 24.
ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ - CITÉ 
MODÈLE 1 /15 D, 1020 BRUXELLES - TÉL. 02 479 33 59.
(WIJK)COMITÉ "MARIE - CHRISTINE -  REINE - STÉPHANIE" (NF) - MME  -
 RUE MARIE - CHRISTINE 131, 1020 BRUXELLES - PHILIPPE@CRUYT.BE; CDQ -
 MCRS@SKYNET.BE.
L'EGLANTINE (F) - MME LUISA BONGIOVANNI (ADMINISTRATRICE) - RUE THYS 
- VANHAM 29, 1020 BRUXELLES.
COMITÉ "THYS - VAN HAM" (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK (PRÉSIDENTE) -
 RUE THYS - VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
COMITÉ "DELVA" (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020 
BRUXELLES - TÉL. 02 426 65 26.
LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ "PL. WILLEMS" (F) - MME MYRIAM 
HENDRICK (PRÉSIDENTE) - RUE DE LAUBESPIN 32, 1020 BRUXELLES - TÉL. 
02 479 57 70.
LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS. 
FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD -
 AV. DES PAGODES 415, 1020 
BRUXELLES - TÉL. 02 268 75 66.



FFORUM
FORUM
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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 label) verkeerd zijn kunt U ons op 02 279 21 30 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 aan 
org.particip@brucity.be.

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

Aanwezigen

* College: Mevr. Lalieux, Hariche en Noel; Dhr. Ceux, El 
Ktibi, Ouriaghli en Mampaka.
* Administratie : Huis van de Participatie.
* Gewest: Jan Colard (Kabinet van Minister Smet).
* Bewoners: 90 personen.




