
INfoRUM

BUREAU DE DÉPÔT BRUXELLES 1

Périodique - Compte rendu - Juillet 2008

Réunion du 11/06/2008

Ed. Resp. : A. El Ktibi, Ville de Bruxelles, Hôtel de Ville, Grand-Place, 1000 Bruxelles.

AFGIFTKANTOOR BRUSSEL 1

Tijdschrift - Verslag - Juli 2008

Vergadering van 11/06/2008

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



FORUM

FORUM

FORUM

FORUM

FORUM

Ville de

Bruxelles

Forum de 

Quartier

2 

Stad

Brussel

Wijk- 

Forum

2 

Verslag van de vergadering van 11/06/2008

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 wil stimuleren.

De Wijkfora zijn een geschikte plaats om de bekommernissen van de 

bewoners aan te kaarten : mobiliteit, veiligheid, netheid, 

nutsvoorzieningen, 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 

genomen 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. 

De vijfhoek is het kloppende hart van Brussel. Door de 

bewonersdichtheid en het karakter van elk van de wijken wordt om een 

specifieke opvolging gevraagd. Daarom werd voor de Fora, de Vijfhoek 

in drie sectoren opgedeeld.

Dhr. Ahmed El Ktibi,

Schepen van Participatie
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Huisvesting: « we willen wel 

meer maar kunnen het niet »

De huisvestingspolitiek van de Stad en het OCMW 

wil betaalbare huurprijzen aanbieden. Dit gebeurt 

door aankopen of hernieuwingen. Er is geen winst-

bejag mee gemoeid. 

Op het grondgebied van de Stad telt men ongeveer 8000 

sociale woningen waarvan er 4000 eigendom zijn van de Stad of 

het OCMW. Deze sociale politiek wordt door de Stad verdergezet. 

Deze is voortgevloeid uit historische omstandigheden, vooral door 

de strijd van de wijkcomités. Daardoor zijn de Marollen relatief 

gespaard gebleven van het gentrification-fenomeen. In de Marol-

len blijft er weinig plaats over om nog bij te bouwen. Van de twee 

resterende plekken bevindt zich één rond het Vossenplein en het 

ander in het kader van het Wijkcon-

tract “Rouppe”. 

Indien, volgens sommige per-

sonen, de huurprijzen van de Stad 

de pan uitgerezen zijn kan dat 

enkel te maken hebben met wat er 

van het verleden is overgeërfd. 

Vandaag volgen de huurprijzen 

strikt de index. Het Stadsdeparte-

ment die de woningen beheert, be-

schikt over sociale woningen d.w.z. 

met lage huren. Zij beheert ook wo-

ningen met een wat hogere huur-

prijs. Om haar budget in evenwicht 

te houden moet de Stad ook deze 

laatste woningen aan de man 

kunnen brengen.

Een nieuw middel om de huren 

te beïnvloeden werd in het begin 

van het jaar door de gewestelijke 

overheid in het leven geroepen. De 

Stad zal daar gebruik van maken, daar zij denkt dat dit een hulp 

zal zijn bij het beheer van haar woningen. Op het ogenblik wordt 

een lijst opgesteld met de mogelijke woningen die in aanmerking 

zouden komen. De Inkomstenvoorwaarden werden verhoogd. 

De huur mag niet meer dan 55% van de inkomsten van een 

potentiële huurder bedragen opdat deze in aanmerking zou 

komen voor een appartement. 

De woningnood in het Gewest blijft natuurlijk nijpend. Alle 
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structuren en verantwoordelijken, van politiekers tot sociale werkers, 

worden overstelpt door de aanvragen voor dewelke er geen 

huisvesting overblijft, zoals de kroostrijke gezinnen. Men komt tot 

absurde situaties. De wet legt wel vast over hoeveel kamers een grote 

familie moet beschikken, maar daarom wordt hen nog geen grote 

woning toebedeeld daar deze nauwelijks beschikbaar zijn. Deze 

families moeten met de huisvestingsmaatschappij een “tussenop-

lossing” trachten te vinden of zich wenden tot de verenigingen die op 

dit domein werkzaam zijn en hun kunnen ondersteunen. 

In tegenspraak met deze doelstellingen vindt men soms koppels, 

waarvan de kinderen het ouderlijke huis hebben verlaten, in te grote 

appartementen. Aangezien de wet verbiedt deze bewoners uit hun 

woning te zetten moeten de huisvestingsmaatschappijen proberen 

deze personen zonder dwang of dreiging weten te overtuigen om te 

verhuizen. Men mag niet vergeten dat de wet de mensen over de 60 

jaar en de mindervaliden beschermt.

De openbare instellingen trachten zo aan de verzuchtingen van de 

gezinnen te voldoen. De families bestaan meer en meer uit eenouder 

of kroostrijke gezinnen. De woningen voldoen aan de normen van 30 

of 40 jaar geleden en het neemt tijd in beslag om over te schakelen 

naar de huidige normen. 
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Geluidsoverlast, ’s nachts 

gedurende feesten in 

openbare ruimten?

In het Warandepark en op de Zavel hebben allerlei 

feesten plaats, meestal 

met muziek. Is de muziek-

uitstoot en het aantal 

decibels niet te luid? Gaat 

het muziekvolume naar 

beneden na middernacht ?

De aanwezige Politiecom-

missaris legt uit dat de ver-

keerstoeloop rond deze 

evenementen gecoördineerd 

wordt door de Politie en een 

cel mobiliteit. Het doel van de 

Politie blijft het comfort van 

de omwonenden en zij tracht 

de belangen van beide partij-

en te verzoenen. Gedurende 

de festiviteiten organiseert de 

Politie altijd een ordedienst. 

In geval van overlast kan men 

de ordedienst contacteren of 

het nummer 101 bellen. 

Rond het Warandepark 

wordt tijdens de 21-juliviering, 

de aanvoer en afvoer van ma-

teriaal en het parkeren ook 

door de Politie geregeld. De 

bewoners moeten zich voor 

21 juli wenden tot de 1ste 

divisie (in het Park zelf) om 

de huidige moeilijkheden aan 

te kaarten en om samen oplossingen te vinden. Volgens de 

bewoners die deze stappen al hebben ondernomen komt er 

toch nooit iets uit de bus. 
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De Warande, Jean 

Jacobsplein: Groene ruimten

De omwonenden van het Warandepark merken dat veel joggers het 

park gebruiken. Maar in plaats van de wegen te gebruiken lopen zij op 

het gazon. De bewoners vragen aan de Stad om een looppiste aan te 

leggen om zo de nieuw aange-

legde grasperken de kans te ge-

ven zich te herstellen.

Het traliewerk van het Jean 

Jacobspein klasseren zou een 

te grote investering vragen voor 

onderhoud. De Stad houdt haar 

antwoord in beraad.   De omlig-

gende huizen werden reeds 

beschermd en bepaalde maatre-

gelen werden reeds genomen. 

Het “Comité Général d’Action 

des Marolles” had een heraan-

leg van het centrale gedeelte 

voorgesteld en de Stad is geïnte-

resseerd. Bloemenperken aaleg-

gen zou kostelijk uitvallen daar 

deze in alle seizoenen moeten 

worden onderhouden en in de 

winter ligt de grond er kaal bij. 

Een bomenrij heeft de voorkeur 

van de Stad maar ondergrondse watervoorzieningen maken de afloop 

van dit project twijfelachtig. 

Het Egmontpark krijgt binnenkort zijn eigen reglement en een 

bewegwijzering om het gebruik van het park in goede banen te leiden.
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Gewestelijk project van een 

fietspad voor de ambassade 

van de USA 

Het project van Minister Smet van een fietspad op de kleine Ring 

en voor de 

Amerikaanse 

ambassade 

werd zwaar be-

kritiseerd. Men 

verwijt hem 

geen akte te 

hebben geno-

men van de 

veiligheidsover

wegingen en 

de bouw voor 

te stellen van 

een (te hoge) 

muur die het 

uitzicht van de 

buren zou be-

lemmeren. Het 

project houdt 

geen rekening 

met de noden 

van voetgangers en fietsers. Volgens iemand uit het publiek zou de 

Burgemeester het Gewest contacteren voor meer informatie en de 

bewoners ervan op de hoogte houden Bovendien moet deze 

heraanleg aan een openbaar onderzoek worden onderworpen daar 

er een wijziging aan de wegen wordt voorgesteld. 

De daken van de Catteau-

school: fantastisch, maar…

De Stad ondersteunt het idee van groene school-

daken. Men moet echter de financiële middelen vin-

den. Aangezien de daken moeten worden vernieuwd 

zal de Stad rekening houden met deze mogelijkheid 

bij de heraanleg. 
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Volgens de Stad kost dit 

project 310.000 �   en ze blijft 

voorzichtig op het gebied van 

beloftes i.v.m. groene daken. 

Andere problemen komen 

hierbij kijken zoals het gewicht 

van een groen dak (vooral na 

regen) en het onderhoud. Het 

onderhoud van de planten is 

niet problematisch maar wel het 

afval, zelfs indien er vuilnis 

bakken worden geplaatst. 

Het comité dat dit voorstel had 

ingediend reageert. Volgens haar 

zijn de kosten van een groen dak 

niet zo hoog als de Stad denkt en 

wel in de omgeving van 50.000 � . 

Het comité onderstreept de toeristi-

sche interes-

se gezien het 

aantal bezoe-

kers van het 

voorplein van 

het Justitiepa-

leis. Mis-

schien kan 

extra financie-

ring gezocht 

worden via de 

toeristische diensten.  De genodig-

den herinneren er ook aan dat 

groene daken goed isoleren en 

dus energiebesparingen met zich 

mee brengen. 

De Stad voert het project niet 

af en houdt rekening met de 

voorstellen maar herhaalt dat de 

scholen voorrang krijgen. Hun 

veiligheid, het voldoen aan de 

hygiënische normen, hun aan-

passing aan de duurzame ont-

wikkeling en het onthaal van de 

leerlingen primeren. De groen 

daken zijn minder fundamenteel 

en worden naar het derde voor-

rangsniveau verschoven.
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Heraanleg van de Zavel, 

verbetering van de ver-

binding tussen de hoge en 

de lage stad. 

De Stad heeft de gebruikers van de Zavel 

geraadpleegd. Het doel is het lastenkohier te vervol-

ledigen om daarna een studiebureau onder de ar-

men te nemen dat het project op touw kan zetten. 

Onrust betreffende de parkeermogelijkheden. 

De vzw Periferia die door het College werd aangeduid heeft 

verschillende vergaderingen bijeengelegd. Deze vergaderingen 

verliepen woelig, soms op het randje van de onbeschoftheid 

vanwege sommige handelaars. De steen des aanstoots is dat 

de Stad de parking in het midden van de plaats wil afschaffen 

maar tezelfdertijd de uitbreiding van de « Poelaert-parking » 

voorstelt met in– en uitgang naar de Zavel. De Schepen van 

Stedenbouw zegt tegemoet te willen komen aan de wensen 

van de handelaars maar onderlijnt dat het hier om een openba-

re ruimte gaat waar andere gebruikers evenveel rechten heb-

ben als zij. Aangezien tijdens deze vergaderingen geen dialoog 

mogelijk is, zullen deze vergaderingen worden vervangen door 
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overleg. De aanbevelingen voor het lastenkohier zouden hieruit moeten 

voortvloeien. Een aantal handelaars bleef echter welgemanierd en de alge-

mene houding aangaande dit project verandert langzaam. Goede contac-

ten bestaan ook met de Horeca-afgevaardigden. Eén van de uitdagingen 

van dit project is een goede verbinding tussen de lage en de hoge stad 

vooral waar het de mobiliteit aangaat.

Er bestaan nog andere projecten rond de Zavel (reeds lopende en door 

de vorige meerderheid goedgekeurd) zoals de heraanleg van de Stroo-, 

Ruisbroek- en Lebaustraat (verdwijning van de  parkeerplaatsen) alsmede 

het Gerechtsplein.

Een toekomst 

van gemengd 

gebruik voor 

het R.A.C.

Er bestaat tot op heden geen 

vergunning voor de her-

bestemming van het oud 

Rijksadministratief Centrum. 

Volgens een gewestelijk be-

sluit, kan de Stad bepalen wat 

er mag gedaan worden. Dit 
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noemt men het Bijzonder Bestemmingsplan (B.B.S.). De 

ex-Financietoren valt niet onder dit plan.

In dit dossier hebben veel ingewikkelde en lange fases elkaar 

opgevolgd. In 2007 nam het Gewest een besluit wat een nieuwe 

en belangrijke fase inluidde. Dit besluit omschrijft in grote lijnen 

de toekomst van het RAC. Men voorziet er 35 % huisvesting, 

70.000 m² kantoorruimte, 8.000 m² infrastructuur voorzieningen, 

waarvan 6.000 m² in het (ex) restaurant, minimum 5.000 m² voor 

handel (vooral in de Rivolistraat en Pachecolaan)en maximum 

2.000 parkeerplaatsen. De brandweerpost blijft en de halte 

“Brussel-Congres” wordt opgeknapt. Het besluit bepaalt het 

behoud van de parkings A en B (zie plan), de vernieuwing van 

de gebouwen D en F, het behoud van de toegang tot de Congres-

kolom,  de heraanleg van de zone rond de Oratoriënberg,  de 

herwaardering van de Esplanade (panorama), de restauratie van 

de René Pechère-tuin, het behoud van de speeltuin, een nieuwe 

trappenverbinding tussen de hoge en de lage stad en de 

heraanleg van de Pachecolaan. Dit is het basiskader dat door de 

Stad werd omschreven. De Stad is ook de bouw van een hotel 

gunstig gezind (niet inbegrepen in de 35 % huisvesting). 

De Stad wil zicht blijven houden op dit dossier maar zal het 

papierwerk niet onnodig laten aanslepen.

De bewoners van de wijk rond het RAC vragen dat men 

nagaat of de parkings niet kunnen worden gebruikt gedurende 

concerten of evenementen van bijvoorbeeld het Koninklijk circus. 
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Tijdens concerten wordt de wijk overspoeld door auto’s. De 

openstelling van de parkings zou deze verkeersdrukte temperen. 

Tenslotte uitten de bewoners hun teleurstelling dat geen enkel 

project werd weerhouden ondanks het participatieproces met hen 

en de scholen. 

Wegen, voetpaden, verlichting

Werven zijn hinderlijk, maar er is geen andere 

mogelijkheid om de wegen en voetpaden enz. opnieuw 

in te richten. Bovendien loopt men soms vertragingen 

op door slechte weersomstandigheden. Indien de wer-

ken slecht uitgevoerd zijn, kunnen de bewoners de 

stadsdiensten contacteren. Deze kunnen de aannemer 

dan bestraffen.

O-L-V ter Sneeuwwijk

De Stad gaat de volgende 

straten heraanleggen: de Oratoriën-

berg, de Ligne- en Bankstraat. Zo 

wil men een ononderbroken samen-

hang tussen de Pachecolaan en de 

Koningsstraat creëren. In de Pache-

co-tunnel (die van en naar Sint-

Joost leidt) worden de voetpaden 

heraangelegd en het fietspad wordt 

er van de weg gescheiden. 

in 2008 worden de volgende 

straten opnieuw geasfalteerd: 

Omwenteling-, Noord-, Hertog- 

en Persstraat. Tussen 2009 et 

2010 voorziet de Stad de heraan-

leg van de voetpaden in de On-

derricht-, Voorlopige Bewind- en 

Omwentelingstraat. Op hetzelfde 

ogenblik en in coördinatie met de 

heraanleg van de voetpaden zal 

voor het speelgoedmuseum een verkeersdrempel worden aangebracht.

In de Marollen

Zoals de bewoners kunnen merken zijn er in de Marollen veel 

werken gaande. Bijvoorbeeld aan de ingang van de Hoog- en 

Blaesstraat. In het kader van het Wijkcontract “Huidevetters” worden 

de volgende straten onder handen genomen: Sint-Gislein-, de Nancy-, 
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’s Herens- en Spiegelstraat (tussen Hoog- en Blaesstraat). 

In 2008 voorziet de Stad ook de heraanleg van de Valkstraat 

(lopende van de Hoogstraat naar het Justitiepaleis) en de 

Kristinastraat. 

Openbare verlichting

Tussen 2008 en 2009, zullen de volgende straten werken aan 

de openbare verlichting ondergaan: Hoog-, Abrikozenboom-, 

Menslievendheid-, Sistervat-, Pluim-, Pieremans-, Huishoudens-, 

Zuinigheid-, De Lenglentier-, Huidevetters- (tussen de Reebok- 

en Spiegelstraat), Sint-Gislein- (tussen de Huidevetters- en 

Blaesstraat), Spiegel- (tussen de Huidevetters- en Blaesstraat), 

de Nancy-, Schildknaap-, Storm- en Kanaalstraat evenals de 

Warmoesberg.
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Bijlage

Lijst van wijkcomités van de Vijfhoek ingeschreven bij het Huis van 

de Participatie. Kent U een comité dat niet op deze lijst voorkomt? 

Laat het ons dan weten. Dank U.

A.S.B.L. des Chartreux (NF) - Mev. Patricia Decroix - Kartuizersstraat 44, 

1000 Brussel.

A.S.B.L. St-Géry (F) - Hubert Blanquet (Président) - Rue du Pont de la 

Carpe 2, 1000 Bruxelles - Tel 02 513 51 16.

Ass. des habitants de Notre-dame aux Neiges/ Royale (F) - Mme Goossens 

- Barr (Président) - Rue Royale 103, 1000 Bruxelles - Tel 02 230 94 15.

Ass. pour la Rénovation de l'Habitat (F) - Mme Willocx - Rue de la 

Prévoyance 56, 1000 Bruxelles - Tel 02 502 04 04 - Fax. 02 511 88 31.

Atelier de Recherches & Actions Urbaines (F) - M. Marc Frère (Président) -

Bd Adolphe Max 55, 1000 Bruxelles - 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 

(Coordinateur) - Pl. du Jardin aux Fleurs 8 bte 4, 1000 Bruxelles.

Boutique de Quartier - Wijkboetiek (NF) - Mev. Lisa Declerck - 

Anneessensplein 13, 1000 Brussel.

Brusselse Raad voor het Leefmilieu - Alert (N) - Zaterdagplein 13, 1000 

Brussel - Tel 02 217 56 33 - Fax. 02 217 06 11.

Buurtwinkel Bijstandswijk vzw (N) - Anneessensplein 9, 1000 Brussel - Tel 

02 512 69 85.

Com. "Tous en Senne" / Maison d'accueil 'Source' (F) - M. Pacal Biesemans 

(Coordinateur) - Rue de la Senne 78, 1000 Bruxelles - 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 Brussel - Tel 

02 514 53 69.

Comité "Ieper/Ypres-Diksmuide/Dixmude" (NF) - Dhr Paul Vanmeerbeek - 

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.
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Comité "Rempart des Moines" (F) - M. François Dupont - Rue de la 

Poudrière 60, 1000 Bruxelles - Tel 02 512 90 22 - Fax. 02 512 32 86.

Comité "Rue de la Caserne" (F) - Rue de la Caserne 65, 1000 Bruxelles.

Comité "Samaritaine" - asbl (F) - Mme Hélène Delcourt - Rue de la 

Samaritaine 41/6, 1000 Bruxelles - 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 (Animateur) - 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 Bruxelles.

Comité "Vivre à la Querelle" (F) - Rue du Lavoir 29, 1000 Bruxelles.

Comité "Wappers" (F) - Rue Wappers 11, 1000 Bruxelles - Tel 02 734 

67 81 - Fax. 02 778 68 12.

Comité "Wappers" (F) - M. Jean-Pierre Martin - Rue Wappers 11, 

1000 Bruxelles - Tel 02 734 67 81 - Fax. 02 778 68 12.

Comité de défense des habitants de Bxl-centre (NF) - M. Mme 

Ludmila et Burckhard Doempke - Rue du Béguinage 23, 1000 

Bruxelles - 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 - Konigswijk - Zavelcomité vzw 

(NF) - Rue Thérésienne 19/2, 1000 Bruxelles - Tel 02/503 17 98 - 

Fax. 02/503 17 98.

Comité de quartier Royal-Sablon - Konigswijk - 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 des habitants "Anneessens" (NF) - Dhr (Opbouwwerker) - 

Anneessensplein 9, 1000 Brussel - Tel 02 509 85 61.

Comité Général d'Action des Marolles (F) - Mme Caroline Follez - 

Rue de la Prévoyance 56, 1000 Bruxelles - 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.

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 - 

Tel 02 512 34 25 - Fax. 02 513 91 32.



FORUM

FORUM

FORUM

FORUM

FORUM

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: Dhr. El Ktibi, Dhr. Ceux en Dhr. Lambert 

(afgevaardigd door Dhr. Ouriaghli).

* OCMW: Dhr . Scheps (afgevaardigd door Dhr. Mayeur).

• Administratie: Dhr. Willecomme en het Huis van de 

Participatie.

• Bewoners: 35 personen.




