
foIN
BUREAU DE DÉPÔT BRUXELLES 1

Périodique - Compte rendu - Décembre 2008
Réunion du 18/11/2008

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

RUM
Tijdschrift - Verslag - December 2008

AFGIFTKANTOOR BRUSSEL 1

Vergadering van 18/11/2008

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

VIJFHOEK NOORD
PENTAGONE NORD



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM
Ville de
Bruxelles

Forum de
Quartier

2

Stad
Brussel

Wijk-
Forum

2

Het uitzicht van de stad wordt bepaald door haar verschillende wijken. Het uit-
zicht 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 bewo-

ners aan te kaarten : mobiliteit, veiligheid, netheid, nutsvoorzieningen, huis-
vesting, kinderopvang en jeugdwerking.
De Fora vinden maandelijks en om beurt in elk van de 10 wijken die deel uit-

maken van de Stad plaats. 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 kan-

sen, die als basis geldt voor onze democratie, tot uiting komt. Om van Brussel
een leefbare stad te maken moet men er zich eerst van vergewissen dat de
stad iedereen verwelkomt.
De Vijfhoek is het kloppend hart van Brussel. Hij is de binnenstad in de stad,

tussen schaduw en licht, tussen plaatselijk en geheel. De bewoners hopen dat
de Brusselse levensvreugde van de hoofdstad kan worden gecombineerd met
rust en stemming.

Ahmed El Ktibi,
Schepen van Participatie
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Communicatie en
haar grenzen

De Stad legt uit over welke communicatiemiddelen zij beschikt.

De Stad maakt werk van haar communicatie: Brusseleir,
internetsite, Fora, openbare vergaderingen over welbepaalde
onderwerpen (comfort zone, netheid).

De Stad hecht veel belang aan de ontmoetingen die tijdens de
Fora of via wijkcontacten plaatsvinden. Het College is ook vragen-
de partij naar meer contacten maar de drukke agenda van de ge-
kozenen laat dit niet altijd toe. De bewoners worden ook
verzekerd dat het College op alle briefwisselingen en telefoni-
sche oproepen probeert te antwoorden.

Het samenleven van
groothandelaars en bewoners
op elkaar afstemmen

De moeilijkheden in de Diksmuidewijk komen vooral door
het illegaal dubbel parkeren door groothandelaars, dat in
de hand wordt gewerkt door de breedte van de straat. De
Stad botst hier tegen het grondwettelijke recht op de
vrijheid van handel in België.

De Stad tracht verzoeningsmogelijkheden te bewerkstelligen
tussen de handelaars en de bewoners, maar sluit niet uit om
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repressief op te treden. De gebouwen in dit deel van de wijk zijn niet
opgetrokken voor groothandelaars te herbergen. Na analyse merkt de
Stad dat vele handelszaken vergunningen van 15 tot 30 jaar hebben
verkregen zoals de oude wetgeving het toeliet. De Stad blijft op haar
hoede en voert strikte controles uit.

De breedte van de straat moedigt het dubbel parkeren aan. Men denkt
aan een heraanleg van de wegenis, van gevel tot gevel, die zoals op de
Jacqmainlaan de rijbaan zal verengen. Het voorbeeld van de Jacqmain-
laan toont aan dat een andere mobiliteit, het in goede banen leiden van het
verkeer en het dubbel parkeren bestrijden allemaal mogelijk is.

De stedenbouwkundige vergunning zal worden aangevraagd en
daarop zal een openbaar onderzoek volgen.
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“Winterpret”

Omdat de Stad wil dat “Winterpret” aan een
zekere kwaliteit voldoet, laat ze maar 60 op
de 240 kramen voedsel verkopen. Elk jaar
worden na negatieve hygiënische controles
handelaars uitgesloten.

Door strenge controles op hygiëne en de wil
om de Kerstmarkt niet enkel voor spijs te
reserveren wil de Stad er aan herinneren dat een
dergelijk evenement het positieve imago van de
wijk wil ontwikkelen. Zij krijgt hierdoor aanvragen
om het parcours te verlengen. Het is waar dat
deze evenementen gedurende een beperkte tijd,
druk uitoefenen op de wijk. Maar de Stad
onderneemt jaarlijks stappen om het samenleven
tussen de bewoners en de bezoekers te
bevorderen.

De bevoegde Schepen zegt dat hij bereidt is
de bewoners te ontvangen om de plooien glad te
strijken. Er werden al heel wat vergaderingen
gehouden voor de editie 2008. De Schepen stelt
voor een vergadering te organiseren om een
balans op te maken van deze editie

Wat de wc’s betreft heeft de Stad haar eigen
mobiele installaties aangekocht. Zodoende zijn
de wc’s beschikbaar waar nodig. Zij zal ook een
stand van zaken nemen om de problemen (ver-
dwenen paaltjes en kapotte verlichtingspalen) die
door de comités worden aangehaald de wereld
uit te helpen. Er wordt ook op het hoge veilig-
heidsniveau van “Winterpret” gewezen.

Men bekritiseert regelmatig de verkeersover-
last en de problemen die dat met zich meebrengt
voor de markt. Nochtans bestaan er speciale aan-
biedingen van het openbaar vervoer (MIVB en
NMBS). Er wordt nog reclame voor gemaakt ook,
maar het gedrag van de mensen is onvoorspel-
baar. De Stad tracht deze milieuonvriendelijke
houding trachten af te leren.

Een comité dat dit jaar met de Stad samen-
werkte, erkent de ondernomen inspanningen en
stelt nog enkele verbeteringen voor. De kraamp-
jes van een nummer voorzien vergemakkelijkt de
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interventie van de Politie. Tijdens de afbraak moet
een vertegenwoordiger van de Stad ter plaatse de
boel in het oog houden en onmiddellijk kunnen rea-
geren. Tenslotte stelt het comité voor om ’s avonds
na de sluiting van de Kerstmarkt de rijweg te herop-
enen en de verlichting te laten branden.
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Prostitutie: handelen met respect
voor de wet en de eigenwaarde

Enkele jaren geleden was de straat prostitutie er door gerichte
acties met 60% gedaald, maar vandaag volgt het Parket niet
meer. Het lidmaatschap van nieuwe landen in de E.U. maakt
systematische administratieve controles ingewikkelder.

De daling is te danken is aan de vorige interventies die bestond uit
drie maatregelen: belasting op de kamers, verscherpte controles en een
mobiel commissariaat om de sociale controle te versterken evenals om
personen op heterdaad te betrappen. De Procureur onderschreef deze
interventies en de Stad heeft paal en perk aan deze operaties gesteld.

Welke zijn de huidige perspectieven? De Stad wil de druk niet vermin-
deren en is niet ontmoedigd. Er komen nieuwe mobiele commissariaten

en men zal afwachten hoe de
nieuwe Procureur des Konings de
Stad zal ondersteunen in dit dos-
sier. Er komt een coördinatie van
alle personen die op deze situatie
vat hebben om bijkomende acties
te regelen. Er wordt ook gedacht
aan een combinatie van nieuwe
boetes. De belasting op de kamers
behouden, maar door een aange-
past politiereglement, nieuwe boe-
tes innen voor obstructie en balda-
digheden op de openbare weg ev-
enals voor het tippelen. En natuur-
lijk de netwerken oprollen. De Stad
wil dit probleem niet verplaatsen
naar een andere wijk en miskent
het hart van dit probleem, mensen-
handel, niet. In dit dossier wordt
voorzichtigheid geboden.

De stad wil ook wegen op de
plaatselijke mobiliteit. Begin 2009
worden de straten rond de Kooplie-
denstraat, als test, afgesloten voor
het verkeer van de klanten, om na
te gaan of dit het continu komen en
gaan van auto’s beïnvloedt. Na
drie toe zes maanden zullen de
resultaten worden uitgekiend.
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Men wordt eraan herinnerd dat de netwerken
veel weg hebben van de Hydra en zich zelfs na
het (gedeeltelijk) opdoeken door de acties van de
gerechtelijke politie zeer snel herpakken.

De bewoners halen de Antwerpse situatie aan:
om aan dit soort problemen te verhelpen, werd in
Antwerpen een gedogen zone ingesteld. De Stad
Brussel heeft zich over de Antwerpse aanpak ge-
ïnformeerd maar onderstreept dat de problemen
in beide steden van elkaar verschillen. In
Antwerpen zijn de meeste niet het slachtoffer van
mensenhandelaars. De Antwerpse aanpak is niet
uitvoerbaar in Brussel want de prostituees zijn
niet altijd in orde met hun papieren en zijn regel-
matige slachtoffers van netwerken.

De Stad Brussel zou eindelijk eens willen de
nodige Politiemensen aanwerven om het tekort in
haar zone weg te werken. Dit is geen financieel
probleem maar een probleem van niet genoeg ge-
ïnteresseerde kandidaten.

Door de vele reacties zinkt het debat in het
drijfzand. De Stad volgt echter een uitgestippelde
politiek van trapsgewijze interventies. De bewo-
ners vinden dat de eventuele voordelen op zich
laten wachten. De Stad herhaalt dat zij handelt
maar binnen het kader van de wet en de voorge-
schreven procedures blijft.
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Vijfhoek: één Zone 30?

De Zone 30 in de O.L.V.-ter Sneeuwwijk was een proefpro-
ject. In andere wijken werden ook studies uitgevoerd. Maar
het idee de Vijfhoek als een Zone 30 in te richten wint terrein.

Voor bestuurders zou een Zone 30 in de hele Vijfhoek de duide-
lijkheid en de zichtbaarheid verbeteren. Daarvoor moet een
informatiecampagne worden georganiseerd.

De Stad onderstreept zodoende haar wil om een positieve huis-
vestingspolitiek te voeren. Men kan het stadsleven niet promoten
zonder oplossingen te vinden voor de mobiliteitsperikelen.

Indien er reeds een studiebureau werd aangewezen voor de
Zone 310 in de Vijfhoek, gaat het zonder zeggen dat de aange-
brachte oplossingen parallel lopen met het mobiliteitsplan van de
Stad, dat over enkele maanden van start loopt.

Ondanks de uitleg gegeven door de stedelijke overheid onder-
strepen de aanwezigen dat de Zone 30 in de Ter Sneeuwwijk niet
erg doeltreffend is. De bewegwijzering die de Zone 30 aanduidt is
bijna onzichtbaar. Er zijn geen herhalende verkeersborden en wei-
nig bestuurders nemen de beperkte snelheid in acht. Wordt het
transit verkeer echt omgeleid? Parkeerproblemen zijn troef in de
wijk en de bestaande toestand van de Congresstraat zou moeten
worden herbestudeerd om zo nieuwe oplossingen aan te kunnen
brengen. Het aanwezige wijkcomité vraagt een ontmoeting met
het College i.v.m. mobiliteit in de wijk. Simpele maatregelen zou-
den heel wat zode aan de dijk brengen o.a. bewegwijzering op en
verbetering van de rijweg, snelheidsbeperkende maatregelen.

De Stad onderstreept de oprichting van enkele observatoria
i.v.m. de Zone 30 in de OLV-Ter Sneeuwwijk en stelt voor de ver-
gaderingen van de “observatoria” van de Ter Sneeuwwijk her op
te starten zoals deze tijdens de aanleg van de Zone 30. Deze zou-
den met de verenigingen en bewoners praktische oplossingen
moeten bieden aan bepaalde tekortkomingen.
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Wijkcontract “De Kaaien”:
de misverstanden

De bewoners uiten hun bezorgdheid over het verloop van het
Wijkcontract. Voor de Stad bevindt het contract zich nog in een

voorbereidende administratieve fase. Na de aflevering van de
stedenbouwkundige vergunning zullen de bewoners het verschil
merken. Maar niets is geblokkeerd en niemand wordt uitgesloten.

De wijkcontracten worden ondernomen om de wijken nieuw leven in
te blazen en dit samen met de bewoners. De weinige opvolgingsver-
gaderingen van het Wijkcontract “Kaaien” komt doordat men zich aan
de heersende wetgeving moet onderwerpen, die ondanks de wil van de
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Stad te veel tijd vergen. De Stad zal voor errata zorgen, indien er
foute informatie werd doorgegeven. De Stad vindt het wel spijtig
dat tijdens de uitwerking van het Wijkcontract sommige bewoners
afhaken zonder de overheid hiervan op de hoogte te stellen.

Een bewoner heeft de indruk dat de Stad de bewoners niet ge-
noeg tijd geeft om hun vergaderingen voor te bereiden wat het in-
nemen van een standpunt niet vergemakkelijkt. Nochtans worden
de uitnodigingen en processen-verbaal op tijd verzonden. Andere
bewoners zeggen dat, zoals de
Ordonnantie het voorschrijft,
wél op de hoogte te zijn gehou-
den van de ontwikkelingen. De
Stad is niet aan haar eerste
Wijkcontract toe en heeft nooit
debatten geschuwd. De Stad
stelt voor de processen-verbaal
en uitnodigingen op haar inter-
netsite te laten verschijnen.

Varia

Nachtlawaai en ontmoediging

Sommige aanwezigen hebben hun misnoegdheid laten blijken
over de geluidsoverlast van horecazaken zoals een bar in de
Nieuwbrug: door de overlast kunnen de buren niet slapen. De be-
woners hebben de indruk dat de overheid niets onderneemt, maar
de Stad verzekert dat zij in dit dossier, zoals de prostitutie, voor
een trapsgewijze aanpak zorgt. Enkel een rechter kan een sluiting
afdwingen en de Stad heeft gevallen gekend waar tijdelijke sluitin-
gen werd ervaren als een overmatig machtsvertoon. De Stad
heeft reeds verschillende strafmaatregelen genomen tegen de uit-
baters van de bovengenoemde bar en na elke herhaling van de
overtreding komen nog zwaardere straffen. De Stadsacties zijn be-
perkt en worden aangevuld door het Gerecht, die haar eigen
oordeel hierover velt.
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Netheid en vooruitgang

De reinigingsdienst van de Stad zal vanaf nu de netheid van de
Pansertroepensquare op zich nemen. Sluikstorters blijven een pro-
bleem, maar door de oprichting van gemengde brigades (Politie en Net-
heid) neemt langzaam maar zeker het aantal overtreders dat bij de
lurven gevat wordt toe. Deze harde repressie laat een daling van dit
inciviek gedrag zien .

Hulp bij de energierekening

De Federale overheid heeft een hulpkas opgezet voor de ener-
gierekeningen van de gezinnen. Personen die woningen van de Stad
huren en op deze tussenkomst willen rekenen kunnen het OCMW
contacteren, de enige officiële tussenpersoon.

Cipresstraat en het bouwen zonder vergunning

De Stad heeft beslist een actie te ondernemen (gebaseerd op de
milieuwetgeving i.v.m. stedenbouw) ter onderbreking van werken in de
Cipresstraat. Dit soort acties wordt ondernomen in zeer ernstige en op
heterdaad betrapte gevallen. De werken werden stilgelegd en de Stad
voert druk uit om het huis naar zijn originele staat terug te brengen. Zij
zal een inspectieteam sturen daar de bewoners beweren dat de werken
voortgaan of dat er nog bepaalde activiteiten plaatsvinden.

Voor autoverkeer ongeschikte steegjes

Straatjes zoals de Bloemen-, Zwaluwen en Vander Elst straat zijn
niet geschikt voor voetgangers- én autoverkeer tegelijk. De Stad zal be-
studeren of deze starten niet autoluw kunnen gemaakt worden, al dan
niet met een versperring voor het niet-plaatselijke verkeer. Dit zou ook
andere vervuiling en overlast zoals wild- plassen en geluidshinder
kunnen verhelpen.

Binnenkort een onderzoek i.v.m. rondpunt

Het rondpunt op het einde van de Hooi- en Arduinkaai zal binnenkort
aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Dit gebeurt dank-
zij de overeenkomst met de MIVB aangaande de plaatsing van het
kunstwerk, die de aanleg tot op heden had vertraagd. De aanwezigen
betreuren dat dit rondpunt wordt uitgevoerd zonder cohesie met het in
het Wijkcontact opgenomen wandelwegproject. Belandt het wandelpad-
project hierdoor niet in de prullenmand?

De Stad belooft een coördinatie te organiseren.
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Bijlage

Lijst van de Wijkcomités in de Vijfhoek, ingeschreven bij het Huis
van de Participatie. Kent U een comité die op deze lijst ontbreekt, laat
het ons dan weten. Met dank bij voorbaat.
• A.S.B.L. DES CHARTREUX (NF) - MEV. PATRICIA DECROIX - KARTUIZERSSTRAAT 44,
1000 BRUSSEL - DECROIXP@SKYNET.BE.
• A.S.B.L. ST-GÉRY (F) - M. HUBERT BLANQUET (PRÉSIDENT) - RUE DU PONT DE LA

CARPE 2, 1000 BRUXELLES - INFO@ST-GERY.BE - TEL. 02 513 51 16.
• 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.
• 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 - PL. DU JARDIN

AUX FLEURS 8 BTE 4, 1000 BRUXELLES - BLOEMEN.HOF.FLEURS@GMAIL.COM.
• BOUTIQUE DE QUARTIER - WIJKBOETIEK (NF) - MEV. LISA DECLERCK -
ANNEESSENSPLEIN 13, 1000 BRUSSEL.
• BRAL (N) - MEV. AN DESCHEEMAEKER - ZATERDAGPLEIN 13, 1000 BRUSSEL -
AN@BRALVZW.BE - TEL. 02 217 56 33 - FAX. 02 217 06 11
• COLLECTIF DES CITOYENS D'ANNEESSENS (F) - M. KARIM TAFRANTI - RUE DE LA

VERDURE 48, 1000 BRUXELLES.
• COM. "TOUS EN SENNE" / MAISON D'ACCUEIL 'SOURCE' (F) - M. PACAL BIESEMANS - RUE

DE LA SENNE 78, 1000 BRUXELLES - BIESEMANSPASCAL@HOTMAIL.COM - TEL. 02 5124003.
• 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

(VOORZITTER) - RUE TERRE - NEUVE 23, 1000 B - TEL. 02 502 50 86 - FAX. 02 514 44 92.
• COMITÉ "CENTRUM-NIEUWLAND" (N) - NIEUWLANDSTRAAT 2, 1000 B. - TEL. 02 514 53 69.
• COMITÉ "IEPER/YPRES-DIKSMUIDE/DIXMUDE"(NF) - DHR VANMEERBEEK - IEPERLAAN 18, 1000B
• COMITÉ "OUD KORENHUIS" (N) - DHR ANDRÉ SKENAZI - OUD KORENHUIS 3, 1000 B -
TEL. 02 503 41 74.
• COMITÉ "PORTE DE NAMUR" (F) - M. JEAN LOWIES - RUE DE LA REINETTE 13 BTE 6,
1000 BRUXELLES - JLOWIES@CODITEL.NET.
• 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 - DCOMITE1@YUCOM.BE - 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 - RUE DE LA GRANDE ILE 15, 1000
BRUXELLES - TEL. 02 502 42 42 - FAX. 02 204 15 19.
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• COMITÉ "VIVRE À LA QUERELLE" (F) - M. ALI ADKHI - RUE DU LAVOIR 29, 1000 BXL

• 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. BURCKHARD DOEMPKE -
RUE DU BÉGUINAGE 23, 1000 BXL - BMD@BELGACOM.NET - T. 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)
- 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) - ANNEESSENSPLEIN 9, 1000
BRUSSEL - TEL. 02 509 85 61.
• COMITÉ GÉNÉRAL D'ACTION DES MAROLLES (F) - M. JACQUES VAN DER BIEST

- RUE DE LA PRÉVOYANCE 56, 1000 BRUXELLES - CGAMAROLLES@SKYNET.BE -
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.
• COMITÉ NOTRE-DAME AUX NEIGES/ROYALE (F) - MME MARIE-ANNE SWARTENBROEKX

- RUE DE L'ENSEIGNEMENT 112/2, 1000 BRUXELLES - SWARTIE@SKYNET.BE - TEL. 02
219 81 91 - FAX. 02 219 81 91.
• CONS. CONSULT. LOCATAIRES - REMP. DES MOINES (F) - RUE DU REMPART

DES MOINES 135/10, 1000 BRUXELLES - TEL. 02 511 97 52.
• DE BUURTWINKEL BIJSTANDSWIJK VZW (N) - DHR - ANNEESSENSPLEIN 13, 1000
BRUSSEL - LISA.DECLERCK@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE - TEL. 02 512 69 85.
• DE MARKTEN (N) - MEV. NORA DE KEMPENEER - OUDE GRAANMARKT 5, 1000 B -
NORA.DE.KEMPENEER@DEMARKTEN.BE - TEL. 02 512 34 25 .
• ESPACE CITOYEN MAROLLIEN (F) - M. JACQUES JOCKIR (PRÉS.) - PL. DU JEU DE

BALLE 71, 1000 BXL - JACQUES.JOCKIR@CONTACTOFFICE.NET - TEL. 02 735 13 72.
• INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES (F) - RUE DU MIDI 165, 1000 BRUXELLES -
ISABELLE.HOCHART@IEB.BE - TEL. 02 223 01 01 - FAX. 02 223 12 96.
• LIGUE DES FAMILLES - BX -VILLE (F) - RUE DU ROULEAU 1, 1000 BRUXELLES.
• PARC D'EGMOND ASBL (NF) - M. GEOFFROY COOMANS DE BRACHENE - RUE AUX

LAINES 13, 1000 BRUXELLES - GEOFFROY@COOMANS.ORG - TEL.-FAX. 02/503 17 98
• POINT INFO MAROLLES (F) - M. MATHIEU LE CLEF - RUE DE LA PHILANTHROPIE

2 A, 1000 BRUXELLES - PIM@SIEP.BE - TEL. 02 5138112.
• QUARTIER DES ARTS ASBL - VZW KUNSTWIJK (NF) - MME ANNE DE SAN - RUE DE LA

PÉPINIÈRE 20, 1000 BRUXELLES - QA.KUNSTWIJK@TISCALI.BE - TEL. 02 512 05 39.
• SABLON-ZAVEL/ARTS ET COMMERCE KUNST EN HANDEL (NF) - M. MARC -
HENRI JASPAR - COSTERMANS (PRÉSIDENT) - PL. DU GRAND SABLON 5, 1000
BRUXELLES - TEL. 02 512 21 33 - FAX. 02 511 88 56.
• SAMENLEVINGSOPBOUW - BRUSSEL VZW (N) - MEV. GWENDOLINE DAEMS -
MARCQSTRAAT 17, 1000 B. - GWENDOLINE.DAEMS@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE -
TEL. 02 223 78 30 - FAX. 02 502 58 08.
• ST-GÉRY (F) - J. HOUBEN - RUE DU PONT DE LA CARPE 2/6, 1000 BRUXELLES

- INFO@ST -GERY.BE - TEL. 0495 500722.
• VIVRE AU QUARTIER ST-JACQUES (F) - M. THÉO LINDER - RUE DU MARCHÉ AU

CHARBON 118, 1000 BXL.



FFORUM
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.

Aanwezigen

• College: Dhr. Thielemans, Dhr. El Ktibi, Dhr. Ceux,
Dhr. Close, Dhr. Ouriaghli
• Administratie : Dhr. Longin: Cel Wijkcontracten, Huis
van de Participatie.
• Bewoners: 85 personen.


