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De Wijkfora zijn rechtstreekse ont-
moetingen van de Stad en haar
inwoners. De uitwisseling van ideeën
is soms scherp daar bewoners er hun
grieven en opmerkingen uiten. Ande-
re bewoners nemen aan deze open-
bare vergaderingen deel met de wil
voor een opbouwende dialoog betreff-
ende de ontwikkelingen in hun wijk.
In plaats van het debat uit de weg te

gaan, moedigt de Stad deze eerder
aan. Hierdoor kan de Stad haar
projecten belichten, naar alternatieve
oplossingen van de wijkcomités luiste-
ren en misverstanden uit de weg
ruimen.
Alles in één keer oplossen is

onmogelijk. Het gegronde ongeduld
van de bewoners moet regelmatig
worden gemilderd, daar de tijdspanne
van planning en uitvoering van
werken niet dezelfde is als in het
dagelijkse leven.
De Stad wordt ook verrijkt door de

stedelijke cultuur van haar inwoners
die een intense gehechtheid aan hun
woonomgeving vertonen. De plaats-
elijke democratie wordt tijdens deze
ontmoetingen uitgediept en het “Infor-
um” brengt er het verslag over uit. De
verslagen worden verzonden naar
alle personen ingeschreven bij de
dienst “Participatie”.
De Wijkfora moedigen een actief

burgerschap van alle Brusselaars aan.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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Naar een betere
tewerkstellingspolitiek

De drie belangrijkste punten om de tewerkstellingspolitiek te
verbeteren zijn de volgende: een betere verstaanbaarheid van

de geboden mogelijkheden, de
nabijheid tot de werkzoeken-
den en de organisatie van op-
leidingen.

Volgens de Schepen bestaat er,
door het aantal instellingen
(ACTIRIS, COCOF, Bruxelles For-
mation, ISP) een totale wirwar in de
tewerkstellingssector. De Stad wil
de coördinatie van de bestaande
instellingen, die van haar afhangen,
op zich nemen. De vzw “Het Huis
van Tewerkstelling en Opleiding” zal
drie diensten coördineren: Tracé
Brussel, het Plaatselijk Werkgele-
genheidsagentschap en de Cel
Tewerkstelling. De dienst zal zich,
onder de naam van “Huis van de
Tewerkstelling”, in een nieuw ge-
bouw op de Antwerpsesteenweg
25-27 installeren. Door zich op één
adres te bevinden, zullen de kosten
gedrukt worden en kan alle infor-
matie op één plaats worden gecen-
traliseerd.

Naast de vereenvoudiging van
de diensten, wil de Stad ook de
nabijheid van deze diensten be-
werkstelligen. Gezien haar ligging
is het Huis voor de Tewerkstelling
een opsteker voor de werklozen

van de Noordwijk. Deze gedecentraliseerde dienst bestaat al in Laken,
Neder-over-Heembeek en in de Marollen. De Stad voorziet ook in de
andere wijken deze diensten aan te bieden.

De rol van de gemeenten in de werkgelegenheid is lokaal,
aangezien ze hier over een betere kennis beschikken. De Stad gaat
een microsamenwerking op poten zetten met bedrijven op haar
grondgebied. Dit project kan in 2009 worden opgestart. Volgens de

ve
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noden van de bedrijven, zal de
Stad opleidingen organiseren
voor werkzoekenden die in de
omgeving van deze bedrijven
wonen. Als tegenprestatie wor-
den de bedrijven geacht bij voor-
keur inwoners van de Stad aan
te werven.

Een tewerkstellingsplan kan
niet lukken zonder de onder-
steuning van opleidingen. De
Sociale Promotie organiseert
korte opleidingen in de vorm
van lesblokken met de afleve-
ring van een getuigschrift. Op
het grondgebied van de stad
Brussel bevinden zich drie grote
werkgevers: de HORECA, de
logistiek met de Haven van
Brussel en de evenementen.
De tewerkstelling blijft een hoofdbekommernis van het College.
Met meer dan 22000 werknemers is de Stad Brussel één van de
grootste werkgevers op haar grondgebied. Meer dan 100
werklozen werken tijdens “Winterpret” en “Cavalia”.

Een bewoner onderstreept het belang van het aanleren van
talen gezien de tweetaligheid het vinden van een baan ver-
gemakkelijkt. De Stad eist geen tweetaligheid van haar personeel
bij het begin van hun loopbaan. Maar om benoemd te worden
moet men slagen voor de SELOR-examens. Het mondelinge as-
pect is het moeilijkste bij het aanleren van een taal. Daarom stelt
de Stad ook taalopleidingen voor in kleine groepjes. In het
“Athenée Catteau” worden avondlessen gegeven voor de
kandidaten van het SELOR-examen.



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM

Quartier
Nord

Janvier 2009

5

Noord-
Wijk

Janvier 2009

5

Het Noordpoolcentrum, een
haven voor sport en cultuur.

Het Noordpoolcentrum wordt optimaal gebruikt als sportzaal,
cultuurzaal, turnzaal, psychomotorische revalidatiezaal plus
twee cafetaria’s.

Tijdens de week wordt de zaal gebruikt door scholen uit de wijk en
de omgeving voor turnlessen en sportbeoefening. Tijdens de week-
ends gebruiken het jeugdhuis, het Huis van het Kind en wijkbewoners
de sportzaal. In de cultuurzaal wordt aan dans, theater, muziek gedaan
en worden allerlei vertoningen opgevoerd. Er worden ook conferenties
gegeven en er bestaat een filmclub. De “psychomotorische” zaal wordt
regelmatig door verschillende verenigingen gebruikt. Als antwoord op
de vraag naar meer zaalvoetbal, organiseert het centrum op zondag
een kampioenschap en vriendschappelijke wed-
strijden.

Daarenboven organiseer t“Jeugd in Brussel” acti-
viteiten gedurende de vakanties én tijdens het
schooljaar voor kinderen tussen 3 en 5. De vzw
geeft voorrang aan groepsspelletjes met psycho-
motorische inslag.

Tenslotte heeft de Dienst Jeugdzaken geïnves-
teerd in het nieuwe jeugdhuis “De Toekomst”. Deze
zal in 2011, ingehuldigd worden en zal bijkomende
jeugdactiviteiten aanbieden.

Onderwijs: ondersteu-
ning bij het aanleren
van het Nederlands,
nieuwe infrastructuur

Er worden acties ondernomen ter onder-
steuning van het aanleren van het Nederlands zowel in het
Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs. Nieuwe
schoolinfrastructuur is ook aan de orde van de dag.

Omwille van haar nabijheid, het aantal vrije plaatsen en de wil
om hun kinderen Nederlands te doen leren, schrijven ouders hun
kinderen in aan de plaatselijke Nederlandstalige school. De
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ouders kunnen noch het leerparcours van hun kinderen volgen
noch communiceren met de school. Daarom veranderen de
ouders hun kinderen van school wat een desoriëntatie van de
leerling en soms ook een spiraal van mislukkingen met zich
meebrengt.

Er wordt een studie uitgevoerd om hieraan te verhelpen. Studenten
van de VUB geven bijscholingslessen in het Nederlands. De Vlaamse
Gemeenschap (VGC) organiseert via de dienst voor gelijke kansen en
tijdens de lesuren eveneens bij-
scholingscursussen in het Neder-
lands. Om de ouders bij te staan
organiseert de school regelmatig
vergaderingen: één voorstellings-
vergadering van de school in
september en drie vergaderingen
om aan de vragen van de ouders
te beantwoorden. De ouders kun-
nen ook van gratis van de Neder-
landstalige activiteiten (koken,
toneelvoorstelling in het éérste
leerjaar) profiteren. Deze worden
georganiseerd door Brusselleer,
dat afhangt van de VGC.

Een aanwezige vraagt wat
men doet met de kinderen die in
Laken schoollopen, omdat er na
16 uur geen activiteiten meer
plaatsvinden in de wijk. De
dienst Jeugdzaken, heeft veel
moeite om tweetalige begeleid-
(st)ers te vinden. De Stad heeft in der tijd de hulp van het RISO
ingeroepen om aan de nodige begeleid(st)ers te geraken. Tenslotte
is er nog de vereniging « Animatiecentrum voor Talen »
(info@talenanimatie.be) die in bepaalde Huizen van het Kind tot
twee maal per week Nederlands onderricht.

Er werden ook in de Franstalige scholen middelen ingezet om
de leerlingen een betere kennis van het Nederlands bij te brengen.
Er zijn 29 basisscholen op het grondgebied van de Stad en
gespecialiseerde leerkrachten geven les in al deze scholen.

Wat schoolgebouwen betreft, bestaat een project om de twee
afdelingen van de basisschool gelegen aan de Nicolaystraat en
Helihavenlaan gelegen in nieuwe lokalen onder te brengen.
Dankzij de vernieuwing en uitbreiding van de school in de
Nicolaystraat zal men tegemoet komen aan de strengere
voorwaarden en betere pedagogische uitrustingen. Dit project zal
het leerlingenaantal verhogen door namelijk twee nieuwe klassen
in het basisonderwijs en drie in het kleuteronderwijs. Ontwikkeld in
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samenwerking met de Grondregie zal een gemend woon- en
schoolproject ontwikkeld worden.

De huidige gebouwen van de kleuterschool aan de
Helihavenlaan worden normaliter ontruimd ten voordele van de
dienst ter bevordering van de gezondheid op school. Wat de
tijdspanne betreft zou de Stad graag het hele project in 2012
afgewerkt zien.

Het departement Openbaar Onderwijs heeft een gebouw in de
Sluismeester Coggestraat aangekocht om aan de toeloop in de
kleuter- en peutertuin te kunnen voldoen. Door gebrek aan geld,
zal het project niet voor 2011 van start gaan. Er komt waar-
schijnlijk een kinderkribbe langs één kant en een school langs de
andere. Ondertussen werd het gebouw beveiligd en dient het
tijdelijk als opslagplaats. Het parkje met ingang via een steegje,
zal in het kader van een Wijkcontract worden heraangelegd. Dit
dossier verloopt maar langzaam omdat er een uitwisseling van
terreinen moet plaatsvinden met de gemeente Schaarbeek. De
opening van een speelterrein heeft veiligheidsproblemen met zich
meegebracht o.a. het gooien van stenen naar de tuinen van de
buurtbewoners. Er werd dus besloten het terrein slechts enkele
uren open te houden. De ingang van het park bevindt zich op
Schaarbeek en wordt overspoeld door sluikstorten.
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Communicatie

De Stad licht de ingezette communicatiemiddelen naar de
bewoners toe.

De Fora, Wijkcontract vergaderingen, de Brusseleir, de Internet-
site, de Atrium
kantoren, Brav-
vo, de Wijkhui-
zen en de plaat-
selijke OCMW’s
staan allemaal
ten dienste van
de communicatie
met de burger.

De Brusseleir
heeft een nieuwe
stijl. De verdeling
gebeurt door de
Post die beter werk
levert. Er wordt
aan de bewoners,
die de Brusseleir
niet ontvangen, ge-
vraagd dit te
melden.
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Huisvesting
een prioriteit
voor het
College

De huisvestingspolitiek is de
eerste prioriteit van het Colle-
ge. Om aan de woningsnood
te verhelpen, plant de Stad
de bouw van 1000 woningen
op haar grondgebied waar-
van meer dan 100 in de
Noordwijk.

De huisvesting in de wijk
wordt op verschillende fronten tegelijk aangepakt: bouwen van
nieuwe woningen, huurtoelage, toename van het aantal bewo-
ners. De Grondregie van de Stad beheert 4 projecten:

• Helihaven-Antwerpen: Het geheel leunt aan tegen het
Noordpoolcentrum en zal bestaan uit 15 grote appartementen,
parkeerplaatsen, handelsruimten en een uitbreiding van het
centrum.

• Simons-Antwerpen: Ruimte voorbehouden aan het “ONE” met
45 woningen en een school.
Om de uitvoering te bespoedi-
gen, houdt de openbare aanbe-
steding én de bouw én de
afwerking in.

• Simons-Bolivar : Midden-
moot woningen. De projectont-
wikkelaar van “Insulea 2” staat
45 woningen af in ruil voor ste-
denbouwkundige compensaties.

• Helihaven-Bolivar : 180 wo-
ningen waarvan 90 doorsnee
en 90 sociale woningen.

Sommige woningen van de
Stad passen in het kader van
een huurtoelagesysteem dat
door het Gewest wordt be-
paald. De Stad wacht op het
toepassingsbesluit tot om op te
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treden. Zodra dit van toepas-
sing is zal de informatie ver-
spreid worden.

Deze acties vormen de wijk
om en verhogen het stadsge-
halte. Sommige acties werden
mogelijk door bepalende steden-
bouwkundige voorschriften die
de huisvesting en de heraanleg
van groene ruimten bevoorde-
len. De bewoners zien zo hun
leefwereld veranderen, maar
klagen over de vorm en de
hoogte van de nieuwe gebou-
wen. Of men nu voor of tegen
wolkenkrabbers is, het is en
blijft beter om kantoorgebouwen
bij de stations op te trekken.
Deze maatregel wil arbeids-
plaatsen rond de stations groe-
peren. De in aanbouw zijnde
kantoren, die het zicht van som-
mige sociale woningen belem-
meren, hebben hun hoogte zien
inkrimpen.

Om een zeker sociale mix te
krijgen, wil de Stad ook de mid-
delmoot huisvesting aanmoedi-
gen zoals het BBP Willebroek.
Het dossier is bijna rond. Een
sloopvergunning werd afgele-
verd. Er is natuurlijk vraag naar
kantoren en een woontoren.
Een bewoner vraagt naar de zin
om middelmoot woningen te
bouwen in een tijd van wonings-
nood. Hij vraagt naar de
huurprijs van een dergelijke
woning. Een andere bewoner is
dan weer voor de bouw van
deze woningen gezien deze
een meerwaarde voor de wijk
met zich zouden meebrengen.
De Stad herinnert eraan dat er
reeds veel sociale woningen
zijn en dat het ook nodig is om
andere woningen te bouwen.
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Het OCMW en de Regie hebben ook middelmoot
woningen ter beschikking. Dit gezegd zijnde, zijn
de huurprijzen niet zo hoog. Personen met een
gemiddeld inkomen kunnen gemakkelijk één van
deze woningen huren en dat ondanks de
verhoging door de Regie van 30 naar 40% van
de inkomsten die aan de huur kunnen worden
uitgegeven.

Tenslotte vecht de Stad in haar algemene
huisvestingspolitiek tegen huisjesmelkers. Het is
echter een complex probleem en in geval van
onbewoonbaarheid van panden, moeten de be-
woners elders onderdak vinden. Een aanwezige
merkt op dat er geen sociale aankooppolitiek
voor woningen bestaat. Dit aspect wordt door het
Woningfonds beheerd. De Stad wil haar panden-
bestand behouden om beter de huurmarkt te kun-
nen bepalen en ook om haar duurdere apparte-
menten te kunnen behouden.

Daarbij komt nog dat het project voor de
aanleg van een park van 10 hectaren op het
terrein van Thurn en Taxis werd bevestigd.
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Verenigingen, afwezige
infrastructuur en risico van
verhuizing

De wijkcomités betreuren de afwezigheid van lokalen en de
dreiging van een verhuizing voor sommigen onder hen.

Wat de lokalen van “L’Union des locataires” betreft, gaat de VGC dit
verkopen. De Stad heeft dit gebouw willen aankopen voor één symbo-
lische Euro, maar de onderhandelingen zijn mislukt en de Stad onder-
handelt nu om dit gebouw voor een redelijke prijs aan te schaffen. Ze
wenst het mogelijk te maken dat “L’Union des locataires” haar lokaal
behoud evanals twee woningen te bouwen.

Het probleem i.v.m. het “Harmonie centrum” staat op het punt
opgelost te worden.
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Netheid, wegenis en
overstromingen

Het beheer van de netheid in de Noordwijk wordt bemoeilijkt
door de vele gewestwegen. Verbeteringen werden aange-

bracht aan de wegenis en het probleem van wateroverlast.

De Helihavenlaan en de Masuistraat worden nu ook tijdens het
weekend gereinigd.

Grote problemen met sluikstorten in de Verlengde Masuistraat.
De dienst Wegeniswerken heeft er een slagboom geplaatst om de
toegang te beperken.

Het verbaliseren heeft goede resultaten geboekt. Sinds oktober
2007 telt men 72 heffingen en boetes. Andere acties worden
ondernomen zoals het toezicht op probleemplekken om er over-
treders op heterdaad van sluikstorten te betrappen. Er werden
nieuwe vuilnisbakken geplaatst voor het Noordpoolcentrum en op
de hoek van de Simonsstraat en de Antwerpsesteenweg.

Buiten de bestraffing is er ook nog de preventie. In scholen en
in kinderopvangplaatsen worden informatiecampagnes onderno-
men om het respect van het leefmilieu aan te wakkeren.

Wat de wegenis betreft zijn de voetpaden van de Helihavenlaan her-
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aangelegd. Het kapotte, luidruchtige deksel op de Antwerpsesteenweg werd
hersteld, blijft nog deze in de Masuistraat. Er werd gevraagd naar een snel-
heidsdrempel in de Laanbrugstraat. Een oplossong hiervoor is in de maak.

Er werd een oplossing gevonden voor de overstromingen van de
Antwerpsesteenweg. Na zware regenval stijgt het water in de riolen.
Om wateroverlast te vermijden, wordt nu het overtollige water door een
verlaat richting Zenne gepompt. Deze oplossing geldt echter niet voor
de Roeiersstraat. Voor meer inlichtingen kan U altijd terecht bij Dhr.
Mercier, tel. 02 500 70 41, eric.mercier@brucity.be)
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Bijlage

Lijst van de Comités in de Noordwijk ingeschreven bij het Huis
van de Participatie. Kent U een vereniging die niet op deze lijst
voorkomt, laat het ons dan weten. Met veel dank.

> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE - QUARTIER NORD (F) - MME MARIE-PAULE

LOLO (MÉDIATRICE SOCIALE) - CHÉE D'ANVERS 150A, 1000 BRUXELLES -
MARIEPAULE.LOLO@GMAIL.COM - TEL. 02 203 05 56 - FAX. 02 204 00 08.
> COMITÉ "L'HÉLIPAN" (F) - M. DIDIER FORTIN - CHÉE D'ANVERS 152, 1000
BRUXELLES - COMITEHELIPAN@YAHOO.FR - TEL. 0479 966727.
> COMITÉ "QUARTIER NORD" (F) - M. JEAN-FRANÇOIS DISTAVE - ALLÉE VERTE

60, 1000 BRUXELLES - JFDISTAVE@TISCALI.BE.
> COMITÉ "QUARTIER NORD" (N) - DHR MEV. BART - ANNE NEERSCHOTTEN -
GASPARD - GROENDREEF 60, 1000 BRUSSEL - BARTNEER@DDS.NL.
> DE WAKKERE BURGER (N) - DHR WIM VAN ROY - LIEDTSSTRAAT 27, 1030
SCHAARBEEK - DWB@DEWAKKEREBURGER.BE - T. 02 240 95 25 - F. 02 242 26 10.

> DYNAMIQUE DU

NORD - ESPACE

DE RENCONTRES

(F) - M.
HAMMADI

BELLAALI - CHÉE

D'ANVERS 397,
1000 BXL.
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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.

Aanwezigen

• College: Mevr. Hariche, Dhr. El Ktibi, Dhr Ceux, Dhr.
Close, Dhr. Fassi Fihri, Dhr. Mampaka, Dhr. Ouriaghli.
• Administratie: Dhr. Mercier (Wegeniswerken), Huis
van de Participatie.
• Bewoners: 25 personen.


