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De Wijkfora zijn rechtstreekse
ontmoetingen van de Stad en haar
inwoners. De uitwisseling van ideeën
is soms scherp daar bewoners er
hun grieven en opmerkingen uiten.
Wij willen met deze openbare verga-
deringen het debat aangaan en een
opbouwende dialoog betreffende de
ontwikkelingen in uw wijk beginnen.
In plaats van het debat uit de weg te

gaan, moedigt de Stad dit eerder
aan. Hierdoor kan de Stad haar pro-
jecten belichten, naar alternatieve op-
lossingen van de wijkcomités
luisteren en misverstanden uit de
weg ruimen.
Alles onmiddellijk oplossen is

onmogelijk. Het gegronde ongeduld
van de bewoners moet regelmatig
worden gemilderd, daar de tijdsp-
anne 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 plaatse-
lijke democratie wordt tijdens deze
ontmoetingen uitgediept en het “Info-
rum” brengt er het verslag over uit.
De verslagen worden verzonden
naar alle personen ingeschreven bij
de dienst “Participatie”.
De Wijkfora willen een actief

burgerschap van alle Brusselaars
aanmoedigen.

Ahmed El Ktibi,
Schepen van Participatie
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Huisvestingsplan, actieplan
van de Stad

Het pandenbestand van de Stad in Neder-over-Heembeek is
gering en bestaat vooral uit woningen voor senioren. De Stad

stelt voor om 6 woningpro-
jecten voor middeninkomens
te verwezenlijken. Het OCMW
voorziet 2 projecten. De Stad
anticipeert de weerslag van
deze projecten.

Projecten eigen aan de Stad

Voor het geheel van haar
projecten stoelt de Stad op drie
principes. Eerst en vooral voor-
stelling van de projecten aan de
bewoners en dit vanaf het begin.
Ten tweede een snelle uitvoering
door de uitwerking en de uitvoe-
ring in één en dezelfde aanbeste-
ding onder te brengen. Ten derde
een voorkeur voor midden- klas-
sewoningen.

1. Kraatveld–Wimpelberg: dit
project voorziet 75 woningen,

waarvan 55 appartementen, 20 flats van 2 verdiepingen en 2 te verko-
pen kavels. De toekenning van de aanbesteding, op basis van het
aan de bewoners voorgesteld project, is lopende.

2. Kraatveld–Versailles: de toewijzing voor de architecturale aanbe-
steding werd voorgelegd aan de voogdijoverheid en een openbare
voorstelling zou in mei plaatsvinden. Er worden 15 woningen van 2
verdiepingen voorzien.

3. Beizegem: de toekenning van deze aanbesteding gebeurt in juni
na de afbraak van de ruines. Het programma voorziet in de bouw van
30 woningen. Een “speciaal” lastenkohier werd aan de voogdijover-
heid voorgelegd. De Stad bestudeert de mogelijkheid de illegale
moestuinen naar ergens anders te verhuizen.

4. Kruisberg: de Vlaamse Gemeenschapscommissie laat 20
appartementen bouwen, waarvan de Stad eigenaar zal worden. De
uitvoerder van dit project werd in februari 2009 aangewezen.

5. Heembeek-Sint-Nikolaas-Brave Kinderen: in het huizenblok
omgeven door deze drie straten. De Stad analyseert de 11 projecten
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die haar na een openbare aanbesteding werden toegestuurd. Een openbare
voorstelling van het voorproject zou in juni kunnen plaatsvinden. Er zouden
45 appartementen worden gebouwd en 45 parkeerplaatsen worden
aangelegd.

6. Ransbeek–Meudon: de bouw van woningen op deze site is nog in
voorstudie. De Stad wenst er een seniorenproject neer te zetten.

Volg de onderstaande nummering voor de ligging van de 6 projecten
(plan op de volgende bladzijde).

Projecten eigen aan het OCMW

Rond de Bruynstraat voorziet het OCMW twee woningprojecten. In
maart, zal een openbare vergadering worden bijeengeroepen om de
inwoners over het project te informeren. (Voor de ligging zie nr 7 op het plan.)

Algemene ontwikkeling van het project

De Stad en het OCMW hebben na de studie drie ijkpunten uitgewerkt: de
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insluiting van de wijk, zijn “groen” karakter en de mobiliteit. De Stad
heeft de “Afvaardiging voor de duurzame ontwikkeling van de Stad”
aangeduid om deze ideeën verder te ontwikkelen. Het geheel van de
woningbouwprojecten, zowel privaat als publiek moet onder de loep
worden genomen. De Stad wenst Neder-over-Heembeek verder te ont-
wikkelen, vooral door de wegwerking van onbebouwde gronden. Ideali-
ter zou zij een gemengd gebied van handel, bedrijven en woningen wil-
len ontvouwen. Komt nog dat vele infrastructuren reeds bestaan,
namelijk het zwembad, het sportcentrum, culturele projecten die op het
punt staan uitgevoerd te worden en de hoeve “Den Bels” (binnenkort
aangekocht door de Stad). In overeenstemming met de meningen van
de bewoners uitgewerkt door een opiniestudie, gaat de Stad het
Meudon-park weer in eer herstellen, het beheer van de moestuinen
verbeteren en de wegen mogelijk een groener uitzicht geven. De Stad
gaat ook de mogelijkheid onderzoeken om de acties van «Atrium»
(voor het bevorderen en ontwikkelen van handelswijken) uit te breiden.

Een ander aspect dat de Stad moet voorzien is het aanbod van
kribben en scholen. De Stad draagt bij tot de opening van een
Nederlandstalige kinderkrib met 20 plaatsen in de Vekemansstaat.
Daarenboven programmeert zij samen met het OCMW de opening
van een kinderkribbe in de Bruynstraat. De Schepen bevoegd over de
kinderkribben zal een crèche van een veertigtal plaatsen laten bouwen
aan de Kruisberg (zie blz 3 - punt 4).

Neder-over-Heembeek telt een twintigtal scholen en telt 3.000
jongeren, maar haar scholen onthalen er meer dan 6.000. Een huis-
vestingsstudie heeft aangetoond dat de Stad 80 extra kleuterplaatsen,
180 plaatsen in het lager en 180 extra plaatsen in het middelbaar on-
derwijs zal moeten voorzien. Gezien de sterke vraag in het noordelijke
deel van Brussel zal het volgend schooljaar in het “Athénée des Pago-
des” een extra éérste jaars klas van het middelbaar onderwijs worden
geopend. Om aan de voorspellingen te voldoen, zal de Stad een tijde-
lijke school bouwen op de Donderberg die vanaf 2010 door de “Reine
Astrid” school zal worden bezet. Dit zal de werken in andere schoolge-
bouwen van de wijk vergemakkelijken. Zo zal de Mutsaard-campus
van de “Reine Astrid” school vanaf 2016 een Nederlandstalige lagere
en middelbare school onthalen. Door deze verhuis komt plaats vrij op
de Pagoden-campus. Deze plaats zal worden ingenomen door de la-
gere en middelbare school van het “Athénée des Pagodes” en de kleu-
terafdeling van de “Reine Astrid” school. Er wordt ook voorzien om ver-
nieuwingswerken uit te voeren in de “Athénée des Pagodes” (+250
plaatsen) en de uitbreiding van de basisschool (+ 4 klassen) van het
“Athénée”. Als tenslotte de Stad geen redenen meer heeft de tijdelijke
school te behouden, zal het “Centre Pédagogique des Pagodes” haar
plaats innemen. De kleuterschool kan dan uitbreiden in de huidige
gebouwen van het “Centre Pédagogique”. De totale kost van deze
projecten wordt op 58 miljoen euro geraamd.
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Reacties en nadere gegevens

De Stad herhaalt dat het hier niet gaat over “sociale” woningen maar om
middenklasse woningen. Zodoende kunnen deze nieuwe woningen niet
worden beschouwd als aanvulling voor de al bestaande woningen. Dit idee
werd door sommige bewoners gebruikt als basiskritiek tegen het woningen-
plan. De Stad onderstreept dat de geschillen slecht 1% uitmaken van de
huurinkomens van haar Grondregie. De regie financiert al haar uitgaven met
de huurinkomsten. Tenslotte probeert de Stad bouwterreinen te verkopen
zodat gezinnen eigenaar kunnen worden van hun woonst.

Een aanwezige vraagt naar een studie van het hoe en waarom van de
teloorgang van de plaatselijke handel. De Stad geeft de bewoners gelijk wat
de handelszaken betreft maar zij kan handelaars niet verplichten daar een
winkel te openen. Wat de parkeerproblemen betreft geeft de Stad aan dat
deze problemen regelmatig door de handelaars zelf in de hand worden
gewerkt door het gebruik van plaatsen bestemd voor hun cliënteel. Men zal
waarschijnlijk de plaatsing van parkeermeters moeten bestuderen om de
situatie goed te beheren.

7
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Ligging van de
woningsprojecten
voorgesteld tijdens het
forum.
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En groot aantal activiteiten
voor jongeren

De activiteiten voor de jongeren uit de buurt worden gecoördi-
neerd door het jeugdhuis. Het jeugdhuis staat open voor allen.
Maar er bestaan nog veel andere activiteiten in NOH.

De sociale werkers in het jeugdhuis hebben van opleidingen ge-
noten om beter in te spelen op de vraag van de jongeren. Een 80-
tal jongeren zijn regelmatige afnemers van sportieve (zaalvoetbal,
boksen) en kunstzinnige activiteiten. Het doel is activiteiten aan te
bieden die meer zijn dan juist bezigheidstherapieën. De
activiteiten worden gefinancierd door de Franse Gemeenschap en
iedereen komt er op vrijwillige basis.

Het lokaal heeft één groot minpunt namelijk de onbruikbaarheid
van de garage wegens de ongezondheid en de onveiligheid.
Daarom werd het als bestanddeel van een flat met twee ver-
diepingen, dat deel uit maakt van de Gebruwo-woningen in de
Versailleslaan bijgevoegd. Dit is echter een tijdelijke oplossing.
Vele activiteiten hebben echter buitenshuis plaats. Het sport-
centrum wordt zodanig gebruikt dat men er geen extra-activiteiten
kan inlassen zonder andere activiteiten op te schorten. De Stad
heeft gekozen om sommige activiteiten te verleggen naar het Van
Der Puttenstadion, bij de “Arts et Métiers” school.

Het montagegebouw zal ter beschikking worden gesteld van de
verschillende (sport)voorzieningen. In juni 2010 zal de Stad
dankzij Gebruwo een nieuw lokaal ter beschikking hebben.
Daardoor kan de Stad dan de site in de Versailleslaan verlaten.

Er bestaan nog vele andere activiteiten voor de jongeren.
Gedurende de vakantieperioden bieden alle scholen aan hun
leerlingen een zeer groot aanbod van activiteiten aan. In de
scholen, muziekacademie, privé instellingen en de jeugddiensten
die voldoen aan de voorwaarden van het “ONE” vindt men tal van
psychomotorische en dansactiviteiten, zoals spelateliers, muzie-
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koriëntatie, circusactiviteiten, bevordering van het
gebruik van het Nederlands, dictie- en spraak-
kunstlessen, notenleer en het bespelen van
muziekinstrumenten, plastische kunst en zwem-
men… De Stadsgids, « pose ton cartable ! » (in
herdruk) is te verkrijgen bij de vzw “Jeugd in
Brussel”, Helihavenlaan 56, 1000 Brussel. De
informatie bevindt zich ook op de internetstek
http://www.jeugdinbrussel.be. De inwoners kun-
nen nog andere begeleide jeugdactiviteiten vin-
den bij het OCMW en in de bibliotheken.

Weinig bewoners weten van het bestaan van
het jeugdhuis af. Sommige bewoners vinden het
te ver van de andere delen van Neder-over-Heem-
beek of vinden het moeilijk bepaalde groepen
jongeren te doen samen- leven. In elk geval heeft
de Stad geen verdere mogelijkheden om het
huidige aanbod uit te breiden. De Stad zal het
voorstel bestuderen om straathoekwerkers werk
te doen verrichten bij de jongeren die niet van
buitenschoolse activiteiten gebruik maken. De
Stad kan tenslotte ondersteuning bieden aan de
organisaties die zich met jongeren bezighouden.
Om van een ondersteuning te genieten moet men
een geschreven aanvraag indienen bij de dienst
“Jeugdzaken”.
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Wegenis en Mobiliteit

De heraanleg van de wegen beoogt ook de veilig-
heid van de zwakke weggebruikers. Rondpunten
hebben een invloed op overdreven verkeerssnel-
heid. De coördinatie van alle werken is ingewikkeld
omdat sommige werken een achterstand oplopen.

De Stad had een milieueffectenstudie gevraagd voor
het BILC-project van de Haven van Brussel. De Gewest-
regering heeft hier niet op gereageerd. Het BIM heeft
een vergunning afgeleverd die aan bepaalde voor-
waarden moet voldoen, maar de Haven van Brussel
gaat hiertegen in beroep.

De wegenis van de Beukenootjesstraat is niet breed
genoeg om aan de vraag van de bewoners voor
schuine parkeerplaatsen te beantwoorden. De
heraanleg van het Peter Benoitpein zal in 2010 worden
beëindigd. De wegenis van de “zwembadwijk” wordt
heraangelegd. In 2010 zouden de werken aan de
Lombardzijdestraat kunnen aanvangen.

De Stad gaat samen met de Politie zoeken naar een
oplossing voor de illegaal geparkeerde vrachtwagens.
De omstandigheden moeten worden onderzocht even-
als de mogelijkheid om er verbodsborden te plaatsen.

De BAS-garage heeft een vergunning verkregen met
de uitdrukkelijke verplichting haar activiteiten enkel bin-
nenshuis uit te voeren en krijgt een toegang tot de Vil-
voordsesteenweg. Het bedrijf heeft hiertegen verzet aan-
getekend. Mevrouw. Huyttebroeck, Gewestelijke mini-
ster verantwoordelijk voor het BIM, zal in dit dossier de
knoop moeten doorhakken.

De comités hadden de moeilijkheden onderstreept
rond de voetgangersoversteekplaats aan de Versailles-
laan: de aanduidingen op de rijweg zullen (daar waar
nodig) opnieuw worden geverfd en de bomen gesnoeid
om de zichtbaarheid te bevorderen. Een groep bevoeg-
de personen zal de situatie in de Kasteel Beyaerdstraat

bestuderen, waar volgens een bewoner auto’s in een dolle vaart over het
voetpad razen.

De aanleg van het eindpunt van bus 47 zal tegen halfapril zijn afgewerkt.
Het huidige uurrooster wordt behouden. Wat het vandalisme van bushokjes
betreft zal de MIVB zich wenden tot het bedrijf dat hierover het beheer heeft.
De vervoersmaatschappij erkent de moeite dat het bedrijf zich getroost
om duurzamere materialen te ontwikkelen.
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Ontwikkeling van de wijk:
tewerkstelling en toerisme

De aanlegsteiger bij het Meudon-park krijgt heel wat bezoekers over
de vloer. De Stad wil deze activiteit ontwikkelen en het onthaal
verbeteren; zij ondersteunt ook acties die het erfgoed van Neder-over-
Heembeek. Op de kaart willen zetten. Het amusement « Sortilège » zal
dit jaar heropstarten. Behalve de parkeerproblemen die opgelost zullen
worden, kunnen de bewoners altijd met hun opmerkingen terecht bij het
Huis van de Participatie.

De Stad gaat bedrijven, die zich op haar grondgebied vestigen,
benaderen en hen de bestaande tewerkstellingsdiensten en mogelijke
ondersteuningen voorstellen, of het nu hulp bij selectieproeven of
opleidingen van kandidaten is. Op deze manier verhoogt de Stad de
slaagkansen van haar werkzoekenden. Door haar bijzondere band met
de Brusselse haven gaat de Stad er een “Havenhuis” openen, waar de

beroepen i.v.m. de haven worden aangeleerd. Wat het project van een
tewerkstellingsbijhuis in het Wijkhuis “Nachtegaal” betreft gaat men
eerst nagaan of de uitbreiding noodzakelijk is of niet.

Een bewoonster vraagt de ontwikkeling van een duurzaam toerisme.
Dit is een project van burgers die willen dat de Stad zich inzet om
Neder-over-Heembeek te herwaarderen door profijt te trekken uit de
reeds (merendeel) bestaande projecten (Sortilège, de boerderij “Nos
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Pilifs”, het Sint-Lendriksbos, het Begijnendalbos, de hoeve “Den Bels”,
de Groene Wandeling, de BLOSO-wandelingen, de Agenda 21 van de
Stad). De boerderij “Nos Pilifs” stelt voor dat zij alle betrokkenen zal
uitnodigen om samen te komen.

In het Wijkhuis werd op 12 maart (om 18 u) een voorstelling gegeven
van het Urbact 2-project, dat als doel heeft de sociale cohesie in de wij-
ken te bevorderen en de splitsing van bevolkingsgroepen in de steden
tegen te gaan. Dit project past in een Europees kader van onderlinge

uitwisseling. De Stad heeft Neder-over-Heembeek gekozen om de
extra inspanning te leveren in de ontwikkeling van thema’s zoals onder-
wijs, tewerkstelling en de versterking van plaatselijke gemeenschappen.
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Varia

Netheid

Het dagelijkse onderhoud van gewestwegen zoals de Vuurkruisen-
laan, valt onder de bevoegdheid van het gewestelijke agentschap «

Net Brussel » (0800/981.81). De
Stad verzekert de opvolging van
elke klacht i.v.m. de wegenis die
bij het Gewest wordt ingediend.
De directie van GEBRUWO infor-
meert dat aan het woningcomplex
Beizegem–Versailles, afgedekte
containervuilbakken worden voor-
zien. Dit gebeurt in het kader van
herstelwerken in de wijk. Zo wor-
den de containers niet meer kris-
kras op de openbare weg neerge-
zet. In de wijk bevinden zich al
twee hondentoiletten. Wat sluik-
storten betreft, worden ‘s avonds
regelmatig verdekt opgestelde int-
erventies op touw gezet om de
overtreders op heterdaad te be-
trappen.

Verontreiniging

De Stad wil de vervuiling in de wijk beperken en geen enkel
vervuilend bedrijf heeft zich in Neder-over-Heembeek gevestigd.
Daarenboven laat het BIM weten (contact buiten de vergadering) dat
er veel en strenge controles plaatsvinden vooral rond de ex-Carcoke
terreinen. Het beheer van de grondvervuiling is onder controle.

Informatie

Er is meer informatie op de webstek van de Stad i.v.m. Steden-
bouw. Verbeteringen zijn altijd mogelijk zoals de publicatie van belan-
grijke plannen en vergunningen. De Stad wil transparantie en gaat het
debat niet uit de weg. De stadsdiensten hebben 820 vergunningen
afgeleverd in 2008, wat 20 % meer is dan de vorige jaren.

Woonwagenbewoners

De Brusselse raad heeft een ontwerp aangenomen dat de
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gemeenten aanzet terreinen voor
woonwagenbewoners te reser-
veren. De Stad voegt zich
hiernaar. Het terrein dat zij op het
oog heeft ligt op Haren en niet op
Neder-over-Heembeek. Het is een
plaats waar een dertigtal woon-
wagens kunnen staan met een per-
manente verantwoordelijke voor
het beheer van het terrein. Woon-
wagenbewoners die toch in Neder-
over-Heembeek opduiken worden
omkaderd door bevoegde diensten
en men zorgt ervoor dat er geen
heibel ontstaat.

Veiligheid

Verschillende inwoners interve-
niëren om op de ernstige veilig-

heidsproblemen in Neder-over- Heembeek te wijzen. De Stad erkent
dat er een probleem is met rivaliserende bendes, dat een invloed heeft
op de rest van de bevolking. De Stad en de vzw BRAVVO werken
samen om deze problemen uit de wereld te helpen. Het Politiebureau
van de 9de divisie (in hoog Neder-over-Heembeek) zal vanaf april 2009
24 uur op 24 geopend zijn. De Burgemeester zal op 30 april een
vergadering voorzitten om de inwoners te informeren.
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Bijlage

Lijst van Wijkcomités in Neder-over-Heembeek
ingeschreven bij het Huis van de Participatie.

Kent of bent U een comité die niet op deze lijst
voorkomt? Laat het ons dan weten. Dank bij
voorbaat.

> COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE
(SECRÉTAIRE) - AV. DU FORUM 48, 1020 BRUXELLES -
TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TEL. 02 268 24 24 - FAX.
02 268 24 24.
> COMITÉ "PAGODES - BEYSEGHEM - ALBERT" (F) - M.
PAUL VAN KESSEL (PRÉSIDENT) - AV. DU ROI ALBERT 27,
1120 BRUXELLES - 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.
> GEMEENSCHAPSCENTRUM "HEEMBEEK - MUTSAARD" (N) - M. JEAN-POL VAN

STEENBERGHE (CENTRUM VERANTWOORDELIJKE) - DE WANDSTRAAT 14, 1120
BRUSSEL - HEEMBEEK.MUTSAARD@CLUB.INNET.BE - TEL. 02 268 20 82 - FAX.
02 262 36 76.
> GROENE WANDELING VAN NEDER-OVER-HEEMBEEK (N) - DHR FIEN MEIBOOM -
KRAATVELDSTRAAT 133/10, 1120 BRUSSEL - FIEN.MEIBOOM@VERSATELADSL.BE.
> HEEMBEEK BLIJFT, HEEMBEEK RESTE (NF) - MEV. MARIE - LOUISE DE BACKER

- P. BENOITPLEIN 36/7, 1120 BRUSSEL - TEL. 02 268 39 42.
> HEEMBEEK - MUTSAERD DEMAIN (F) - VAL MARIA 8, 1120 BRUXELLES - 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 (PRÉSI-
DENTE) - 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 (ADMINISTRATEUR) - 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.



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: Mevr. Hariche, Dhr. Close, Dhr. Ouriaghli,
Dhr. Ceux, Mevr. Lalieux, Dhr. El Ktibi, Dhr. De Hertog
en Dhr. Fassi Fihri.
• Administratie�: Huis van de Participatie.
• Bewoners: 110 personen.


