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Aanwezigen

• College: Dhr. Ceux en Dhr. El Ktibi.
• Bewoners: 50 personen.

Samenvatting

Wegenis : 4
Martelarenplein – Nieuwstraat : 7
O.L.V.-ter Sneeuwwijk : 10
Zone 30 : 13
Centrale lanen : 15
Debat : 17
Comités : 18
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Wijkfora zijn rechtstreekse ontmoetingen
van de Stad en haar inwoners. De
uitwisseling van ideeën is soms scherp
daar bewoners er hun grieven en opmer-
kingen komen uiten. Andere bewoners
nemen aan deze openbare vergaderingen
deel met de wil een dialoog op te bouwen
betreffende de ontwikkelingen in hun wijk.
In plaats van het debat uit de weg te

gaan, moedigt de Stad de discussies eer-
der aan. Hierdoor kan de Stad haar
projecten belichten, naar alternatieve oplos-
singen van de wijkcomités luisteren en
misverstanden uit de weg ruimen.
Alle problemen onmiddellijk oplossen is

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

de cultuur van haar inwoners die een
intense gehechtheid aan hun woonom-
geving vertonen. De plaatselijke democra-
tie wordt tijdens deze ontmoetingen uitge-
diept en het “Inforum” brengt er verslag
over uit. De verslagen worden verzonden
naar alle personen ingeschreven bij de
dienst “Participatie”.
De Wijkfora moedigen een actief burger-

schap van alle Brusselaars aan, daar
Brussel een stad is voor allen.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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De Stad herstelt en legt
voortdurende nieuwe wegen
aan op haar grondgebied.
Verschillende straten werden
heraangelegd in 2009 en verdere
werken worden voorzien in
2010 en 2011.
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Heraanleg
van de wegen

Tijdens de heraanleg van de straten leeft men de verplichtingen i.v.m. mindervali-
den na, namelijk hun verplaatsing met zo min mogelijke hindernissen doen verlopen.

De volgende straten werden in 2009
volledig of gedeeltelijk heraangelegd: Ci-
pres-, Grootgodshuis-, Zespenningen-,
Lollepot-, Aarlen-, Wagen en Lakense-
straat. Delen van de Berlaymont- en
Pachecolaan en de Nieuwbrug- en
Dansaertstraat werden eveneens
heraangelegd.

Op het einde van 2009 werden ook
andere openbare ruimten onder handen
genomen namelijk de Nieuwe Graan-
markt, de Kiekenmarkt, de Hallen- en
Sint-Kristoffelstraat en de Arduinkaai. De

heraanleg en herinrichting van de Diks-
muide- en Ieperlaan en de Vaartstraat is
ook in uitvoering.

Er werd een nieuwe verlichting
aangebracht in de Grootgodshuis- en
Marcqstraat in de Vlierwijk en aan de
Arduinkaai.

Tijdens het eerste semester van 2010
worden werken voorzien in de Vereni-
gings-, Kogel- en Voorlopig Bewind-
straat. Tussen 2010 en 2011 worden het
Leuvenseplein, de Bank-, de Lignestraat
en de Oratoriënberg heraangelegd.
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Een studie zal worden uitgevoerd
i.v.m. de heraanleg van de uit de jaren
70 daterende verlichting in de Dam-,
Kool- en Blekerijstraat. De werken zou-
den eind 2010 uitgevoerd worden. De
verlichting in de Kanonstraat wordt niet
vervangen daar deze uit 1993 dateert.

In de Vijfhoek kunnen niet alle kas-
seien worden weggenomen ondanks de
vraag voor gerieflijkere plaveien vanwe-
ge fietsers en mindervaliden. Het Ge-
west houdt de verplichting hoog om de
typisch Brusselse kasseien in het cent-
rum te behouden. Aangezien de Stad

daarenboven 1200 straten telt is het niet
mogelijke alles heraanteleggen. Bepaal-
de straten krijgen voorrang in de nieuwe
bestrating omdat daar officiële instanties
huizen of omdat het om een zeer belang-
rijke verkeersader gaat. Dat neemt niet

weg dat (vele) andere straten aan een
opfrissing toe zijn.

Wat de wegmarkeringen aangaat,
moet men weten dat er twee soorten be-
staan. De ene is bestendig maar duur,
de andere is goedkoper maar verdwijnt
alras. Om budgettaire redenen worden
de wegmarkeringen op het grondgebied
van de stad Brussel opgefrist met de
goedkopere soort. Op nieuwe wegen
komt de duurzame soort markering.



7Pentagone Nord - Janvier 2010 |Vijfhoek Noord - Januari 2010 |

Martelarenpl.,
Nieuwstr. en
omliggende
straten
Het departement Stedenbouw heeft
zich gebogen over de heraanleg van
het Martelarenplein en het dossier
ligt nu bij de bevoegde schepen. Het
indienen van de plannen van de ver-
gunningsaanvraag zijn goed op weg.
Het College zal zijn principieel
akkoord geven eind 2009.
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De Stad wil de heraanleg van het plein
inschrijven in de begroting van 2011 of
2012 en dit laten samenvallen met de
aanleg van een comfortzone, die verschil-
lende straten rond de Grote Markt
verkeersvrij zal maken. Het Brussels Ge-
west heeft de vergunning afgeleverd en
fondsen zullen worden vrijgemaakt. Het
zou dus logisch zijn het Martelarenplein
niet alleen herinterichten maar ook op te
knappen. Het doel is het plein aantrekke-
lijker te maken met behoud van het speci-
fiek historisch karakter d.w.z. het vervan-
gen van de kasseien, het monument in
eer herstellen en het wegnemen van de
kettingen en stenen afsluitingspalen.

Verschillende aanwezigen klagen de
slechte staat van de Nieuwstraat aan bij
Dhr. Benoît Cerexhe: de plavuis ligt los
en is beschimmelt met kauwgom, de
verlichting is verwrongen en werkt niet
meer en er heerst een onveiligheids-
gevoel. De Nieuwstraat werd echter niet
zo lang geleden volledig heraangelegd,
maar voor de mogelijke herstellingswer-
ken is geen vergunning nodig. Daaren-
boven kan men rekenen op een tege-
moetkoming van het Gewest of Beliris
voor de heraanleg van deze comfort-
zone. Dit dossier ligt ter studie bij de
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gen gedeelte er nog erbarmelijk bijligt. De
bewoners stellen voor er groen of een
stripfigurenfresco aan te brengen. Het
fresco zou een toeristische attractie kun-
nen worden omdat het stripmuseum zich
in de nabijheid bevindt.

Het departement “Wegeniswerken”
zal op de hoogte worden gebracht van
de verlichtingsproblemen in de Sint-Mi-
chielsstraat. De Stad neemt ook nota
van de opmerkingen aangaande de
Dambordstraat waar ’s morgens en ’s
avonds auto’s voorbij zoemen. Evenals
de vraag er de voetpaden te beveiligen
en er de snelheid van het verkeer te
doen verminderen.

Twee jaar geleden werden de bescha-
digde elektrische paaltjes tussen de Me-
chelsestraat en de Nieuwstraat vervan-
gen door betonblokken. Dit geeft zeker
geen goed imago van Brussel aan de
toeristen die in de nabijgelegen hotels
verblijven. De Stad heeft geen paaltjes
meer in voorraad en de betonblokken
(gevraagd door de bewoners) zijn
slechts een tijdelijke oplossing. De Stad
wenst te investeren in bestendigere en
gebruiksvriendelijkere paaltjes daar de-
ze uitgerust zijn met magnetische chips.

diensten van het departement Steden-
bouw. Daarenboven worden 80 wonin-
gen voorzien boven het gebouw van de
oude Sarma. Lege verdiepingen zullen
zo worden hergebruikt.

Naar men zegt verliest de Inno klanten
en de aanwezigen wijzen als reden de
afwezigheid van een plan voor de verloe-
derde achterkant van het grootwarenhuis
met de vinger. Het klantenprofiel van de
warenhuizen staat in sterk kontrast met
de afstotende straten en voetpaden. Be-
)woners wijzen erop dat hoewel de muur
van de parking in de Koolstraat gedeel-
telijk werd opgekalefaterd, het lagergele-
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O.L.V.-ter
Sneeuwwijk

Verschillende problemen werden
door de wijkbewoners aangehaald:
veiligheid, mobiliteit, samenhang van
de heraanleg.
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Er vonden verschillende agressies en
verkrachtingspogingen plaats aan de uit-
gang van het metrostation Madou op de
hoek van de Bischoffsheimlaan en de
Eredienststraat. Ondanks de (oppervlak-
kige) opknapbeurt uitgevoerd door de
MIVB (nieuwe verflaag in de ondergrond-
se doorgang), blijft het gevoel van onveil-
igheid bestaan, waarschijnlijk ook door
de afwezigheid van voldoende verlich-
ting. De Stad herhaalt dat SIBELGA hier-
voor verantwoordelijk is, maar zal de
opmerkingen i.v.m. de lichtinstallatie
doorgeven.

De heraanleg van de Verenigings- en
het Voorlopig Bewindstraat wordt door
de inwoners verwelkomd. Maar zij vra-
gen zich af of de Stad geen vijfjarenplan
kan voorzien voor de gehele wijk, daar
er overal in de wijk wel problemen de
kop opsteken.

In de Congresstraat stond een ku-
bus, die reclame maakte voor Atrium
(een gewestelijke structuur ter onder-
steuning van winkelstraten), op het mid-
den van het voetpad en verplichtte
voetgangers op de rijweg te lopen waar
ook bussen voorbij rijden. Tijdelijke (min-
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der dan drie maanden) openbare cultu-
rele reclame heeft echter geen plaats-
ingsvergunning nodig. De kubus werd
enkel tussen september en november
2009 uitgestald en zal de voetgangers
niet meer hinderen.

Het terras van café-restaurant “Tita-
nic” neemt een groot deel van het voet-
pad op en verplicht voetgangers deze
obstakels via de rijweg te omzeilen. Er is
een school in de nabijheid van deze uit-
bating. Na een onderzoek door de Stad
kwam aan het licht dat de zaak wel een
vergunning heeft om een terras van 1,30
meter uit te baten. Deze breedte zou het
voetgangersverkeer niet hinderen. De
Stad blijft echter waakzaam voor even-
tuele overtredingen.

De Voorlopig Bewindstraat is ook een
gevarenplek: een bijziende persoon
heeft hier een omweg moeten maken
om haar tocht veilig voort te kunnen
zetten.

De inwoners vragen om meer weg-
markeringen aan te brengen of het nu
voor de “Zone 30” is of om voetgangers-
oversteekplaatsen aan te duiden. Een
aanwezige onderlijnt dat op bepaalde
plekken deze markeringen hoogstnodig
zijn voor voetgangers, aangezien de
Zone 30 niet het gewenste verkeersef-
fect schijnt te weeg te brengen. Gezien
de O.L.V.-ter Sneeuwwijk een ingangs-
poort tot de Vijfhoek is en er zodoende
veel sluipverkeer rondwaart, zou een
snelheidsindicator meer dan gewenst
zijn. Men heeft één overlijden en ver-
schillende incidenten met of zonder drei-
gementen van bestuurders aan het
adres van de wijkbewoners te betreuren.
De bewoners zijn volgens de bestuur-
ders te traag (om de straat over te
steken) of belemmeren een vlot verkeer.
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De hele
Vijfhoek wordt
een “Zone 30”

In mei 2009 heeft het College
besloten de Vijfhoek in een “Zone
30” om te vormen.
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Sinds 2004 is de “Zone 30” effectief in
verschillende wijken van de Stad bijvoor-
beeld in de O.L.V.-te Sneeuwwijk (behal-
ve de Congresstraat waar men tot 50
km/h mag rijden). De uitvoering heeft ver-
traging opgelopen maar wordt binnenkort
verder gezet – het Kabinet Stedenbouw
volgt de vooruitgang op de voet. Het
studiebureau Agora beheert dit dossier.
Dit veronderstelt de samenwerking met
de MIVB en een goed communi-
catiebeleid zoals het informeren van auto-
mobilisten dat zij een specifieke zone
betreden. In april/mei 2010 zullen over-
legvergaderingen plaatsvinden i.v.m. de
“Zone 30”. Volgens een genodigde zijn de
centrale lanen echte snelwegen die nodig
aan een heraanleg toe zijn daar de snel-
heden niet verenigbaar zijn met het idee
van een Zone 30. Snelheidsborden al-
leen zullen niet afdoende zijn om de
snelheid van het verkeer te matigen.

Een bewoner herinnert eraan dat
tijdens het verkiezingsdebat (waar 200
personen aanwezig waren) van de vori-
ge legislatuur alle politieke persoonlijk-
heden overeengekomen waren om het
verkeer in de Vijfhoek met 50% te ver-
minderen. Is er iets tastbaar uit de bus
gekomen? Blijft dit streefdoel gehand-
haafd? Worden globale “Zone 30s” voor-
zien of kan een meer gedurfde politiek
worden verwacht dan enkel de aanpas-
sing(en) aan de toegang(en) tot de Vijf-
hoek? Waarom beslissingen uitstellen tot
een nieuwe studie klaar is? De heraan-

leg is een levensnoodzakelijke voorwaar-
de voor de commerciële, residentiele en
culturele ontplooiing van de Vijfhoek.
Het is evenzeer een niet te onderschat-
ten positieve milieudoelstelling. Dit soort
politieke doelstellingen zijn niet erg
geliefd en er is moed voor nodig om ze

te verdedigen. Een politiek mandataris
die dergelijke beslissingen neemt kan
zijn/haar mandaat verliezen. Maar
alleen door een daadkrachtige houding
zal de Stad weerhouden het immobi-
lisme te doen zegevieren. Welke objec-
tieven heeft de Stad in haar vizier? Kun-
nen wel daadkrachtige beslissingen ge-
nomen worden zonder in een tamme
willoze consensus te vervallen?

Strenge maatregelen nemen is niet
eenvoudig. De minste beslissing doet be-
zwaren rijzen van belanghebbenden,
waarmee de Stad rekening moet mee
houden. Het is zo wie zo ook moeilijk
altijd en overal in te grijpen. Er moeten
ook een rangorde van prioriteiten worden
opgesteld. Vergelijk de problemen in de
Vijfhoek maar eens met Neder-over-
Heembeek of Haren waar bepaal)de del-
en nog geen voetpaden of rioolaanslui-
tingen hebben.
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Centrale
lanen,
De Brouckere-
plein

De centrale lanen blijven een
prioriteit voor het College. De
dossiers worden nauwkeurig
opgevolgd en de vergunningen
kunnen snel worden afgeleverd maar
een gedegen financiering laat op
zich wachten.
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Indien deze financiering niet in het bud-
get van Beliris (samenwerkingsakkoord
tussen de Federale Staat en het Brus-
sels Gewest) is opgenomen, zal de uit-
voering worden uitgesteld. Een overleg
tussen de Stad, het Gewest en de Fede-
rale overheid is lopende. Dit overleg
bestudeert de mogelijkheid om toch nog
een budget los te weken. Indien dit
budget snel zou worden toegekend, kun-
nen de vergunningen ook snel worden
afgeleverd. Er is echter reeds een verbin-
tenis aangegaan met fietservereni-
gingen. De wegmarkeringen voor fiet-

sers worden definitief. De lanen worden
opgesplitst in tweemaal één rijweg met
een fietspad.

In verband met de heraanleg van het
De Brouckèreplein helt de Stad over
naar het uitschrijven van een wedstrijd.
Een aanwezige bewoner zegt dat dit tot
groot voordeel van de Stad zou leiden
daar deze plaats een symbool van
Brussel als internationale stad is. Men
wil er dan ook een toonaangevend
project uitvoeren.
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Debat
In de Zwaluwenstraat wordt geen

nieuwe heraanleg voorzien, maar de
bewoners onderstrepen nogmaals hun
weerkerende probleem: de voetpaden
zijn zeer smal (50 cm) en van het
ogenblik dat er vuilnisbakken staan of

een voetganger uit de andere richting
komt, is het niet meer mogelijk elkaar op
het voetpad te kruisen. Daarenboven
werd er een illegale parkeerstrook ge-
creëerd die de toegang van de brand-
weer tot de straat zou belemmeren. Eén
oplossing zou zijn om de voetpaden te
verbreden. Dit zou het de voetgangers
gemakkelijker maken en het illegaal par-
keren een halt toe roepen. De hulp-
diensten zouden evenzeer een betere
toegang krijgen tot de straat.

Een bewoner vraagt zich af of een re-
novatie van gevel tot gevel wel gegrond
is. Tussen niets doen en alles ver-
nieuwen bestaat een gulden middenweg
namelijk over de jaren een degelijk
onderhoud blijven uitvoeren.

Door grote evenementen zoals de
Jazz Marathon en Winterpret onder-
vinden bepaalde wijken een verhoogde
verkeersdruk. Zelfs indien de leefbaar-
heid niet in het gedrang komt, betreuren
de inwoners de afwezigheid van alterna-
tieve verplaatsingsmogelijkheden voor
de feestvierders. Pendelbussen zouden
kunnen worden ingeschakeld en infor-
matiecampagnes opgestart om het pub-
liek te overtuigen hun wagens best
buiten het Brussels Gewest te laten.
Hierdoor zou de verkeersdruk in de
wijken heel wat afnemen.
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Bijlage
Lijst van wijkcomités van de Vijfhoek

ingeschreven bij het Huis van de Par-
ticipatie. Kent U een comité dat niet op
deze lijst voorkomt, laat het ons dan
weten. Alle informatie is welkom.

>> 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 BXL - 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
BXL - 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 "WAPPERS" (F) - M. JEAN -
PIERRE MARTIN - RUE WAPPERS 11, 1000
BXL - TEL. 02 734 67 81 - FAX. 02 778 68 12.
>> COMITÉ DE DÉFENSE DES HABITANTS DE BXL

- CENTRE (NF) - M. MME DOEMPKE - RUE DU

BÉGUINAGE 23, 1000 BXL - TEL. 02 217 93
42 - BMD@BELGACOM.NET .
>> COMITÉ DE QUARTIER " RUYSBROECK -
SABLON" (F) - MEV. CHRISTIANE LOGIE (PRÉSI-

DENTE) - RUE DE RUYSBROECK 80, 1000 BXL.
>> COMITÉ DE QUARTIER ROYAL - SABLON -
KONINGSWIJK - 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 GÉNÉRAL D'ACTION DES MAROLLES

(F) - MME BERNADETTE VAN ZUYLEN - 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 N.D.-AUX-NEIGES-ROYALE - O.L.V.
- TER SNEEUWWIJK (NF) - MME THI - THUC -
TRINH NGUYEN - RUE DE L'ASSOCIATION 43,
1000 BRUXELLES - TEL. 0473207171.
>> 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 - OUDE

GRAANMARKT 5, 1000 BRUSSEL - TEL. 02 512
34 25 - FAX. 02 513 91 32
NORA.DE.KEMPENEER@DEMARKTEN.BE .
>> ESPACE CITOYEN MAROLLIEN ASBL (F) - M.
JACQUES JOCKIR (PRÉSIDENT) - PL. DU JEU DE

BALLE 71, 1000 BXL - TEL. 02 512 34 25 -
FAX. 02 513 91 32
JACQUES.JOCKIR@CONTACTOFFICE.NET .
>> LIGUE DES FAMILLES - BXL - VILLE (F) -
RUE DU ROULEAU 1, 1000 BRUXELLES.
>> MINI - ANNEESSENS ASBL (F) - MME AMAL

ZOUAOUI - RUE D'ANDERLECHT 66, 1000
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BRUXELLES - MINI - ANNEESSENS@EASYNET.BE.
>> PUERTO (N) - VARKENSMARKT 23, 1000
BRUSSEL - PUERTO@ARCHIPEL.BE.
>> PARC D'EGMOND ASBL (NF) - M.
GEOFFROY COOMANS DE BRACHENE - RUE AUX

LAINES 13, 1000 BXL - TEL. 02 512 34 25 -
FAX. 02 513 91 32-GEOFFROY@COOMANS.ORG

>> POINT INFO MAROLLES (F) - M. MATHIEU

LE CLEF - RUE DE LA PHILANTHROPIE 2 A,
1000 BRUXELLES - PIM@SIEP.BE - TEL. 02
5138112.
>> QUARTIER DE LA SENNE (F) - M. RENÉ LE

MORVAN - RUE ANNEESSENS 3, 1000 BXL.
>> QUARTIER DES ARTS ASBL - VZW KUNSTWIJK

(NF) - MME ANNE DE SAN - RUE DE LA

PÉPINIÈRE 20, 1000 BRUSSEL -
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 -
MARC@COSTERMANS - ANTIQUES.COM - TEL.
02 512 21 33 - FAX. 02 511 88 56.
>> SAMENLEVINGSOPBOUW - BRUSSEL VZW (N)
- MEV. GWENDOLINE DAEMS - MARCQSTRAAT

17, 1000 BRUSSEL -
GWENDOLINE.DAEMS@SAMENLEVINGSOPBOUW.B
E - TEL. 02 223 78 30 - FAX. 02 502 58 08.
>> SAMENLEVINGSOPBOUW ANNEESSENS (NF)
- MEV. SARA VANHOYLAND - ANNEESSENSPLEIN

13, 1000 BRUSSEL -
SARA.VANHOYLAND@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE

- TEL. 02 512 69 85 - FAX. 02 503 44 31.
>> 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 SAINT - JACQUES (F) -
M. THÉO LINDER - RUE DU MARCHÉ AU

CHARBON 118, 1000 BRUXELLES.
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Het Huis van de Participatie zendt uw opmerkingen, vragen,
klachten door naar de bevoegde diensten van de Stad
Brussel.

02 279 21 32 - org.particip@brucity.be

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons
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.
Huis van de Participatie - Anspachlaan 13 - 1000 Brussel www.brucity.be


