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Aanwezigen

• College: Dhr. Close, Dhr. El Ktibi. Dhr
Fassi Fihri, Dhr Ouriaghli en Dhr. Defrance
(cabinetschef van Dhr. Ceux).
• Bewoners: 35 personen.

Samenvatting

Woningen: 4
Netheid: 7
Werkgelegenheid : 10
Veiligheid: 13
Openbare ruimte : 15
Comités : 18
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De Wijkfora zijn rechtstreekse ontmoet-
ingen 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
eerder aan. Hierdoor kan de Stad haar pro-
jecten belichten, naar alternatieve oplossin-
gen 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

levende cultuur van haar inwoners die een
intense gehechtheid aan hun woonom-
geving vertonen. De plaatselijke democ-
ratie wordt tijdens deze ontmoetingen uit-
gediept 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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Woningen:
nieuwbouw en
beheer van de
leegstand

De Grondregie heeft vier projecten
van ongeveer 40 woningen in petto.
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Drie sociale huisvestingsprojecten zullen
worden uitgevoerd in het kader van het
Wijkcontract Van Artevelde/ O.L.V. ten
Rode.

•�«�Anderlecht-Rapen�» : 5 woningen
(4x2 kamers en 1x4 kamers). In de Ra-
penstraat wordt een tweede hek overwo-
gen. Het beheer van het tweede hekken
zal bij de bewoners liggen.

•� «� Dam-Loof� » : 10 woningen (3X2
kamers, 2X3 kamers, 2X 4 kamers, 3X5
kamers). Einde van de werken voor
maart 2010.

•�«�Anneessens 3-5�» : 16 woningen
(2X1 kamer, 7X2 kamers, 4X3 kamers,
3X4 kamers). Einde van de werken en
inhuldiging in juni 2010.

Daarboven komt nog het “Maagden”
woningproject van 9 woningen (2X1 ka-
mer, 2X2 kamers, 3X3 kamers, 2X4
kamers). De stedenbouwkundige ver-
gunning werd eind 2009 aangevraagd
bij het gewest. In de Brillengang werd
een minder massief gebouw geïnte-
greerd in het geheel.

Huur en
voorwaarden

•�Voor sociale huisvesting, zijn de re-
gels (met voorrangen) vastgelegd door
een gewestelijke ordonnantie. Dat wil
zeggen een bedrag van 3% van de tota-
le investeringen voor de uitvoering van
de werken moet kunnen geïnd worden.

•� Voor middenklassenwoningen,
wordt de huur berekend op basis van 3
tot 4 % van de aanschaf van het terrein
plus de bouwkosten. De voorwaarden
worden door de Grondregie vastgelegd.
Gegadigden moeten zich bij de Grond-
regie inschrijven om een wachtnummer
te verkrijgen. De woning moet voldoen
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aan de gezinsgrootte en mag niet meer
dan 40% van de inkomsten (met inbe-
grip van kinderbijslagen) opslokken. De
appartementen worden gedurende twee
weken te huur aangeboden zodat geïnte-
resseerden de woningen kunnen bezoe-
ken. Personen kunnen daarna al dan
niet hun kandidatuur indienen. De Regie
beslist op basis van een kandidatuur-
onderzoek en van de lengte van de
wachttijd.

Stadskankers:
openbare actie
en privé
eigendommen

Er staan lege panden in de O.L.V.
van Vaakstraat. Eén van hen werd
zonder vergunning afgebroken. Een
proces-verbaal werd hiervan opgesteld.
De eigenaar voor de overblijvende stads-
kankers heeft een project van handels-
ruimten en 26 woningen voorgesteld. Er
bestond onenigheid over dit project, na-
melijk over de sloop van de vier leeg-
staande huizen. Na het protest van de
Schepen werd dit plan ingetrokken. De
vastgoedmakelaar, die ondertussen krap
bij kas was, heeft de huizen verkocht en
ze zullen worden gerestaureerd.

Wat het oude Wijnpaleis betreft, heeft
een belangrijk project een stedenbouw-
kundige vergunning verkregen. De eige-
naar, die financiële moeilijkheden heeft,
is nog niet begonnen aan de uitvoering
van de werken behalve dan de (voor-
ziene) sloop van een deel van de
gebouwen. Ondertussen werden nieuwe
percelen aangekocht en een nieuwe
vergunning voor het gehele huizenblok

werd aangevraagd. Van Stadswege
werd er een positief antwoord op gege-
ven. Het nieuwe project omvat 123
woningen, 2 handelszaken, 1 fitness
centrum, 2 lokalen voor vrije beroepen,
1 zaal voor allerhande activiteiten en 1
kinderkribbe.

In de Kogelstraat zijn bijna alle
stadskankers verdwenen. De wil van het
College is deze kankers hard aan te
pakken. De Afvaardiging voor een Duur-
zame Ontwikkeling van de Stad, heeft
de oorzaken van dit fenomeen bestu-
deerd en helpt bij het verzoenen van de
Stad en de privé eigenaars. Wettelijke
dwingende mechanismen bestaan om,
in het uiterste geval, te worden uitge-
voerd. Bijvoorbeeld het stilleggen van
werken in geklasseerde gebouwen, ont-
eigening of een belasting op leegstand.
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Sluikstorten,
illegaal
storten en
graffiti

De Stad is op de hoogte van de
last die sluikstorten in de Dam- en
Zinnikstraat met zich meebrengt.
Om hier aan te verhelpen worden
verdoken observatieposten
opgesteld bemand door ingezworen
agenten van de dienst “Netheid”
en de Politie.



8 | Ville de Bruxelles - Forum de Quartier| Stad Brussel - WijkForum

Deze posten worden wekelijks opge-
steld om de overtreders te identificeren
en te beboeten. In 2009, werden op het
grondgebied van de Stad 4.236
processen-verbaal opgetekend. De wijk
“Vijfhoek-Oost” komt binnenkort ook aan
de beurt. De dienst “Netheid” houdt ook
een systematisch onderzoek bij het
vinden van sluikstorten. Indien men de
schuldige(n) vindt krijgt deze
automatisch een boete opgelegd.

De inwoners hebben verschillende
mogelijkheden om zich van hun groot-
vuil te ontdoen. Drie maal per jaar wor-
den er containers geplaatst in de wijken
en thuisophalingen worden geval per
geval georganiseerd. De bewoners wor-
den hiervan op de hoogte gesteld via de
“Brusseleir” en door een huis-aan-huis
bedeling. Net Brussel komt ook op
aanvraag indien men het nummer 0800
981 81 belt. Op het grondgebied van de
Stad, komt er in februari komt er extra
huis-aan-huisophaling. Gedurende het
gehele jaar kan men grootvuil ook kwijt
op de inzamelplek in de Rupelstraat die
open is van dinsdag tot zaterdag van 9
tot 16 uur.

Op de hoek van de Kogel- en Kartui-
zersstraat ligt een braakland eigendom
van een vastgoedmakelaar. Het is niet
afgesloten en wordt gebruikt als open-
baar stort, wat problemen voor de open-
bare gezondheid met zich meebrengt.
Er werden maatregelen genomen zoals
de eigenaar onder druk te zetten iets te
doen en een belasting op braakland te
innen.

De parking in de Zinnikstraat is eigen-
dom van de Brusselse Haard en ligt er
erbarmelijk bij. Er werd een schrijven
gericht aan de voorzitter van de Haard
om hem aan te sporen de nodige maat-
regelen te nemen om de parking in eer
te herstellen en de vele wagens zonder

nummerplaat die daar geparkeerd staan
door de Politie te laten wegslepen. Het
voorstel van de bewoners om er een
hek te plaatsen om er zo de toegang toe
te beperken lijkt een zeer goed idee.

Wat graffiti betreft, bestaat er een dui-
delijk stadsreglement voor het weghalen
van deze smet. De graffiti eenheid van
de Politie neemt preventieve acties door
de identiteit van deze graffiti”artiesten” te
achterhalen of ze op heterdaad te
betrappen.
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Werkgelegen-
heid voor
Jongeren
Er zijn 40% werklozen in de
Anneessens-wijk, meestal jongeren
van buitenlandse oorsprong,
laaggeschoold en Nederlands
onkundig. Daarom de noodzaak van
een gerichte werkgelegen-
heidspolitiek.
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Werkgelegenheid
sacties

De voorbije 3 jaar werd op drie ni-
veaus gewerkt.

1.� Vraag en aanbod op elkaar doen
inspelen. Een paar maand geleden werd
een jobbeurs georganiseerd in de toe-
gangszaal van het metrostation Annees-
sens. Dit werd een groot succes met
5000 bezoekers op één dag.

2.� De sociale economie ondersteu-
nen door vorming en werkaanbiedingen.
De Stad heeft een soortgelijke actie
opgestart in Laken met de opening van
een “Strijkhuis” dat met dienstenche-
ques werkt. De Stad leidt mensen op en
helpt hen aan een baan. Het “Strijkhuis”
zal gedecentraliseerd worden door bijhui-
zen in de verschillende wijken op te
richten. Nu werkt de Stad aan een
soortgelijke formule voor haar huis-aan-
huis verdelingen van informatie naar de
burgers toe op haar grondgebied.

3.� Het benutten van de concentratie
van comités en het dynamische vereni-
gingsleven in de wijk. De Stad wenst
een band te creëren tussen de bewo-
ners en de verenigingen in de wijk, om
het contact tussen werkzoekenden en
werkgevers te vergemakkelijken.

De Coördinatie van de verenigingen
van de Anneessenswijk verzoekt de
Stad gedecentraliseerde spreekuren te
organiseren om de jongeren uit de wijk
te helpen. De Stad heeft de financiële
middelen echter niet om hiervoor één
persoon per wijk aan te nemen. Het
“Opleidings- en Jobhuis” organiseert
elke drie maand spreekuren in de wijk.
De Stad gaat wel aan een selectie-
project beginnen om werkzoekenden te
helpen hun sollicitatiegesprek goed te

doen verlopen. Dit gebeurt via simula-
ties voor een camera.
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Kunstenatelier
“Pottenbakker”

De werken lopen vertraging op en de
opening van het atelier in de Pottenbak-
kersstraat zal tot half 2010 op zich laten
wachten. In het kader van het Wijkcont-
ract heeft de Stad financiële middelen
gekregen van Europese en Gewestelijk
fondsen om een deel van het gebouw,
de “Twee torens” genaamd om te vor-
men tot een (ambachts)kunstenaars-,
design- en modeatelier. Het doel is om
de lokalen ter beschikking te stellen voor
kunstenaars en zo hun kosten (water,
gas, elektriciteit) te drukken. Er bestaat
reeds een samenwerking met de Micro-
markt. De Stad stelt er dagelijks plaat-
sen ter beschikking voor uitoefenaars
van ambachtelijke kunsten.

Recyclart beheert het atelierproject.
Niet alleen plaatselijke kunstenaars
maar binnenkort ook allen die op het
grondgebied van de Stad wonen, krijgen
inspraak in dit project. Geïnteresseerde
personen kunnen vanaf nu de dienst
“Cultuur” contacteren.

Andere acties
De Stad informeert dat de Dolto-ruim-

te sinds oktober weer toegankelijk is. De
overheid wenst ook het aantal straat-
hoekwerkers te verhogen en onder-
streept haar wil om de steun aan wijkve-
renigingen te versterken.
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Veiligheid:
Feiten aange-
ven zodat de
Politie haar
werk goed
kan uitvoeren
Een aantal acties, en niet alleen
politieacties, worden ondernomen
om de veiligheid te garanderen en
de opkomst van wetteloze zones te
vermijden.
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Wanneer de omstandigheden het ver-
eisen, kan de Politie grootse veiligheids-
operaties op touw zetten zoals in de
Noordwijk en rond de Stalingradlaan
plaatsgevonden hebben. Men hoopt er
op die plekken ook ’s nachts meer Poli-
tie te kunnen inzetten.

Daarenboven geeft een nieuwe Poli-
tiereglement het recht administratieve
boetes, die een financieel afschrikkings-
effect hebben, uit te schrijven voor ver-
grijpen die het Parket niet zou vervolgen.
De Brusselse Haard heeft de ingangen
tot haar gebouwen beveiligd door het
gebruik van badges. Op het vlak van
preventie heeft men een sportzaal
ingericht en voert men een sociale- en
tewerkstellingspolitiek. De openbare
ruimte wordt heraangelegd maar de
tewerkstellings- en huisvestingsproble-
men maken het er niet gemakkelijk. In
elke wijk heeft er een veiligheidsver-
gadering plaats en stadswachters
hebben er een preventieve rol, zonder
dat ze deel uit maken van de Politie. De
bewoners moeten ook systematisch
klacht indienen na agressies en de
Burgemeester informeren van de (al dan
niet) slechte werking van hun Politie.

Een bewoner zegt dat er zich vier
scholen bevinden in de wijk, waarvan
één het “Institut De Mot Couvreur” prob-
lemen met zich meebrengt. Het is er de
zoete inval van scholieren, die zelfs op
de motorkappen dansen. De school is
zich bewust van de problemen en inves-
teert meer in haar onderwijsprogramma.
Het terugdringen van lesverzuim is een
uiterst belangrijke uitdaging en daarom
blijft de Stad altijd investeren in haar
onderwijs.
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Aanleg en
heraanleg van
de openbare
ruimte

Zelfs indien de Stad vele wegen
heraanlegt, blijven problemen en
onaangename situaties bestaan
waarvoor geen gemakkelijke
oplossingen te vinden zijn.
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De paaltjes die zich voor de sportzaal in
de Papenvest bevonden (waar ze nog
maar een jaar stonden) werden wegge-
nomen en autobestuurders maken hier
gebruik van om er te parkeren. Deze
paaltjes werden weggenomen op aan-

vraag van de bewoners van de woon-
blokken. De huidige inrichting voldoet
niet aan de stedenbouwkundige vereis-
ten. De heraanleg rond de vijf woonblok-
ken moet voortgaan en deze heraanleg
moet worden aanzien als een steden-
bouwkundig project.

Het idee van de stedelijke exposi-
tieruimte T’Kindtstraat werd afgevoerd.
De bewoners vragen naar meer groen.
De werken zijn er sinds maart 2009 afge-
lopen maar een herinrichting van de
ruimte is nog mogelijk.

Het wildparkeren in de Zinnikstraat
(Brusselse Haard) brengt een reeks
problemen mee: geen verlichting, opeen-
hoping van autowrakken, hangjongeren,
muziekoverlast en nachtlawaai.

Het huizenblok “Pottenbakkers” krijgt
voorrang omdat de aanleg slecht uitge-
werkt was. Door een hek te zetten, een
muur af te breken en er verlichting aan

te brengen lost men het probleem echter
niet op. Het probleem vereist een glo-
bale aanpak en er moet over gepraat
worden met de Brusselse Haard. Rond
de blokken staat reeds een tralie. In de
Gierstraat heeft het project tien jaar
geduurd want men steunde op de
tewerkstelling van personen via het
OCMW. In dit geval verkiest men beroep
te doen op privé aannemers.

Op de hoek van de Loof- en Rapen-
straat werden de kasseien verwijderd
maar niet goed teruggeplaatst. Noch-
tans is dit een verplichting voor elke
concessiehouder.

Wijkcomités wijzen erop dat de ver-
keersdrempel in de Kuregemstraat on-
doeltreffend is en vragen een heraanleg.
De verkeersdrempel werd echter zo aan-
gelegd om ziekenwagens geen extra
schokken te geven. De comités van de
Zuidlaan vragen rekening te houden met

het verminderen van verkeerssnelheid
bij de heraanleg van de laan. De Stad
zal, omdat dit een gewestweg is, deze
vraag aan het Gewest doorgeven. Ge-
zien het weggedeelte tussen de Ninoof-
sepoort en het einde van de
Barthélémylaan zal worden heraange-
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legd en het aantal rijstroken zal worden
verminderd, zal het Gewest moeten
denken aan de verkeersellende die daar
uit zal voortvloeien. Er moet bij deze
heraanleg ook nog een oplossing wor-
den gevonden voor de problematische
tramhalte en de slecht uitgedachte
verlichting.

Een aantal straten in de wijk werden
heraangelegd of zullen heraangelegd
worden zoals de heraanleg van de
straat van gevel-tot-gevel in de Fabriek-
en Sint-Kristoffelstraat, de heraanleg
van het voetpad in de Zespenningen-

straat en snelheidsdrempels in de
Washuis- en Wagenstraat.

In 2010 zal de Stad infrastructuur-
werken uitvoeren in de Zennestraat en
wel in het gedeelte liggende tussen de
Fabriek- en T’Kintstraat. Het wordt ook
een heraanleg van gevel-tot-gevel.

Bewoners onderstrepen de afwezig-
heid van een voorziene boom op de
kruising van de T’Kind- en de Annees-
sensstraat. De groene ruimte is kleiner
dan voorzien en wagens maken er snel
rechtsomkeer. De bewoners vragen een
stevige paal aan om de automobilisten

erop te wijzen dat rechtsomkeren verbo-
den is. Tenslotte merkt een bewoonster
op dat de veiligheidshekken voor de
scholen verplaatst zijn.

Verlichting:
toekomstplannen
en algemene
informatie

In de Kogelstraat wordt voor een
eventuele vernieuwing, de verlichting
aan een studie onderworpen. Er zouden
lichtpunten op 6 meter hoogte komen.
De lantaarns zouden een belichting heb-
ben die kleuren beter tot hun recht zou
doen komen. De relatief lage hoogte
geeft een betere spreiding van de lichts-
terkte en vermindert het aantal schadu-
wzones. Dezelfde soort verlichting vindt
men nu al in de Loof- en Gierstraat.

De termijn voor de vernieuwing van
de verlichting is ongeveer 1 jaar. Vanaf
de studie tot aan de plaatsing van de
nieuwe verlichting moet men rekening
houden met de uitwerking van de studie
(1 tot 2 maand), de goedkeuring van het
project ((3 tot 5 maand), de bestelling
van het materieel (3 tot 4 maand) en de
planning van de werken (2 tot 3 maand).

De Stad bestudeert de vernieuwing
van de verlichting in de Zennestraat. De
goedkeuring voor de vervanging van de
verlichting is lopende voor de volgende
straten: de O.L.V. van Vaak-, Papenvest-
en Grootsermentstraat. Voor zes andere
straten is de planning van de werken
opgesteld, dat zijn de Muggen-, Kure-
gem-, Bodegem-, Dam-, Maagden-,
Zinnik-, Kazerne- en Artesiëstraat.
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Bijlage
Lijst van wijkcomités van de Vijfhoek

West ingeschreven bij het Huis van de
Participatie.

Kent U een comité dat niet op deze
lijst voorkomt, laat het ons dan weten.
Alle hulp is welkom. Dank U.

>> 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

BRULEIN (PRÉSIDENTE) - RUE DU GRAND

SERMENT 22, 1000 BXL - 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 (PRÉSI-
DENT) - RUE THÉRÉSIENNE 19/2, 1000 BXL -
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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
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 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 -
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 30 - 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


