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SYNTHESE

VAN DE VERGADERING VAN 23 MAART 2010

AANWEZIGEN

College: Dhr. Thielemans,
Dhr. Ceux en Dhr. El Ktibi

Bewoners: 30 personen

VOORWOORD

«�Inforum�» is een uitvloeisel van de Fora die, georganiseerd door de Stad Brussel, plaatsvinden
in al haar wijken op haar territorium. «� Inforum�» bestaat uit het verslag van de debatten en de
antwoorden op de vragen van de bewoners betreffende het beheer van de openbare ruimte. Het
is een participatief werktuig, dat als verbindingsschakel en plaatselijk informatieblad wil fungeren.
Een levendige plaatselijke democratie is onontbeerlijk wil men ambitieuze stadsprojecten

verwezenlijken waar iedereen zich goed kan bij voelen, daar onze stad nooit mag teruggebracht
worden op een eenzame massa van bewoners. De wijk is dus het eerste beslissingsniveau.
Door een sociale dynamiek kan Brussel zich ontvouwen als Europese metropool en de huidige
uitdagingen aangaan.
De dialoog begint met onderlinge contacten tussen buren en het «� Inforum� » wil hier aan

deelnemen door de bewoners te informeren over wat er besproken werd tijdens de Wijkfora. In
het verloop van de tijd dient het «�Inforum�» ook als baken om jaar na jaar de stand van zaken
i.v.m. de vooruitgang van dossiers, het ontstaan van nieuwe problemen of de invloed van
Stadsacties te kunnen evalueren en appreciëren.
Een Wijkforum is een burgervergadering waarvan «�Inforum�» de stem is.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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Balans halfweg
de legislatuur en
begroting in
evenwichtig

Het College heeft haar aanpak sinds
haar ambtsaanvaarding in 2007 geëva-
lueerd. Het meerderheidsakkoord voorzag
ongeveer 500 projecten. Hiervan zijn er
370 afgewerkt of bijna afgewerkt.

De begroting blijft in evenwicht wat de
onafhankelijkheid bewerkstelligt i.v.m. de
Gewestelijke verplichtingen opgelegd aan
gemeenten die in financiële moeilijkheden
verkeren.

Wat informatie en participatie betreft,
zijn er vergaderingen en “rondes” aan-
gaande de veiligheid, netheid, huisvesting,
en de P.C.G.O’s van de Wijkcontracten die
het College elke week in de een of andere
wijk brengt. Meestal zijn het antwoorden
op “thematische” vragen die de bevoeg-
dheid van een bepaalde schepen betref-
fen. De Fora zijn er om algemenere
thema’s aan te snijden.
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Mobiliteit:
beheer van
overlast en
opstoppingen
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Tentoonstellings-
park

De Politie is ontvankelijk voor de over-
last en gidst de vrachtwagens naar par-
king C. Problemen doen zich voor als het
demonteren ’s avonds reeds aanvangt,
voor het officiële einde van de beurzen,
nog voor parking C ter beschikking staat.

Projecten i.v.m.
het openbare
vervoersnet

Er bestaat een project ter sluiting van
de lus tussen de Esplanade en het Koning
Boudewijn metrostation. De tram zou de
Romeinsesteenweg volgen wat alterna-
tieven zou bieden om trein- en metro-
stations te bereiken. Een ander project is
een lijn tussen de Esplanade en de
luchthaven, die via het station van
Schaarbeek zou rijden.

Het Houba –
Magnoliakruispunt

Dit is een probleempunt, vooral gedu-
rende de piekuren door de versmalling van
twee rijstroken (stadium) naar één
rijstrook. Een rondpunt zou tijdens grote
evenementen problemen scheppen. Er
werden vele standpunten bijeengesprok-
keld tijdens het vooronderzoek van het
stedelijke mobiliteitsplan. Het plan handelt
ook over de invalswegen naar Brussel
waaronder dit kruispunt. De volgende
“veiligheidsronde” zal de mogelijkheid
bieden om een dialoog op te starten
tussen de technische diensten van de
Politie en de plaatselijke comités om

samen oplossingen te zoeken voor de
problemen die zich stellen, vooral op het
einde van de Magnolialaan. Men zoekt
naar positieve maatregelen die iedereen
tevreden moet stellen. Vele pendelaars
zwermen vanuit deze hoek naar hun be-
stemmingen uit. Dit punt moet ook in de
toekomst in acht worden genomen.

Parkeerproblemen

De Stad wil in woonwijken de strijd
aangaan tegen langparkeerders, die hun
uiteindelijke bestemming via het openbaar
vervoer bereiken. Dit probleem stelt zich
op verschillende plaatsen (metrostations)
in Laken. De installatie van parkeerauto-
maten heeft dit fenomeen op sommige
plekken teruggedrongen, zij hebben dus
meer invloed dan de Blauwe Zone’s. Dit
beleid zal worden verder gezet. Dit beleid
heeft niet tot doel de Stad te verrijken maar
om een verandering teweeg te brengen in
het gedrag van de pendelaars ten guste
van de bewoners. In de Meise- en Rode
Kruislaan, evenals enkele hoofdstraten
naar Koningin Astrid toe, zal dit beleid wor-
den toegepast. De prijs van de bewoners-
kaarten blijft (in principe) dezelfde maar de
parkeerprijs aan de betaalmachines wordt
verhoogd om een mentaliteitsverandering
te bewerkstelligen.

Het parkeerbeleid in het stedelijke mo-
biliteitsplan is erg belangrijk. Het Gewest
telt 160.000 parkeerplaatsen waaronder
52.000 aan de straatkant waarvan slechts
20% uit betalend parkeren bestaat. Het
aantal parkeerplaatsen zal waarschijnlijk
moeten worden opgetrokken om de toe-
name van wildparkeerzones te beperken.
De volgende aanpak is de grenszone met
Jette daar hun verkeerspolitiek invloed
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(gehad) heeft op de bewoners van de
Stad. Er zal in alle wijken van de Stad
rekening gehouden worden met soortge-
lijke problematiek. In de Noord-Oostwijk
bijvoorbeeld werd een blauwe Zone inge-
richt. De Stad bestudeert ook de moge-
lijkheid van de aanleg van een grote
ontlastingsparking.

Bewonerskaarten
in de Verregatwijk

De borden “voorbehouden aan de
buurtbewoners” hebben geen uitwerking,
vooral wanneer er een grote verkeers-
toeloop is (’s avonds en tijdens weekends
van beurzen en evenementen). De prijs
van de bewonerskaart schiet de hoogte in
en vele laten ze links liggen omdat ze in de
huidige omstandigheden nutteloos blijkt te
zijn. Tijdens de week is de controle soms
zeer scherp, maar zonder problemen.
Gedurende het Autosalon of ’s avonds en
tijdens het weekeinde zijn deze controles
onbestaand. De Stad zal het invoeren van
controles i.v.m. betalend parkeren ’s
avonds en gedurende de weekends
bestuderen. Het blijkt echter moeilijk uit te
voeren door de extra kosten die het werken
gedurende deze periodes meebrengt.

Rode Kruislaan
Er bestond een grote vraag naar het

minderen van de snelheid. De stads-
diensten hebben de situatie geanalyseerd
en hun voorstel werd positief ontvangen,
daarna goedgekeurd en snel uitgevoerd.
Door een coördinatieprobleem tussen de
aannemer en Sibelga en door de gestelde
eisen van deze laatste, werden de werken
aan de verlichting ter hoogte van de
verkeersdrempels onderbroken. De Stad
volgt dit dossier op de voet en definitieve

oplossingen zullen binnen de kortste ke-
ren worden aangedragen. De schade zal
moeten worden hersteld.

Men wijst erop dat voertuigen worden
verrast door de eerste verkeersdrempel bij
de uitgang van het rondpunt: slecht
geparkeerde voertuigen belemmeren er
het zicht en de voetgangersoversteek.
Tenslotte zijn sommige aanwezigen van
mening dat het profiel van de verkeers-
drempels te abrupt zou zijn.

Verhuizingen
Daar waar paaltjes het parkeren op het

voetpad belemmeren, zijn transporteurs
en verhuizers verplicht de afzetting van de
straat aan te vragen. Dit is onvermijdelijk.
De aanvragen moeten worden ingediend
bij de Stadsdiensten.

Ring
Het idee om het aantal rijwegen te

verhogen moet met terughoudendheid
worden bestudeerd. Het gehele idee wordt
niet naar de prullenmand verwezen al was
het maar door de dagelijkse verkeersel-
lende op de Ring.

Varia
De Stad heeft het zich herhalend par-

keren van vrachtwagens voor het stadium
vastgesteld. Verkeersborden zullen op de
meest gebruikte plekken worden aan-
gebracht maar er wordt ook gezocht naar
parkeerplaatsen voor de vrachtwagens.

Parking C is regelmatig gesloten.
Waarom er geen gebruik van maken wan-
neer bovenstaande problemen zich
voordoen?

Aan de Houba de Strooperlaan zijn er
duidelijkheid- en leesbaarheidproblemen
aan de kruispunten.
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Heraanleg van
de wegen,

voetpaden en
verlichting

Bepaalde projecten lopen vertraging
op wegens begrotingsredenen. Maar
de Stad blijft de openbare ruimte
vernieuwen. Er wordt ook aan de
eigenaars gevraagd om persoonlijk
de wederkerende herstellingen te
dragen. Werken uitgevoerd door
openbare nutsbedrijven zijn moeilijk
te beheren door de stedelijke
overheid.
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Lotusplein
De heraanleg van het Lotusplein werd

verdaagd door de nieuwe begrotings-
politiek die het College heeft aangeno-
men. De kosten van de heraanleg
bedragen ongeveer 500.000 ¤. Door dit
hoge kostenplaatje werd dit project tijdelijk
opgeschort maar blijft administratief aan-
genomen. Bewoners vragen dat de Stad
tussenbeide komt om de snelheidsduivels
te bedwingen op de Magnolialaan.

Romeinse-
steenweg

Men hoopt dat er een nieuwe asfaltlaag
wordt gelegd door al dan niet een akkoord
te sluiten met het Vlaamse Gewest, waar
tenslotte de helft van de rijweg ligt. De
Stad en het Gewest zullen hun financiële
verantwoordelijkheid opnemen om deze
belangrijke weg gerieflijker te maken voor
de gebruikers. Een aangepaste
wegmarkering zal worden aangebracht.

Madridlaan
Deze gewestweg werd door het

Gewest heraangelegd. De Stad heeft de
aanmerkingen van de bewoners aan het
Gewest doorgegeven, die hier hopelijk
rekening zal mee houden.

Andere wegen
Elk jaar stelt de Stad een planning op

van de wegen die geheel of gedeeltelijk
zullen worden heraangelegd. De omwo-
nenden zullen zo snel mogelijk worden
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gewaarschuwd via een huis-aan-huis
verdeling. De werven aan de Stiénon-,
Amarant- en Van Ermengemlaan zijn
afgewerkt. De werven aan de Pagoden-,
Jean de Bologne-, Olmkruid en de Albert
Brachetlaan zijn nog lopende. Werken
worden voorzien in de Stalkruid-, Braam-
bosjes- en de Jean-Baptiste Depairelaan.

De heraanleg van de Citroenenboom-
laan ligt ter studie en zal binnen een paar
jaar worden uitgevoerd.

Verlichting
De openbare verlichting werd ook

aangepakt. In 2009 in de Jean de Bo-
logne-, Wannekouter-, Amarant-, Pago-
den-, Mustaard- en Beizegemlaan. In
2010 worden de Stalkruid-, Bonekruid-,
Pagodenlaan (einde tracé) en de Paul
Jansonstraat vernieuwd. Er loopt een
heraanlegproject voor de Atomiumlaan.

Opmerking: Een vraag voor een
interventie van Sibelga, om de storingen in
de Forumlaan op te lossen, werd op 15

maart ingediend. Het comité vraagt een
beter onderhoud van de verlichting, maar
vreest voor een vervanging door een
minderwaardige verlichting. De palen in
de dreven en doorgangen zijn aan een
grondige schoonmaakbeurt toe. De ver-
lichting is er doeltreffend, maar in de
zomer vormt het loof er een duister
scherm van lommer.
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Wegen en voet-
paden in de
Verregatwijk

De Magnolialaan dateert van 1991
maar andere straten zijn erg beschadigd.
Op het Bieslook/Verregat kruispunt, parke-
ren voertuigen zich in de bocht en zij die
voorbijrijden gebruiken het voetpad, dat in
een mum van tijd - slechts 18 jaar - werd
vernietigd.

Er staat op het ogenblik geen planning
voor werken op stapel maar de vraag zal
worden bestudeerd.

Verantwoordelijkh
eid en kosten van
het onderhoud

Met grotere regelmaat dan vroeger,
wordt de staat van de stadsvoetpaden op-
genomen. Wanneer er door beschadiging
een volledige heraanleg plaatsvindt, neemt
de Stad over het algemeen de kosten op
zich. Maar daar waar gerichte interventies
plaatsvinden, zijn het de eigenaars (ook
verantwoordelijk voor de staat van de
stoep) die de kosten moeten dekken of
financieel tussenbeide moeten komen.

Heropening van
nieuw aangelegde
wegen

Onlangs moesten de voetpaden weer
worden opengebroken omdat de rioolput-
ten en afvoerbuizen waren verstopt of door
werken aan het oog ontrokken. De her-
aanleg komt over het algemeen op de
schouders van de foute aannemer te
liggen. Er bestaat ook nog het probleem
van de openbare nutsbedrijven. Deze wer-
den door de rechter in het gelijk gesteld en
zijn nu weer vrij te handelen zoals het hen
dunkt, allemaal in de naam van de vrijheid
van het handel drijven. De Stad staat in
contact met het Parket zodat hoge boetes
kunnen worden uitgeschreven voor
nutsbedrijven die van hun (machts)situatie
profiteren en de wegenis en voetpaden
niet in een correcte staat achterlaten.
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Neo:
de Heizel in
nieuwe kleren

De beoordelingscommissie die de
projecten moet evalueren zal in de
lente worden samengesteld.
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Een openbare wedstrijd zal dan worden
uitgeschreven en een derde openbare
vergadering zal worden bijeengeroepen.
Het werk van het studiebureau zal er in
bestaan een samenhangend plan uit te
werken voor de ontwikkeling van de
Heizelvlakte, zonder dat dit een negatieve

invloed creëert voor de omringende woon-
wijken. Het maximum zal gedaan worden
om de transparantie te vrijwaren. Over de
voorgestelde projecten zal worden gede-
batteerd met de bewoners, die ook wij-
zigingen kunnen voorstellen. Het plan kan
dan worden verworpen of aangenomen na
een intensief overleg. Met de opinie van de
omwonenden zal zeker rekening worden
gehouden.

De laatste studies wijzen uit dat er in
Brussel een internationaal congrescen-
trum ontbreekt. De Heizelvlakte heeft een
enorm potentieel, maar de toegangen
moeten totaal worden herzien, om het
doorzijpelen van sluipverkeer in de wijken
te vermijden. Een beter openbaar vervoer
is ook gewenst. Er bestaat een idee om de
tramlijn tot daar aan te leggen. Wat privé-
vervoer betreft geeft de A12 nog wat
ruimte maar de Houba de Strooperlaan is
het verzadigingspunt nabij. Deze punten
werden doorgegeven aan de studiebu-
reau’s die oplossingen moeten aandragen
voor alle mobiliteitsproblemen. Over hun
voorstellen zal worden gedebatteerd. De
keuze van 8 studiebureau’s geeft de mo-
gelijkheid van verschillende alternatieven
en echte oplossingen voor de problemen.
Ter informatie: De “Neo” webstek is
toegankelijk en is boordevol informatie. De
omwonenden worden uitgenodigd om
deel te nemen aan het debat via de link
“Bewoners” op
http://www.neobrussels.com/.



15Laeken-Nord - Mai 2010 |Laken Noord - Mei 2010 |

Communicatie
met de Stad

Het College heeft de indruk dat de
huidige meerderheid de meest actieve is
i.v.m. de verspreiding van informatie en
communicatie met haar bevolking. De
Fora maken hier deel van uit en de

feedback via het tijdschrift “Interforum” is
wezenlijk. Interforum vermeldt en vers-
preidt de algemene informatie maar ook
de inhoud van de debatten.

Varia
Stedenbouwkundi
ge overtredingen

De regularisatie van het strijkatelier in
de « Forumwijk » werd verworpen wegens
het niet in overeenstemming zijn met het
BBP (Bijzonder Bestemmings Plan). Het
atelier werd opgedoekt en verhuisde. Wat
de niet-naleving van stedenbouwkundige
verplichtingen betreft, worden alle klach-
ten aan de controledienst doorgegeven.
Anonieme klachten zijn ambtshalve ongel-
dig. De opvolging gebeurt op gerechtelijk
niveau. Er zijn slechts 6 of 7 uitspraken per
jaar en het parket geeft voorrang aan de
strijd tegen huisjesmelkers. Administra-
tieve boetes zijn dus onvermijdelijk. De
Stad behaalt ook resultaten door onder-
handelingen met de overtreders.

Emile Van
Ermengemlaan

Buurtbewoners klagen over slecht
aangeplante bomen. De plaats die over-

blijft, maakt het parkeren moeilijk. De wer-
ken werden onderbroken om de werf en
haar inrichting na te kijken. Een paar jaar
geleden werd er nochtans overleg ge-
pleegd. Een peiling heeft uitgewezen dat
een grote meerderheid van de bevolking
deze werken genegen is. Problemen
kunnen, geval per geval, opgelost worden.
De Stad wil de bewoners niet in een
verontrustende onzekerheid laten.

MIVB Depot op de
Esplanade

Parkerende trams veroorzaken er
nachtelijke geluidsoverlast (opstarten van
de trams, infrastructuuronderhoudsmachi-
nes…). Het tijdelijke depot zou in 2008� /
2009 sluiten. De Stad zal de verant-
woordelijke bij de MIVB contacteren. Het
minimum dat de vervoersmaatschappij
kan doen, is de omwonenden informeren
waar en wanneer er een periode van
overlast zal plaatsvinden en ook genoeg
kalme periodes inlassen. Door het plaats-
gebrek in Haren kan de MIVB haar belofte
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om dit depot te sluiten niet naleven. De
Stad oefent druk uit om dit depot snel en
definitief te verhuizen.

Rommelaerelaan
Na de werken en het planten van de

bomen zijn heel wat parkeerplaatsen verd-
wenen. De parkeerdruk is erg groot gezien
de nabijheid van Jette en het Brugmann
ziekenhuis. Door het gebrek aan parkeer-
plaatsen worden andere wijken ook met dit
probleem opgezadeld. Er werden geen
fietsmarkeringen op de rijweg aange-
bracht en er is het probleem van de over-
dreven snelheid van voertuigen. De Stad
zal een onderzoek uitvoeren naar het
(wild)parkeren rond de veel bezochte
aantrekkingspunten van de wijk.

Forumwijk
Elk weekend staan er op hun vracht

wachtende aanhangwagens geparkeerd.
De Politie zal tussenbeide komen om het
parkeerverbod te doen naleven.

De ambassade van de Centraal Afri-
kaanse Republiek aan de Meiselaan ver-
waarloost haar omliggend terrein. Zij zul-

len door de Stad aangeschreven worden.
De overheid kan niet op dit terrein optre-
den daar deze onder een extraterritoriale
bevoegdheid valt.

Het ontbreekt aan infrastructuur voor
fietsers ondanks het aantal personen dat
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hier de fiets gebruikt. Fietsers moeten ook
opletten voor de scherpe kanten aan de
voetpaden die in de wijk zeer breed uitvallen.

Europese school
De werken in de Sint-Annadreef (da-

ken, enz..) werden opgestart. De Politie
heeft de gebouwen verlaten.

Netheid
Netheidscomités gaan door met hun

participatief werk. Er is een vergadering
gepland in mei 2010. Problemen met vuil
en parkerende vrachtwagens blijven be-
staan aan de Gallische oprit. De schoon-
maak rond het Koning Boudewijnstadium
is, vooral na evenementen, aan verbete-
ring toe.

Echtelijk (en
ander) geweld

Een bewoonster klaagt de ernst en het
aantal geweldplegingen aan. BRAVVO
beschikt over bemiddelaar(ster)s die na
een contact, tussenbeide kunnen komen.
De cel “Gelijkekansenbeleid” is ook ge-
machtigd om mensen te helpen en bewust
te maken. Een voorstel wordt geuit om een
nummer van de «Brusseleir» aan dit
onderwerp te wijden.
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Comités en
contactadressen

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

>> A.S.B.L. CITÉ MODÈL -SQUARE LÉOPOLD

(F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ. PRINCE

LÉOPOLD 49, 1020 BRUXELLES -
KAFE47@HOTMAIL.COM;
CITEMODELE@SKYNET.BE - TEL. 02 477 19
90 - FAX. 02 477 19 99.
>> ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ

MODÈLE (F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ - CITÉ

MODÈLE 1 /15 D, 1020 BRUXELLES - TEL. 02
479 33 59.
>> AURA POPULIS (F) - MME CAROLINE

COSYNS - RUE FRANSMAN 84, 1020 BXL -
CAROLINECOSYNS@HOTMAIL.COM.
>> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE -
LAEKEN CENTRE (F) - M. MATHIEU

VERHAEGEN (MÉDIATEUR) - PL. JOSEPH

BENOÎT WILLEMS 14, 1020 BRUXELLES -
MATVERAG@YAHOO.FR - TEL. 02 421 05 65 -
FAX. 02 421 05 67.
>> COMITÉ "DELVA" (F) - MME PAULE

HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020 BXL -
TEL. 02 426 65 26.
>> COMITÉ "FORUM" (F) - AV. DU FORUM

48, 1020 BRUXELLES -
TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE -
TEL. 02 268 24 24 - FAX. 02 268 24 24.
>> COMITÉ "FORUM" - PARC TOUR (F) - M.
LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 262 06 23 -
FAX. 02 262 06 23.
>> COMITÉ "HEYSEL" (F) - M. D. DE COCK -
AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 478 32 97.

>> COMITÉ "LE TRIANGLE DU HEYSEL" (F) -
M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE

NAEYER 641, 1020 BRUXELLES.

>> COMITÉ "LOMBARTZYDE - QUARTIER DE

LA PISCINE" (F) - M. MARC BUXANT - RUE DE

LOMBARTZYDE 208, 1120 BRUXELLES.
>> COMITÉ "PLACE WILLEMS" (F) - RUE DE

MOORSLEDE 74, 1020 BRUXELLES.
>> COMITÉ "SQUARE PALFYN" (F) - M.
PIERRE LEJEUNE - AV. JEAN PALFYN 24,
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1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 34 83.
>> COMITÉ "THYS - VAN HAM" (F) - MME

JOSIANE DEVLAEMINCK - RUE THYS -
VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
>> COMITÉ "VERREGAT" (NF) - M. ANDRÉ

VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58, 1020

BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 - FAX.
02/367 49 48
>> 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.
>> COMITÉ DE QUARTIER "DE WAND - GROS

TILLEUL/DIKKE LINDE (NF) - M. EMMANUEL

MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020 BRUSSEL

- DEWAND@YMAIL.COM.
>> GEMEENSCHAPSCENTRUM "NEKKERSDAL"
(N) - DHR RIK FOBELETS (ANIMATEUR) - E.
BOCKSTAELLAAN 107, 1020 BRUSSEL -
NEKKERSDAL@VGC.BE - TEL. 02 421 80 60 -

FAX. 02 420 40 87.
>> INTER - ENVIRONNEMENT BRUXELLES (F)
- RUE D'EDIMBOURG 26, 1050 BRUXELLES -
ISABELLE.HOCHART@IEB.BE - TEL. 02 893 09
09 - FAX. 02 893 09 01.
>> LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE

DE LOMBARTZYDE) (F) - M. LAURENT FINET -
RUE DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BRUXELLES

- QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
>> L'EGLANTINE (F) - MME LUISA

BONGIOVANNI - RUE THYS - VANHAM 29,
1020 BRUXELLES.
>> LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS.
FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV.
DES PAGODES 415, 1020 BRUXELLES - TEL.
02 268 75 66.
>> LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ

"PL. WILLEMS" (F) - MME MYRIAM HENDRICK

(PRÉSIDENT) - RUE DE LAUBESPIN 32, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 57 70.
>> VAL DES LISERONS (F) - M. MARC

VANDERSTRAETEN (ADMINISTRATEUR) - AV.
DES LISERONS 37/33, 1020 BRUXELLES -
MARC.VDS@BELGACOM.NET -
TEL. 0475371799.
>> WIJKCOMITÉ "SQUARE PRINS LEOPOLD I"
(N) - KROONVELDSTRAAT 107, 1020 BRUSSEL

- TEL. 02 478 41 76 - FAX. 02 478 53 80.
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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

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


