
WIJK

ADVIES

COMMISSIE

Vergadering
van 13 november 03

Wijk « Vijfhoek »

V.
U.

  :
 P

. D
ec

lo
ux

, S
ta

d 
Br

us
se

l, 
St

ad
hu

is
, G

ro
te

 M
ar

kt
, 1

00
0 

Br
us

se
l.

A
FG

IF
TE

K
A

N
TO

O
R
  

B
R

U
S

S
E

L 
I

Ti
jd

sc
hr

ift
 - 

Ve
rs

la
g 

- J
an

ua
ri 

20
04



2 Stad Brussel - Participatie en burgerschap

AanwezigenAanwezigenAanwezigenAanwezigenAanwezigen
· College: Henri Simons, Stéphane Jans (kabinetschef van
schepen Decloux).

· Administratie: Marie Demanet, Kurt Custers, Hakima
Alaouï, Huis van de Participatie.

· Genodigden: 240 personen.

Het huisvHet huisvHet huisvHet huisvHet huisvestings-estings-estings-estings-estings-
beleidbeleidbeleidbeleidbeleid
van de stad Brussel
De Stad heeft gedurende zes jaar geïnvesteerd in de
heropleving van het historisch centrum. Zes jaar gedurende
dewelke 543 sites werden geïnventariseerd en door de
Stad aangepakt. Eén manier van werken was de collectieve
aankoopbeurs, die een zeker succes heeft gekend. De
opdracht van deze cel is het gehele grondgebied van de
Stad te bestrijken en niet enkel de Vijfhoek aldus Marie
Demanet, verantwoordelijke van de aankoopbeurs. Deze
cel werd zodoende herdoopt in « Afvaardiging voor de
Ontwikkeling van de Stad ».

In de Vijfhoek blijven er  van de 543 dossiers nog enkele
af te sluiten. Zelfs indien men geen visuele vooruitgang
opmerkt , komt er administratief gezien wel vooruitgang
in de meeste dossiers. Het bewijs dat dit beleid zijn
vruchten afwerpt,  b l i jk t  o.a.  u i t  het  fe i t  dat
vastgoedoperat ies moei l i jker worden omdat de
overheid door privé-ondernemers, die dit idee wel zien
zitten, wordt voorbijgestoken.

De Stad kan zich zodoende richten op de ontwikkeling van
andere projecten zoals gedeeltelijk verlaten panden. Het
laten samengaan van woningen met andere
bestemmingen (meestal handel) in hetzelfde gebouw blijft
moeilijk. Daarbovenop  komt nog het probleem om
eigenaars en/of handelaars te laten inzien dat het in hun
voordeel is om huurders aan te trekken. Voor een oplossing
van dit probleem werkt de Stad samen met andere
gemeenten. De gedeeltelijk  leegstaande gebouwen
vormen een belangrijk potentieel aan woongelegenheden..

Volgens de bewoners zijn het de hoge huur-en
aankoopsprijzen die voor problemen zorgen.  De heer Henri
Simons, Schepen van Stedenbouw, stelt de andere
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inspanningen voor die door de Stad aangegaan zijn. Voor
bewoners van stadseigendommen werd de huishuur niet
verlaagd. Dankzij het Wijkcontract zijn er, over een tijdsspanne
10 jaar ongeveer 500 woningen bijgekomen. Voor alle
inlichtingen in verband met Wijkcontracten gelieve U te wenden
tot de « Coördinatie van de Wijkcontracten » Anspachlaan 6,
14de verdieping, 1000 Brussel - tel: 02 279 30 30.

Men moet weten dat van alle gerenoveerde woningen,
de Stad er geen enkel heeft verkocht en dus geen winst
hiervoor heeft opgestreken. De Stad zou in louter
economische termen bij deze investeringen verlies
hebben geboekt. Een andere mogelijkheid van de Stad
om tussenbeide te komen zijn de stedenbouwkundige
verplichtingen ter compensatie van het bouwen van
kantoren. Voorbeelden hiervan zijn de Huidevettersstraat
en de  Anderlechtsesteenweg. Tenslotte verklaart de
schepen dat de Stad ook de herkapitalisering van de
sociale woningen in Brussel zal ondersteunen.

Er zijn nog drie andere belangrijke maatregelen in verband met
de ondersteuning van de huisvesting. Ten eerste, de
belastingsvrijstelling  voor eigenaars die het beheer van hun
eigendom overlaten aan het zogenaamde « Sociaal
Immobiliënkantoor ». Deze agentschappen hebben als doel
een minimum huishuur te garanderen aan de eigenaars en de
situatie van de huurder op te volgen. Ten tweede, de Stad wenst
de vastgoedvoorheffing van eigenaars die hun eigendom
renoveren voor vijf jaar te bevriezen. Ten derde, wenst zij de
onteigeningswet gemakkelijker toepasbaar te maken. Ondanks
al deze ontwikkelingen blijft de vraag naar woningen zeer groot.

OpenbareOpenbareOpenbareOpenbareOpenbare
aanleaanleaanleaanleaanlegwgwgwgwgwerererererkkkkkenenenenen
Gevolg gevend aan de dagorde stelt Schepen Henri
Simons de huidige en toekomstige aanlegwerken voor.
De werven aan de Naamsestraat, de Minimenstraat en
het « Zwaardplein » beginnen in 2004. Andere werken zijn
gepland aan de Ninoofsepoort evenals aan de
Anspachlaan tussen het De Brouckereplein en de Beurs.
Deze werken zullen aangekondigd worden door een
openbaar onderzoek. Er staat nog niets vast en deze
dossiers vereisen nog meerdere vergaderingen met de
bewoners. De werken rond de Ninoofsepoort blijken
uitermate complex te zijn, de transportinfrastructuur en de
mobiliteitsproblemen moeten er inachtgenomen worden.



4 Stad Brussel - Participatie en burgerschap

De heraanleg van de Hooikaai gebeurt samen met de
heraanleg van de K.V.S. Het studieproject van het Brussels
Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.) wordt « verlicht ». Het
speelplein en parking blijven behouden. De uitwerking van dit
dossier wordt vergemakkelijkt door zijn opname in de openbare
aanbesteding van de K.V.S. Het stopzetten van de heraanleg
van het rondpunt is te wijten aan het vertrek van de kunstenaar
en de MIVB uit de samenwerking. De hele procedure moet
overgedaan worden mét de comités en de bewoners.

De werking  van de fontein op de Brandhoutkaai is nog niet voor
morgen daar er problemen met de waterdichtheid van de Metro
zijn. Men zal moeten wachten tot de « vernieuwingswerken » in
het station Sint-Katelijne aanvangen d.w.z. de plaatsing van
een lift, een kunstzinnige heraanleg van het station en de
heraanleg van het bovengrondse plein. Tenslotte zijn er de
werken die verder verlopen : de ruimtes tussen het Centaal
Station en de Koninklijke bibliotheek enerzijds en de
Stalingradlaan en het Rouppeplein anderzijds.

Men kan besluiten, aldus de schepen, dat er heel wat werd
gerealiseerd in de Vijfhoek o.a. de Stadswegen, de
Wijkcontracten, de (her)aanleg van fonteinen en standbeelden.
We naderen nu de centrale lanen, waar dikwijls tegengestelde
belangen op het spel staan (zie punt « Mobiliteit »).

Uit de zaal kwam nog een spervuur aan vragen die,
aangezien hun aantal niet allen beantwoord konden
worden. Een bewoner erkent een positief impact op de
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, maar onderstreept dat
er zich nog drie stadskankers in de perimeter bevinden.
Alsook de vraag waarom het Vlaamse Parlement werken
heeft laten uitvoeren waarvoor geen vergunning werd
afgeleverd. Uit het antwoord van de schepen de heer
Simons blijkt dat de Stad de werken heeft laten stilleggen,
maar dat het Brussels Gewest (de enige overheid bevoegd
voor het toekennen van vergunningen voor andere
overheden) wel een vergunning had afgeleverd. Er was
ook nog een vraag aangaande de nieuwe projecten die
voorzien zijn in de wijken rond het Zuidstation.

Wat betreft de bedrijven die ondergrondse werken uitvoeren
en de voetpaden openbreken, deze nemen geen akte van
de door de Stad gezonden aanmaningen, aldus de heer
Simons. Zodoende denkt de Stad na over een mogelijke
heffing op deze werven die  zou oplopen naarmate het aantal
dagen dat het voetpad onbruikbaar zou zijn. Indien zo’n
heffing mogelijk is, kan de Stad druk uitoefenen op de firma‘s
om de werken tot een minimumduur te herleiden.

Het publiek vraagt zich af waarom er voor kasseien
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geopteerd werd aangezien zij lawaai veroorzaken en niet
erg comfortabel zijn. Kurt Custers toont aan dat kasseien
de infiltratie van het water vergemakkelijken, wat
wateroverlast verminderd. In de zomer behouden kasseien
de warmte terwijl asfalt deze afstoot en zo bijdraagt tot de
luchtvervuiling gedurende warmtepieken.

De schepen gaat in op een vraag over het
Breugelstandbeeld zeggende dat dit beeld nooit heeft
bestaan. Aangaande de heraanleg van de Kanonstraat
(Wijkcontract O.LV. ten Rode) kan men contact opnemen
met de dienst « Wijkcontracten », de heer Longin (zie
adres « Cel Wijkcontracten »).

Nog twee brokken belangrijke informatie. Ten eerste, de
heraanleg op het « Rossel »-terrein werd stopgezet omdat de
Stad er woningen wenst te bouwen. Dit idee werd na
onderhandelingen aanvaard en de studie heropgestart. Ten
tweede worden de aanwezigen eraan herinnerd dat aangezien
de schepenen niet van alles tot in het kleinste detail op de
hoogte kunnen zijn of zich alles kunnen herinneren, ze kunnen
contact opnemen met hun kabinet. Men kan ook het Huis van
de Participatie contacteren die de vragen zal doorgeven of
men kan het centrale telefoonnummer 02 279 21 11 van de
Stad bellen (vragen in verband met Stedenbouw 02 279 21
10), per e-mail stedenbouw@brucity.be of per brief  Dienst
Stedenbouw – Anspachlaan 6 1000 Brussel.

OnOnOnOnOnvvvvveiligheidsgeiligheidsgeiligheidsgeiligheidsgeiligheidsgeeeeevvvvvoeloeloeloeloel
en hulp bijen hulp bijen hulp bijen hulp bijen hulp bij
bemiddelingbemiddelingbemiddelingbemiddelingbemiddeling
Sommige moeilijkheden die bewoners aanklagen hebben
als oorsprong conflicten met andere bewoners of andere
groepen. Eén van de oplossingen die de Stad aanbrengt
is het opstarten van projecten in het kader  van veiligheids-
en preventiecontracten evenals het grootstedenbeleid. Om
de werking beter te doen verlopen heeft de Stad alle
verenigingen onder één noemer ondergebracht. De
overkoepelende vereniging ; «BRAVVO»  (= Bruxelles/
Brussel Avance Vooruit) zal vanaf januari 2004 actief zijn.
Concreet bestaat de vereniging uit bemiddelaars die
kunnen ingrijpen bij scheidingen, weggelopen kinderen
of echtelijk geweld. Door deze bemiddeling wenst men
gerechtsprocedures te vermijden. De voorgestelde
oplossingen liggen in de dialoog van en het zoeken naar
oplossingen door beide partijen.
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Indien sommige problemen de kern van het
onveiligheidsgevoel aansnijden, kunnen de bemiddelaars
een goede tussenpersoon zijn om naar oplossingen te
zoeken samen met de Stad. (Cécilia Sanchez is sociaal
bemiddelaarster in de wijk « O.L.V. ten Rode –
Anneessens », Christel De Lutis en Fanny Baez hebben
dezelfde functie in de Marollen.)

Verschil lende personen hebben de onveil igheid
(aanrandingen, kleine criminal i teit ,  quasi
georganiseerde intimidatie, bedreigingen, maar ook
nachtwinkels en handel die het daglicht schuwt) van
sommige wijken zoals Sint-Katelijne en de Hooikaai
aangeklaagd. Schepen Simons verzekert  de bewoners
dat hij met deze problemen begaan is en ze niet onder
de mat wil vegen, maar dat mirakeloplossingen om deze
moeilijkheden op te lossen niet bestaan. Met andere
woorden het College wil deze problemen zeker niet uit
de weg gaan. Voor de Hooikaai stelt de schepen voor dat
de « Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad » een
vergadering bi jeen roept met de Poli t ie en
geïnteresseerde bewoners (contact : Kurt Custers). De
burgemeester wordt over deze punten ingelicht.

MobiliteitsperikMobiliteitsperikMobiliteitsperikMobiliteitsperikMobiliteitsperikelenelenelenelenelen
De werken in de O.L.V. Ter Sneeuwwijk i.v.m. de « Zone
30 » zouden in 2004 aanvangen. Voor deze werken
werden de opmerkingen van de bewoners i.v.m. de MIVB-
bussen in het plan opgenomen. Vervolgens stelt het
publiek vragen over bewonerskaarten en bestelplaatsen.
Deze plaatsen worden regelmatig gemonopoliseerd door
bewoners of handelaars zoals in de Hoogstraat, wat
dubbelparkeren en opstoppingen meebrengt.  De
volgende onderwerpen werden ook nog aangesneden :
het parkeerprobleem en de openbare parkeergarages
die door een bus zouden worden verbonden.

Henri Simons legt uit dat de problemen aangaande de
voetpaden, leveringen en bewonerskaarten door de Stad
worden bestudeerd. Een extra probleem zijn de veelal
tegengestelde eisen van bewoners en handelaars. De
verwachtingen van de handelaars en voetgangers zoals
bijvoorbeeld verkeerscomfort en gebruik van
kinderwagens komen niet overeen. Deze belangen zijn
tegenstrijdig  en niet gemakkelijk op te lossen, de Stad
kan echter als scheidsrechter optreden tussen de
gemeenschappelijke en privébelangen.
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Op een vraag uit het publiek antwoordt de schepen dat
de « Vismet » geen wandelzone wordt maar dat er een
totaal nieuwe heraanleg komt.

Twee andere bemerkingen werden genoteerd. In de
Hallenstraat is het wegdek gehavend door bussen en auto’s.
De nieuwe verlichting is « mooi » maar niet sterk genoeg. Er
zijn regelmatig opstoppingen in de Bisschopsstraat  door
bussen die wachten voor dubbel geparkeerde bestelwagens.

HandelHandelHandelHandelHandel
Terrassen die uitdijen op het voetpad vormen een
probleem. Een bewoner uit de Sint-Gorikswijk deelt mee
dat dit, vooral deze zomer, geluidsoverlast met zich
meebracht. De kabinetschef van schepen Decloux laat
weten dat de Stad op elke aanvraag tussenbeide kan
komen. De Stad bestudeert echter de mogelijkheid om
dwangmaatregelen te gebruiken om zo haar actieveld
te kunnen vergroten. Regels uitvaardigen volstaat niet,
men moet ze ook doen naleven.

IndrIndrIndrIndrIndrukkukkukkukkukken oen oen oen oen ovvvvver deer deer deer deer dezzzzzeeeee
vvvvvererererergggggadering en deadering en deadering en deadering en deadering en de
parparparparparticipaticipaticipaticipaticipatietietietietie
Sommige personen vonden het moeilijk om, met een publiek
van 200 personen, de dagorde af te werken. Een bewoner
vroeg voor meer aanwezigheid en om gerichtere antwoorden
op de vragen van het publiek door het College. Hij vroeg zich
ook af of er geen andere mogelijkheden tot participatie te
ontwikkelen zijn. De schepen van Stedenbouw beaamt dat
het belangrijk is dat het College naar de bewoners luistert,
wat het eigenlijke doel van deze vergaderingen is. De
bewoners moeten zich niet inbeelden dat het College de
problemen van de bewoners minimaliseert en aan zijn laars
lapt. Netheid en veiligheid zijn terugkomende thema’s en het
College is daar gevoelig voor.



H U I S  V A N  D E  PA R T I C I P A T I E  - ANSPACHLAAN 13 - 1000 BRUSSEL

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.
Als U niet wenst dat we uw gegevens ter beschikking
van andere diensten van de Stad Brussel stellen, verwittig
ons dan.

BijlageBijlageBijlageBijlageBijlage
Lijst van wijkcomités van de Vijfhoek ingeschreven bij het Huis van de Participatie.  Kent
U een comité die niet op deze lijst voorkomt ? Laat het ons dan weten. Dank U.

AMIS DES MAROLLES - HABITAT HUMAIN (F) - M.  LEBLANC - R. DE
LA PORTE ROUGE 12 - 1000 B.
ASS. DES HABITANTS DE NOTRE -DA M E AUX NEIGES/
ROYALE (F) - M. GOOSSENS - PRÉSIDENT - R. ROYALE
103 - 1000 B - TEL. : 02 230 94 15.
ASS.  P O UR L A RÉ N O VAT I O N DE L ’HABITAT (F)  -  MM E
WILLOCX - R. DE LA PRÉVOYANCE 56 - 1000 B - TEL. : 02
502 04 04 - FAX.: 02 511 88 31.
ATELIER DE RECHERCHES & ACTIONS URBAINES (F) - M.
FRÈRE - PRÉSIDENT - BD ADOLPHE MAX 55 - 1000 B - TEL.:
02 219 80 14 - FAX.: 02 219 86 75.
BÉGUINAGE ACTIF (F) - MME MEYER - R. DE LAEKEN 56 - 1000
B - TEL. : 02 218 47 43 - FAX.: 02 217 76 03.
BRAL (N) - DHR MARTENS - VOORZITTER - ZATERDAGPLEIN 13 -
 1000 B - TEL. : 02 217 56 33 - FAX.: 02 217 06 11.
BUURTCOMITÉ ST. JACOBSWIJK (N) - DHR DECLERCK -
 LIEVEVROUWBROERSTR. 11 - 1000 B - TEL. : 02 511 45 98.
BUURTWINKEL BIJSTANDSWIJK VZW (N) - ANNEESSENSPLEIN 9 -
 1000 B - TEL. : 02 512 69 85.
COM. DÉF. HAB. BXL-CENTRE (F) - MME VAN DE WINCKEL -
 PRÉSIDENTE - R. MARCQ 21 - 1000 B - TEL. : 02 219 62 68.
COMITÉ «BÉGUINAGE» (F) - M. MME GLIKSMAN - R. DU GRAND
HOSPICE 54 - 1000 B - TEL. : 02 217 65 82.
COMITÉ «CENTR.- TERRE NEUVE/NIEUWLAND» (NF) - MEV.
VERHELST - KASZER - PRÉSIDENTE - R. TERRE - NEUVE 23 -
 1000 B - TEL. : 02 502 50 86 - FAX.: 02 514 44 92.
COMITÉ «CENTRUM - NIEUWLAND» (N) - NIEUWLANDSTR. 2 -
 1000 B - TEL. : 02 514 53 69.
COMITÉ «IEPER/YPRES - DIKSMUIDE/DIXMUDE» (NF) - DHR
VANMEERBEEK - IEPERLAAN 18 - 1000 B - TEL. : 02 218 62 29 -
 FAX.: 02 218 62 29.
COMITÉ «OUD KORENHUIS» (N) - DHR ANDRÉ SKENAZI - CONTACT -
 OUD KORENHUIS 3 - 1000 B - TEL: 02 503 41 74
COMITÉ «REMPART DES MOINES» (F) - M. DUPONT - R.
DE LA POUDRIÈRE 60 - 1000 B - TEL.: 02 512 90 22 -
 FAX.: 02 512 32 86.
COMITÉ «R. DE LA CASERNE» (F) - R. DE LA CASERNE
65 - 1000 B.
COMITÉ «R. DES RENARDS» (F) - M. COHEN - R. DES RENARDS
34 - 1000 B.
COMITÉ «SAMARITAINE»  ASBL (F) - R. DE LA SAMARITAINE 41/
6 - 1000 B - TEL. : 02 513 06 26.
COMITÉ «SENNE» (F) - R. DE LA SENNE 1 - 1000 B - TEL.
: 02 502 53 62.
COMITÉ «SENNE/ZENNE» (NF) - MME BRULEIN - PRÉSIDENTE - R.
DU GRAND SERMENT 22 - 1000 B - TEL.: 02 509 81 65.
COMITÉ «ST GÉRY» - (F) - M. DELHEZ - R. DE LA GRANDE ILE
15 - 1000 B - TEL.: 02 502 42 42 - FAX: 02 204 15 19
COMITÉ «VIVRE À LA QUERELLE» (F) - M. ADKHI - R. DU
LAVOIR 29 - 1000 B.

COMITÉ DE DÉFENSE DES HABITANTS DE BXL-CENTRE (NF) -
 M. MME DOEMPKE - R. DU BÉGUINAGE 23 - 1000 B - TEL.:
02 217 93 42.
COMITÉ DE QUARTIER ROYAL-SABLON (F) - M. COOMANS DE
BRACHENE - ADMINISTRATEUR - R. AUX LAINES 13 - 1000 B -
 TEL. : 02/503 17 98 - FAX.: 02 503 17 98.
COMITÉ DE QUARTIER SAINT-JACQUES (NF) -  PH. LANDROUX - R.
DU MARCHÉ AU CHARBON 64 - 1000 B.
COMITÉ DES HABITANTS «ANNEESSENS» (NF) - OPBOUWWERKER -
 ANNEESSENSPLEIN 9 - 1000 B - TEL.: 02 509 85 61
COMITÉ GÉNÉRAL D’ACTON DES MAROLLES (F) - M. VAN HUYCK -
 R. DE LA PRÉVOYANCE 56 - 1000 B - TEL. : 02 511 54 68 -
 FAX.: 02 511 88 31.
COMITÉ GRAND FRÈRE (F) - M.  EL SIALITI - R. DES TANNEURS
142 - 1000 B - TEL. : 075 69 97 29.
COMMERÇANTS ET HABITANTS DE LA R. DE FLANDRE (F) - M. VAN
DE WALLE - R. DE FLANDRE 3 - 1000 B - TEL. : 02 514 36 62.
COMMUNE LIBRE DE L’ILÔT SACRÉ  ASBL (F) - M. SERRA -
 PRÉSIDENT - R. GRÉTRY 44/46 - 1000 B - TEL. : 02 219 66 32.
CONS. CONSULT. LOCATAIRES-REMP. DES MOINES (F) - MME
STOCKMAN - PRÉSIDENTE - R. DU REMPART DES MOINES 135/10 -
 1000 B - TEL. : 02 511 97 52.
DE MARKTEN-BELANGENBEHARTIGING (N) - MEV. DE KEMPENEER -
 CENTRUMVERANTWOORDELIJKE  - OUDE GRAANMARKT 5 - 1000
B - TEL. : 02 512 34 25 - FAX.: 02 513 91 32.
INTER-ENVIRONNEMENT B (F) - R. DU MIDI 165 - 1000 B - TEL.:
02 223 01 01 - FAX.: 02 223 12 96.
PARC D’EGMOND  ASBL (NF) - M. COOMANS DE BRACHENE -
 R. AUX LAINES 13 - 1000 B - TEL. : 02/503 17 98 - FAX.:
02/503 17 98.
QUARTIER DE LA SENNE (F) - M. LE MORVAN - R. ANNEESSENS
3 - 1000 B.
QUARTIER DES ARTS ASBL (F) - MME  DE SAN - R. DE LA PÉPINIÈRE
20 - 1000 B - TEL. : 02 512 05 39.
QUARTIER ST JACQUES ASBL (F) - M. VANDENBERGH -
 PRÉSIDENT - BD ANSPACH 176 - 1000 B - TEL. : 02 502 64
14 - FAX.: 02 502 64 14.
REDT DE STAD (N) - DHR DELWAIDE - PLETINCKXSTR. 6 / 1 - 1000
B - TEL. : 02 502 37 90.
RISO -  COMITÉ OPPEMSTR. (N) - DHR VAN LOO - CONTACT -
 DE WITTE DE HAELENSTR. 1 - 1000 B - TEL. : 02 223 62 83.
RISO -  OPBOUWWERK BEGIJNHOFWIJK (N) - DHR VAN LOO -
  OPPEMSTR. 37 - 1000 B - TEL. : 02 223 62 83 - FAX.: 02 223 23
67.
S.O.S SABLON (F) - M. DE GROOT - R. AUX LAINES 30 - 1000 B
ST - GÉRY (F) - M. BLANQUET - PRÉSIDENT - R. DU PONT DE
LA CARPE 2/6 - 1000 B - TEL. : 0495 500722.
WIJKCOMITÉ ALHAMBRA - COMITÉ DE QUARTIER
ALHAMBRA (NF) - MEV. VRANKEN - SECRÉTAIRE -
 KOOPLIEDENSTR. 10 - 1000 B - TEL. : 02 223 66 38.


