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Aanwezigen

College: Mevr. Mathias, Mevr. Hariche, Dhr. Decloux en
Dhr. Mampaka.

Administratie : Mevr. Caroline Jadot (Dienst
Stedenbouw), Huis van de Participatie.

Commissaris Dhr. Wauters.

Bewoners: 100 personen.

Preventieve acties van de

Stad

Het College wil de acties betreffende preventie en
veiligheid met meer doeltreffendheid en samenhang
coördineren, aldus Schepen Hariche. Een nieuwe

structuur, BRAVVO (Brussel /Bruxelles Avance - Vooruit)
genaamd, werd opgestart. Zij brengt verschillende
verenigingen of diensten bijeen en heeft als doel de

bestri jding van elke vorm van uitsluiting en de
emancipatie van de burgers. De eerste hoofdlijn van haar
werk betreft de jeugd : het jeugdcentrum “Oasis” op het
Willemsplein is er voor schoolafhakers die normalerwijze

geen jeugdcentra bezoeken. Het werk met de jongeren
helpt het klimaat van de wijk te verbeteren. De sociale
bemiddeling en de begeleiding hebben als doel de rust

onder de inwoners te vrijwaren. Van een nauwere
schoolbemiddeling, wat de betrekking ouders - school
betreft, kan ook de wijk in zijn geheel profiteren.

Voor de gerechtelijke vraagstukken, geeft de

samenwerking met de politie een extra dimensie aan
de verwezenlijkte inspanningen, wat onder meer de
juridische dienst en het kader van de alternatieve straffen
betreft. Daarenboven beoogt men een meer persoonlijke

opvolging van de jongeren die in moeilijkheden verkeren.
De zichtbare politionele aanwezigheid in de wijk, wordt
onderstreept door parkwachters en een team van

stewards evenals een informatiecampagne over de
beveiliging van woningen.

Dhr. Mathieu Verhaegen, sociale
bemiddelaar Door het Huis van de Participatie verzamelde uitlatingen.

Op het Willemsplein verenigt zich een groep van so-
ciale werkers en inwoners om de inspanningen i.v.m. de
veiligheid te coördineren.

De coördinatie wordt verbeterd door o.a. de verspreiding
van de lokalen om de structuur toegankelijker te maken

en het vandalisme te beperken. Men vindt er een
gevarieerd aanbod aan opleidingsactiviteiten en
geindividualiseerde opvolgingen. Een positief punt is het
regelmatig bezoek van de naschoolse activiteiten en

alfabetiseringslessen. De wijk lijdt onder het vandalisme
en de onveiligheid, ten gevolge van een kleine harde kern
die nu echter goed geïdentificeerd is. De politie en de

sociale actoren werken voortaan samen aan dit
probleem.

Het beleid en het onderhoud van het speelplein gaan
erop vooruit. Dit verbetert de sfeer van de wijk waar de

dialoog tussen inwoners soms zoek blijkt.

Op lange termijn moet men de samenwerking met de

scholen verdiepen en met de families samenwerken, de
dialoog tussen inwoners verbeteren en de horizon van
de wijk openbreken, zonder de problemen en de kwaliteit

van de huisvesting uit het oog te verliezen. In het
Raemackers-huizenblok is de begeleiding van de
jongeren optimaal dankzij de samenwerking met het

wijkhuis «Oasis» : het lokaal «kinderen» biedt animatie
en naschoolse opvang aan... De “ouder dan 12" worden
opgevangen in een geest van samenwerking. Men eist
van de jongeren een betrokkenheid bij de projecten. De

wens is volledige medewerking en samenhangend
vrijwilligerswerk te promoten.

De veiligheid in de wijk

Verschillende genodigden vertellen van agressies die zij
hebben ondergaan. De politie is minder aanwezig dan
vroeger. Andere burgers wijzen op het gevoel van
straffeloosheid dat bij de misdadigers leeft wanneer men

vaststelt dat, bij gebrek aan plaats en middelen, men de
aangehouden personen vrijlaat en deze meteen naar de
wijk afzakken. Vandaar de vraag of het niet mogelijk is

om  ook ‘s nachts stewards in dienst te nemen.

Mevrouw Hariche is van mening dat veiligheidsproblemen
een belangrijk werk van preventie impliceren: zij dringt
er bijgevolg bij de inwoners op aan niet te aarzelen om
de hulp te vragen van de preventiediensten voor de

beveiliging  van de openbare ruimten. Wat ernstige feiten
betreft, moet men natuurlijk de politie informeren. Mevrouw
Hariche is bereid om het idee van nachtel i jke
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stewardteams te bestuderen, naar het model van Etter-
beek.

Commissaris Wauters wijst erop dat sommigen een
meer zichtbare aanwezigheid van de politie wensen maar

anderen van mening zijn dat het zicht van patrouilles
het mogelijk maakt zich te verbergen. Politieagenten
patrouilleren zowel in burger als in uniform. Beide zijn

noodzakelijk. Daarentegen is er nu minder personeel
voor de lokale politie. Hij is van mening dat men een
meer efficiënte politie heeft ontwikkeld voor de veiligheid

van allerlei grote evenementen en manifestaties. Een
menigte kunnen bedwingen zonder tot een gewelddadige
confrontatie te komen is nuttig. De omkadering van de

Europese toppen en manifestaties is dit eveneens. Dat
zijn echter politieke keuzes. Deze keuzes gaan gepaard
met het terugdringen van de lokale polit ie. De
commissaris voegt eraan toe dat in onze samenleving

mensen meer en meer teruggetrokken leven en alle heil
verwachten van de politie. Ze durven zelfs jonge kinderen
niet aan te spreken. De burgers mogen hun veiligheid

niet enkel in de handen van de politie leggen. De heer
Mampaka erkent de noodzaak om over genoeg
politieagenten te beschikken maar hij merkt op dat de

veiligheid een geheel is van ingewikkelde elementen.
Het gaat niet om alleen over politie maar ook over
rechtvaardigheid, ouderlijke verantwoordelijkheid en so-
ciale omkadering. Na talloze interpellaties bij de

Burgemeester, zijn maatregelen getroffen. Er is meer
blauw op straat maar niemand ontkent dat de werkelijke
situatie niet altijd koek en ei is.

Een bewoner deelt mede dat de veiligheid het probleem

van alle burgers is. Een andere merkt op dat een geheel
aan feiten de overheid in een positie van machteloosheid
doet belanden. Dit kan tot verontrustende gevolgen kan

leiden, waarvoor de politici attent moeten blijven.

Het commissariaat:

nachtelijk onthaal

Verschillende personen melden een slecht onthaal in
het commissariaat: slachtoffers van agressie hebben
gedurende drie uur moeten wachten om gehoord te

worden. Anderen kregen onvriendelijke woorden naar het
hoofd geslingerd of moesten ongepaste en cynische
discussies aanhoren betreffende de methodes van de

bewoners die zich zorgen maken over de situatie en de
staat van hun wijk.

De commissaris Wauters geeft toe dat er een probleem
is en betreurt dit soort onthaal. Hij is van mening dat de

tijdens de nachtdienst aanwezige agenten niet of niet
genoeg worden getraind om met stress om te gaan, ofwel
niet op hun plaats zijn aan het onthaal. Voorts vraagt hij

dat er klacht wordt ingediend indien dit soort gedrag nog
voorvalt. Hij benadrukt dat de klacht zo nauwkeurig
mogelijk moet zijn (uur en dag waarop het probleem zich

heeft voorgedaan, de omstandigheden en beschrijving
wat er is gebeurd) want deze klachten komen bij hem
terecht en deze details laten hem toe om de agenten te

vinden en het probleem te analyseren. Deze klachten
moeten naar de dienst “Interne Controle”, Kolenmarkt
30 worden verzonden. Hij wijst er voorts op dat het “Co-
mité P» slechts bestaat om problemen van algemene

werking aan te kaarten en niet om het gedrag van
individuele agenten te bestraffen.

De Thys-Vanhamwijk: de

Stad stelt een toekomstig

Wijkcontract voor

Dit nieuw Wijkcontract zou de straten die van de
Leopoldsquare tot aan de Leopoldstraat lopen omvatten.
De Stad wacht op de goedkeuring van de perimeter door

het Gewest. De inwoners zullen ingelicht worden. Het is
belangrijk dat zij weten dat zij inspraak hebben in dit
soort actie. In de eerste fase maken de autoriteiten met

de inwoners een diagnose van de stand van de wijk en
bestuderen wat gedaan zou kunnen worden. Een eerste
project wordt dan voorgesteld en aan een openbaar

onderzoek onderworpen. Het programma loopt over een
termijn van 4 jaar. Meestal starten de werken in het vierde
jaar. Gedurende de 4 jaar evalueren vertegenwoordigers
van inwoners van de wijk regelmatig de projecten en elk

jaar wordt een vergadering belegd om de evolutie van het
contract aan alle inwoners uit te leggen. Deze moeten
dus aandachtig zijn en worden verzocht om actief deel

te nemen opdat dit proces een reëel succes wordt.

Handel en veranderingen in

de wijk
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De Maria-Christinastraat is een te ondersteunen
commerciële hoofdas. De Stad en het Gewest

ontwikkelen er sinds 6 jaar het project “Town Center
Manager” dat onlangs werd omgedoopt tot «Hart van
Laken». De verantwoordelijke, Jean Beghin, ziet zijn
functie als die van een stadsbeheerder. De ontwikkeling

van een commerciële kern ondersteunen impliceert dat
men zich met alle aspecten van de wijk (vastgoed,
netheid, voetpaden, scholen, inwoners, veiligheid, enz)

inlaat. Men kan de vermindering van een aantal
gespecialiseerde handelszaken observeren én een daling
van de kwaliteit van de producten, zegt Dhr. Beghin.

Men moet zich geen illusies maken. Deze veranderingen
houden verband met de sociale kentering van de wijk:
dalende omzet onder meer bij gebrek aan klanten,

handelaars die met pensioen gaan, gebrek aan jongeren
die handelszaken willen overnemen. Men observeert
eveneens het vertrek van handelszaken die er enkel op
uit zijn om een rechtstreekse en snelle winst te maken

en zich niet in het leven van de wijk impliceren.

Sinds 6 jaar, legt de Heer Beghin uit, heeft het werk van
de structuur onder meer daarin bestaan om de
gastvrijheid in de wijk te verbeteren, met Stewards zoals

men ze vandaag noemt. Zij helpen de sfeer te verbeteren.
Men merkt eveneens op dat als de wijk nog een slechte
reputatie heeft, dit niet meer gerechtvaardigd is: de bende
die er huishield werd opgedoekt.

Van cruciaal belang was het beheer van de lege

winkeluitstalramen. Dat waren er bijna 20 %, waarvan
er nu nog maar 10 % overblijven. Het doel is een normaal
gemiddelde van 6 % te bekomen. De gemiddelde termijn

tijdens dewelke de etalages leeg staan is dus verkort.
Uit een opniepeiling (gedurende één week) van 260
klanten blijkt dat 50% geen bijzondere evolutie van de

wijk waarneemt, 31% ziet een positieve evolutie en
slechts 19% gelooft dat de wijk negatief evolueert.

Tenslotte werkt het TCM werkt tenslotte aan animaties,
tentoonstellingen en netheidsacties. Het ondersteunt
eveneens de wil van de Stad om de leegstand weg te

werken. Men moet er het wonen bevorderen, wat de
handel ten goede zal komen en een grotere veiligheid
zal garanderen.

In de toekomst kan men onder meer positieve gevolgen
van de ontwikkeling van Thurn en Taxis en de haven van

Brussel verwachten.

Dialoog tussen Stad en

inwoners

Verschillende personen oordelen dat het verloop van
deze vergadering positiever was dan de vorige jaren.
Andere inwoners zijn wel van mening dat er een
conclusie ontbreekt en/of concrete antwoorden.

Een andere persoon betreurt het dat de inwoners hun
gal uitspuwen zonder echter met de autoriteiten te willen
discussieren. Voorts zet de Stad, wat zij onderneemt,
niet genoeg in het licht.

Dhr. Mampaka legt uit dat, volgens hem, aan deze
vergaderingen deelnemen inhoudt dat de inwoners
worden aanhoord om vervolgens concrete antwoorden
aan te dragen.

Andere mensen vragen dat de Stad betere inspanningen

levert om haar beleid uit te leggen. Mevrouw Mathias
benadrukt dat Laken lang door de autoriteiten werd
verwaarloosd. Initiatieven worden opgestart om deze
situatie te veranderen. De algemene heraanleg zal het

beeld van de wijk veranderen en op middellange termijn
zal de perceptie van Laken door de Lakenaars zelf
verbeteren. Er bestaat een eensgezindheid tussen de

leden van het College ten opzichte van Laken, maar
diepgaande veranderingen kunnen niet in 4 jaar
plaatsvinden. Veranderingen van de openbare ruimte en

van de mentaliteit gaan langzaam. Maar investeringen
vandaag zullen in de toekomst voordelen opleveren.

De verantwoordelijke van een wijkcomité wijst erop dat
hij de autoriteiten regelmatig interpelleert, zoals de
bewoners tijdens deze vergadering doen. Maar zijn co-

mité werkt eveneens oplossingen uit. De burgers moeten
zich bewust worden dat zij niet alles van de autoriteiten
kunnen verwachten.

Een bewoonster uit haar ontsteltenis over de methodes

van de Stad i.v.m. het aangeven van bedrijven die
afvalstoffen dumpen. De agent van Net-Brussel vroeg haar
naam teneinde eventuele rechtsvervolgingen te kunnen
beginnen. Maar wanneer de bewoonster hem vroeg met

een agent van het Departement Stedenbouw contact op
te nemen omdat deze reeds op de hoogte was, weigerde
de beambte dit omdat het om een ander

(stads)departement ging.
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Werkzaamheden en

heraanleg van het

Bockstaelplein

Inwoners betreuren het dat het verkeer er minder vlot
verloopt dan voorheen. Er zouden meer

verkeersopstoppingen zijn, de auto’s maken meer
omwegen en produceren aldus meer overlast. Het
nieuwe verkeerstraject rond de plaats is geen succes;
oversteken van de laan is gevaarlijk voor de voetgangers

want de autobestuurders zien ze niet. De verkeerslichten
zijn te lang voor de voetgangers en de problemen van
personen met mobiliteitsproblemen worden niet in

aanmerking genomen. Voorts vraagt een inwoner de
wijk in zone 30 om te dopen.

Een andere persoon wijst erop dat de trappen aan de
Laneaustraat al meer dan 20 jaar beschadigd zijn en
dat het tijd zou zijn om de handen uit de mouwen te

steken.

De heer Decloux, Schepen van Mobiliteit, onderstreept
dat een deel van de verkeersproblemen te wijten zijn
aan slecht geregelde verkeerslichten. De Stad werkt

verder met Sibelga, die deze lichten beheert. Sinds kort
is er een verbetering. De heraanleg zelf is het onderwerp
geweest van openbare onderzoeken en ontmoetingen
met de inwoners. De werken hebben veelal tot doel een

betere naleving van de verkeers-beperkingen van
automobilisten af te dwingen, die ze anders toch niet
naleven.

Sluikstorten: oplossingen

en de stijging van de

middelen

De heer Bertin Mampaka, Schepen van Openbare
netheid sinds juni 2004, legt uit dat het strategische

netheidsplan, dat door zijn voorganger werd uitgewerkt,
bepaalde successen heeft gebracht en zal worden
verlengd: de ophaling van groot huisvuil werd weer op

gang gebracht en het succes was overdonderend, de
anti-tag brigade werkt doeltreffend, hondentoiletten
werden geïnstalleerd, sluikstorten worden snel

verwijderd. In augustus 2004, werden in Laken meer
dan 268 sluikstorten opgeruimd. Wat 13 tot 14

interventies per dag vertegenwoordigt of 30 ton per
maand. De inwoners moeten niet aarzelen om

sluikstorten aan te geven.

Op 28 september laatstleden, werden de 6 containers
voor het groot huisvuil op het Bockstaelplein om de 2
uur vervangen : dat bewijst dat er een behoefte bestaat
en dit helpt eveneens in de bestrijding van het

sluikstorten. Laken vertegenwoordigt statistisch gezien
het gebied met de meeste problemen namelijk één derde
van alle sluikstorten van de Stad, d.w.z. 350 ton per

jaar. De Stad heeft er voor gekozen om er de
schoonmaakbeurten te vermenigvuldigen. Dat wil zeggen
dat men het aantal personeelsleden moet verhogen,

maar ook dat men repressief moet optreden. Sinds de
politiehervormingen, zijn het aantal bekeuringen
ontoereikend. De Stad wenst snel een regeling invoeren

die het mogelijk zal maken om administratieve boetes
door beëdigde agenten op te leggen. Elk jaar sporen de
agenten gemiddeld 500 sluikstorters op. Dit aantal zal
nog stijgen.

Deze verschillende repressieve acties moeten samen

met een voorlichtingscampagne gevoerd worden.

Een inwoner vestigt de aandacht van de Stad op het
probleem van netheid in de A. Wautersstraat. Het
wangedrag van de scholieren brengt regelmatige
schoonmaakbeurten met zich mee. Maar er blijkt

slechts één straatveger voor deze straat te zijn, wat
ontoereikend is.

Overtredingen op

stedenbouwkundige

bestemmingen van

gebouwen

Aanvullende informatie die aan het

Huis van de Participatie werden
verstrekt door de Heer Itschert

medewerker van Henri Simons,

Schepen van Stedenbouw:

De Stad kent de situatie van de wijk i.v.m.

stedenbouwkundige wijzigingen zonder vergunningen.
Het probleem is niet eenvoudig en de middelen van de
Stad zijn beperkt.
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Het departement van Stedenbouw beschikt over de cel
“Controle” (waarvoor men het kader wenst in te vullen)

van ongeveer een tiental inspecteurs die overtredingen
vaststellen. Na de vaststelling in de vorm van notulen,
wordt de overtreding overgebracht naar de Procureur

des Konings, zodat de overtreder kan worden vervolgd.
Het bureau van de Procureur is echter overbelast en
overtredingen worden vaak geseponeerd. Er is echter

hoop door de toekomstige kamer die zich zal toespitsen
op stedenbouwkundige overtredingen.

Wat kan de Stad in tussentijd doen? Tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden, kan zij, in geval van
overtreding, zegels aanbrengen. Deze maatregel geldt

evenwel niet voor woningen. Men kan redelijkerwijs de
bewoners niet op straat zetten zelfs voor ernstige
overtredingen. Wat handelszaken of de kantoren betreft,

moet men eveneens  verzegelingen met mate gebruiken.
Een sluiting kan een faillissement veroorzaken wat
onevenredig is met de overtreding. Het aanbrengen van
zegels, wordt als drukmiddel gebruikt om overtreders

ertoe aan te zetten een verzoek tot regularisatie in te
dienen. Eens het verzoek ingediend, worden een
openbaar onderzoek en een overlegcommissie

georganiseerd. Bij deze gelegenheid kunnen de
bewoners hun bezwaren uiten en op de stedelijke
beslissing wegen. Indien de aanvraag geweigerd werd,

zijn de middelen waarover men beschikt om deze
weigering te laten eerbiedigen steeds dezelfde: nieuw
P.V., doorverwijzing naar de Procureur...

Voorts overweegt de Stad om een informatie- en
bewustmakingscampagne op te zetten i.v.m.

bijvoorbeeld schotelantennes. Ook globalere acties
aangaande bepaalde thema’s (bijv. illegale nacht-en
telefoonwinkels) worden voorzien.

Voetpaden in de Maria-

Christinastraat : de Stad heeft

ingegrepen

De voetpaden werden beschadigd als gevolg van de
Bockstaelwerf. De dienst “Wegeniswerken” heeft de
voetpaden weer in hun oorspronkelijke staat hersteld.

Riolen en olieverversingen

Mevrouw Mathias zal het probleem van rioolwalmen aan
de Bockstaellaan laten onderzoeken.

De bewegwijzering op het

Bockstaelplein en in de

Fransmanstraat

Commissaris Wauters deelt mede dat de vragen

betreffende de bewegwijzering in de Fransmanstraat en
aan het Bockstaelplein vanuit de richting Jette werden
genoteerd. Het verzoek werd bij de bevoegde diensten
ingediend.

Info werkzaamheden

Mevrouw Mathias herinnert eraan dat bij
werkzaamheden, die door haar diensten worden

gesuperviseerd, de Stad altijd informatiebrieven in de
bussen van de aanpalende bewoners verdeelt. Helaas
weet de Stad niet altijd wanneer ondernemingen met

hun werkzaamheden beginnen. Zij is van mening dat de
ondernemer de plicht heeft om dit aan de inwoners mede
te delen.

Info Vliegtuigen

Het Huis van de Participatie werd door een bewoonster
gecontacteerd die wettelijke stappen tegen de Belgische
Staat zal ondernemen betreffende de nachtvluchten over

Brussel. Personen die zich bij deze actie willen
aansluiten kunnen contact opnemen met het Huis van
de Participatie die hun personalia zal doorgeven.

OPENBAAR TOEGANKELIJK PREVENTIEDIENSTEN :

Sociale bemiddeling :

Mathieu Verhaegen, sociale bemiddelaar, Willemsplein
14, 1020 Brussel, ( 02.421.05.65).

VZW BRAVVO : Anspachlaan 11, 1000 Brussel,
(02 279 21 50).

Maison Oasis, mvr Bastides, 1020 Bruxelles, (02 479

53 88).
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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 gege-

vens ter beschikking van andere

diensten van de Stad Brussel stellen,

verwittig ons dan.

Bijlage

Lijst van de wijkcomités van Laken-Zuid ingeschreven bij het Huis van de Participatie. Kent U een

comité die op deze lijst ontbreekt ? laat het ons dan weten.

A.S.B.L. Gare de Laeken - Laken Station V.Z.W. (NF) - M. Jacques HANON (Président) - Rue de la Royauté 34 -
 1020 Bruxelles - Tel.: 0479/39 77 15.
ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) -  MME FRANÇOISE VAN WASSENHOVE - PL. DE LA CITÉ MODÈLE 7406B - 1020
BRUXELLES - TÉL.: 02 479 33 59.
COMITÉ «BOCKSTAEL II» (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER PLAST 44 / 7 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 39 17.
COMITÉ «BOCKSTAEL - SOBIESKY» (F) -  M. J EAN - PAUL FONTAINE - BD EMILE BOCKSTAEL 361 / 3 - 1020 BRUXELLES - TÉL.:
02 479 64 48.
COMITÉ «DE WAND - DIKKE LINDE/GROS TILLEUL» (NF) -  M. JOSÉ BAYS (PRÉSIDENT) - RUE DE WAND 10 - 1020 BRUXELLES -
 TÉL.: 02 262 28 86.
COMITÉ «DELVA» (F) -  M ME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 426 65 26.
COMITÉ «FORUM» (F) -  M. TONY VERLOINGNE (SECRÉTAIRE) - AV. DU FORUM 48 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 268 24 24
- FAX.: 02 268 24 24.
COMITÉ «FORUM» - PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 262 06 23 -
 FAX.: 02 262 06 23.
COMITÉ «HEYSEL» (F) -  M. D. DE COCK - AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 478 32 97.
COMITÉ «LOMBARTZYDE -  QUAR TIER DE L A PISCINE » (F) - M. MARC BUXANT - R UE D E LOMBARTZYDE  208 - 1120
BRUXELLES.
COMITÉ «MARIE/R /ST» & ‘T GR. VELO. (N) - DHR PATRICK VAN KERSBLIK (.) - T IVOLISTRAAT 25 - 1020 BRUSSEL -
 TÉL .: 02 420 38 96 - FA X. : 02 629 36 20.
COMITÉ «MARIE - CHRISTINE/REINE/STÉPHANIE» (F) - M. DIDIERWAUTERS (PRÉSIDENT ) - RUE MARIE - CHRISTINE 131 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ «PLACE WILLEMS» (F) - RUE DE MOORSLEDE 74 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ «SQUARE PALFYN» (F) - M. PIERRE LEJEUNE (DÉLÉGUÉ) - AV. JEAN PALFYN 24 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 34 83.
COMITÉ «THYS - VAN HAM» (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK (PRÉSIDENTE) - RUE THYS - VANHAM 21 - 1020 BRUXELLES -
 TÉL.: 02 425 22 30.
COMITÉ «VERREGAT» (NF) - M. A NDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 35 78 - FAX.
: 02/367 49 48.
COMITÉ D’ACTION «CROIX DU FEU» (F) - M. J ACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) - AV. JEAN DE BOLOGNE 2 / 2 - 1020 BRUXELLES

- TÉL.: 02 268 12 24.
GEMEENSCHAPSCENTRUM «HEEMBEEK - MUTSAARD» (N) - M. J EAN - POL VAN STEENBERGHE (CENTRUM VERANTWOORDELIJKE)
- DE WANDSTRAAT 14 - 1120 BRUSSEL - TEL.: 02 268 20 82 - FAX. : 02 262 36 76.
GEMEENSCHAPSCENTRUM «NEKKERSDAL» (N) - DHR RIK FOBELETS (ANIMATEUR) - E. BOCKSTAELLAAN 107 - 1020 BRUSSEL -
 TEL.: 02 421 80 60 - FAX. : 02 420 40 87.
LIGUEDES FAMILLES - COM. C ONS. F AMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES PAGODES 415 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 268 75 66
LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ «PL. WILLEMS» (F) - MME MYRIAM HENDRICK (PRÉSIDENT) - RUE DE LAUBESPIN 32 -
 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 57 70.
LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) -  MME BRIGITTE STEVENS - REYNS (PRÉSIDENTE) - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 - 1120 BRUXELLES

WIJKCOMITÉ «SQUARE PRINS LEOPOLD I» (N) -  KROONVELDSTRAAT 107 - 1020 BRUSSEL - TEL.: 02 478 41 76 - FAX. : 02 478 53 80.
WIJKCOMITÉ «ST LAMBERTUS/SOBIESKY» (N) - DHR J. - B. DE CREE - E. WAUTERSSTRAAT 13 - 1020 BRUSSEL - TEL.: 02 478 78 01.


