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2 Ville de Bruxelles - Participation et citoyenneté

AanwezigenAanwezigenAanwezigenAanwezigenAanwezigen
College: De heren Thielemans, Simons, Decloux,
Mampaka, Mevrouw Hariche.

Administratie : De heer Libens en het “Huis van de
Participatie”.

Bewoners: 70 personen.

PPPPPolololololyvyvyvyvyvalente zaalalente zaalalente zaalalente zaalalente zaal
De openingsdatum van de polyvalente zaal hangt af van
het einde van de werken (voorzien eind juli 2005). De
zaal zal voorzien zijn van een sportterrein van 20 meter
op 44 meter voor voetbal, handbal, badminton, volley-
en basketbal. De vloerbedekking zal echter ook andere
activiteiten toelaten.

Een culturele zaal, eveneens polyvalent, zal turn-
activiteiten en theatervoorstellingen kunnen herbergen.
De zaal zal onder professioneel toezicht staan en er
wordt aan gedacht een toneelmeester aan te werven.
Daarenboven komt er nog een leeszaal van ongeveer
honderd vierkante meter die ook als vergader-, studie-
of werkzaal kan dienst doen. Een cafetaria met uitzicht
op het sportterrein is ook voorzien.

Het sportcomplex zal 6 dagen op 7 geopend zijn en dit
van 9u tot 23u met maandag als sluitingsdag. De
voorzieningen zijn er voor de verenigingen, scholen en
bewoners uit de buurt. Voor de verenigingen is het
gebruik gratis na storting van een waarborg. Voor
groepen zal de prijs bescheiden blijven.  

Dit project beantwoordt aan de vraag voor activiteiten
zonder omkadering. Omkadering werd niet voorzien,
maar kan wel, dáár waar nodig.

Wat het beheer betreft, oriënteert men zich naar een
raadgevende vergadering waarin de
vertegenwoordigers van de bewoners zouden zetelen.
Onder de bevoegdheid van de raad zou o.a. de opstelling
van het uurrooster vallen voor het gebruik van de zalen.

HuisvHuisvHuisvHuisvHuisvestingestingestingestingesting
In het kader van het Wijkcontract zullen dankzij een
concessie 50 woningen in de Voorstads- en de
Nicolaystraat worden opgetrokken.  Wettelijke en
Gewestelijke voorschriften bepalen het recht om deze
woningen te betrekken.
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Schepen Bertin Mampaka merkt op dat er een lijst met
voorstellen betreffende de huur van deze woningen
bestaat. De huurprijzen liggen tussen 591,00 € voor een
appartement met 4 kamers en een oppervlakte van 173
m². en 296,00 € voor een appartement met 1 kamer.

De huurdersvereniging heeft een honderdtal aanvragen
gekregen voor de 50 woningen. De afgevaardigde van
de vereniging vreest dat de huur te hoog ligt voor de 67
famillies met een vervangingsinkomen ( + 900,00 € per
maand). De huurdersbond had nochtans om een
vergadering gevraagd in verband met de huurprijzen,
maar deze heeft niet plaatsgevonden.

Dhr. Mampaka antwoordt dat hun vrees reeds in
overweging werd genomen. De toegang tot een woning
is reeds gemakkelijker bij een Wijkcontract. Om een
appartement van de Stad te huren moet men een
inkomen hebben dat driemaal de huurprijs bedraagt.
Het is echter uitgesloten een appartement te huren, bij
een Wijkcontract, indien men boven een zeker
inkomensplafond ligt. Personen met een
vervangingsinkomen kunnen zich beter wenden tot de
sociale huisvestingsmaatschappij want daar kunnen zij,
naargelang hun situatie, voorrang genieten.

De heer Libens, Directeur-generaal van de Regie,
onderstreept dat het hier niet gaat over zuivere sociale
huisvesting.  De berekening van de huren is anders.
Daarenboven krijgen kroostrijke gezinnen een korting
op de huurprijzen die aangekondigd zijn in het
Wijkcontract.

Dhr. Thielemans merkt op dat het oplossen van sociale
problemen en het vinden van de middelen om deze
bevolking goedkoop te huisvesten niet gemakkelijk is.
Er moet dus een nieuw soort appartementen gebouwd
worden. Op de centrale lanen worden, de appartementen
die onder een tariefafspraak vallen,  verhuurd aan prijzen
die aanleunen bij de marktprijs. Daarnaast zijn er
appartementen met tussenliggende en sociale tarieven.
Er moeten ook middelen gevonden worden voor de so-
ciale huisvesting. De Stad draagt daarvoor 15 miljoen
euro aan. Het zou niet logisch zijn indien de terugvordering
van dit bedrag van belastingen zou komen. Het zijn dus
de huren die de bouw en renovatie van de huisvesting
financieren.

Dhr. Mampaka voegt eraan toe dat de Stad de rente op
sommen die zij heeft geleend voor de bouw van nieuwe
woningen moet afbetalen. Het is dus onmogelijk gratis
huisvesting ter beschikking te stellen.
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Wat verlaten panden betreft, geeft Dhr. Simons zich
rekenschap van de teleurstelling die de afbraak van de
apotheek op de hoek van de Boudewijnlaan teweeg
bracht. Het gebouw stond op instorten en de
Burgemeester heeft in zo’n geval maar één oplossing
om de openbare veiligheid te vrijwaren, namelijk
afbraak. Wat de verlaten panden tegenover de oude
Sarma, tussen de Frontispies-en de Hoekstraat betreft,
heeft de nieuwe eigenaar in juli een
stedenbouwkundige vergunning ingediend. Er komt
huisvesting die de opgelegde regels zal naleven. Deze
stadskanker staat er reeds lang. De vorige
stedenbouwkundige aanvraag werd geweigerd, omdat
de voorgestelde gebouwen te hoog waren.

De vraag van het Riso om samen te werken met de
Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad om
leegstand te inventariëren en druk uit te oefenen op de
eigenaars wordt door Schepen Simons positief
onthaald.

SokkSokkSokkSokkSokkels vels vels vels vels van dean dean dean dean de
flatgebouwenflatgebouwenflatgebouwenflatgebouwenflatgebouwen
De laatste 25 jaar werden geen onderhoudsbeurten
aan de sokkels uitgevoerd. Dhr. Simons merkt een
verbetering op dankzij het Wijkcontract. Sommige
problemen blijven echter bestaan. Om deze op te lossen
moet er een volledige analyse van de situatie komen.
Het dossier is ingewikkeld door de mede-eigendom
van de parking, dat eigendom is van de Lakense Haard
en de sokkels, die van de Stad Brussel afhangen.

De afgevaardigden van het jeugdhuis onderlijnen dat
zij, na de werken, last hebben van waterinfiltratie. Wat
vochtproblemen met zich meebrengt. Bij zware regenval
blijft het water op het bijgelegen speelplein staan. De
Stad heeft een positief antwoord gegeven op de vraag
van het jeugdhuis, maar wanneer beginnen de
werken ?

De «plein»-sokkel aan de Helihavenlaan heeft
problemen met wateroverlast in de garages. De vraag
is wie verantwoordelijk is voor de waterdichtheid van
de sokkels. Deze werden, na het bankroet van
Amelinckx, nooit wettelijk door de Stad in ontvangst
genomen.

Dhr. Simons antwoordt dat de Stad en de Lakense
Haard echter hun verantwoordelijkheden zullen
opnemen. De eerste prioriteit is het opknappen van het
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jeugdhuis. Dhr. Thielemans zegt dat gerechtelijke
stappen werden ondernomen, waarvan de oplossing
lang op zich kan laten wachten. Ondertussen moeten
maatregelen genomen worden om de staat van de
sokkels te vrijwaren.  

Dhr. Simons stelt voor een bezoek te organiseren om er
de problemen aan de architect de heer Heene van de
cel Wijkcontracten voor te leggen.

MobiliteitMobiliteitMobiliteitMobiliteitMobiliteit
Er zijn niet genoeg parkeerplaatsen, vooral in de
Harmoniewijk. De bewoners zijn ook vragende partij voor
bewonerskaarten.  De Burgemeester antwoordt dat men
wettelijk enkel bewonerskaarten kan afleveren daar waar
betaalparkeren bestaat. Buurtparkeren per abonnement
of per prijsklasse zou ideaal zijn. De laagste prijsklasse
zou bestemd zijn voor de bewoners, een iets hogere
klasse voor hun famillie en vrienden. Deze materie is
echter zeer complex en wordt gecontroleerd door de
Federale Overheid.

Een bewoner signaleert een te kort aan parkeerplaatsen
en het ontbreken van burgerzin aan de
Antwerpsesteenweg. Hij is in elk geval een voorstander
van betaalautomaten en bewonerskaarten.

Dhr. Thielemans denkt dat men inderdaad het systeem
van bewonerskaarten moet uitbreiden. Er bestaat het
idee, om de Antwerpsesteenweg aan de kant van de
Koninginnelaan,  af te sluiten en de verkeersrichting te
veranderen op het deel dat langs de Groendreef loopt.
De veranderingen in deze wijk veroorzaken echter ook
veranderingen in de aanpalende wijken maar vooral een
verschuiving van de verkeerslast.

De bewoners klagen ook over verkeersoverlast en
snelheidsduivels. Dhr. Thielemans bevestigt dat het
nodig is het sluipverkeer aan te pakken.  Men is bezig
met een studie om de beste manier te vinden om het
sluipverkeer te ontmoedigen. De Burgemeester heeft
echter geen bezwaar om de wijk - binnen de lanen - in
een «zone 30 » te veranderen. Dit zou samenvallen met
enkelrichtingen, die de wijk beveiligen en de snelheid
en overlast moeten beperken.

Een bewoonster wijst op de slechte staat van de
Helihavenlaan en vraagt om een heraanleg. Dhr.
Thielemans antwoordt dat Schepen Marie-Paule Mathias
een studie heeft gevraagd i.v.m. de heraanleg van de
wegenis.
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Een andere bewoner laat weten dat het voetpad van de
Helihavenlaan, liggende tussen de Schipperijkaai en
de Boudewijnlaan, zeer smal is en dat het Gewestelijk
Bestemmingsplan (GBP) er geen verbreding voorziet.
Bewoners en scholen vragen echter naar een
verbreding. Dezelfde situatie geldt ook voor de parkzijde
van de Antwerpsesteenweg.

PrPrPrPrPreeeeevvvvventieentieentieentieentiepolitiekpolitiekpolitiekpolitiekpolitiek
van de Stadvan de Stadvan de Stadvan de Stadvan de Stad
De bewoners vragen een grotere aanwezigheid van de
Bereden Politie. Dhr. Thielemans informeert dat het hier
om de Federale Politie gaat en dat hij een speciale
aanvraag moet indienen voor hun optreden in de wijk.
Hun aanwezigheid heeft inderdaad een
afschrikkingseffect maar de stedelijke hondenbrigade
kan hun tegenwoordigheid compenseren.

Wat de straatprostitutie betreft onderlijnt de
Burgemeester dat het de wil is van de Stad om hen uit
het straatbeeld te doen verdwijnen. De Burgemeesters
van Sint-Joost, Schaarbeek en Brussel zijn
bijeengekomen om over dit onderwerp te overleggen.

Momenteel zijn de controles van de klanten die de hotels
verlaten het enige afschrikmiddel.  Maar men moet ook
nog deze identiteitscontrole kunnen rechtvaardigen.
Kleine hotels zijn niet verplicht om hun klanten te
registreren. Zodoende valt dit drukkingsmiddel in
duigen. Behalve de boetes voor de verstoring van de
openbare orde, is de beteugeling van het tippelen de
enige druk die op de prostituees kan worden
uitgeoefend. Het bewijzen van het aanklampen van
klanten is ook niet gemakkelijk.

De Politie blijft echter niet bij de pakken zitten. Reeds
800 prostituees werden opgepakt, waarvan de helft het
land moet verlaten. Er werden ook 300 pooiers
aangehouden.

VVVVVariaariaariaariaaria
Een bewoner wijst op de slechte verlichting van de
Antwerpsesteenweg en de Bolivarlaan en op het
terugkerende sluikstorten. Een andere bewoner beweert
dat, mensen van buiten Brussel, aan de metrouitgang
bij de Helihavenlaan zakken met puin achterlaten.

Dhr. Thielemans antwoordt dat er een vergadering met
mevrouw Mathias is voorzien om het impact van de
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verlichting op de voetpaden en op de veiligheid te
evalueren.

Betreffende het sluikstorten zullen mensen in dienst
worden genomen, die bevoegd zijn om administratieve
boetes uit te schrijven.

Een andere bewoner vraagt of het mogelijk is de bomen
aan de Antwerpsesteenweg te beschermen tegen het
gewicht van vuilnis en vuilzakken want hun gewicht
stampt er de aarde vast tot een ondoordringbare korst.

Een bewoonster van de Helihaven-blokken signaleert
diefstallen, vandalisme, zwerfkatten en injectienaalden.
Dit brengt een onveiligheidsgevoel met zich mee.  De
Burgemeester deelt mee dat via de vzw BRAVVO, 16
extra personen zullen worden aangeworven om het
onveiligheidsgevoel rond sociale woonwijken in te
perken.
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Als uw gegevens (zie label) ver-
keerd zijn kunt U ons op 02 279 21
30 telefoneren om een verbetering
uit te voeren.

Heeft U een e-mailadres? Dan kun-
nen 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 stel-
len, verwittig ons dan.

BijlageBijlageBijlageBijlageBijlage
Lijst van de wijkcomités in de Noordwijk ingeschreven bij het Huis van de Participatie.

Kent U een comité dat hier ontbreekt ? Laat het ons dan weten. Dank bij voorbaat !
BEWONERSCOMITÉ «HARMONIE» (NF) -DHR DAVID VAN VOOREN (OPBOUWWERKER) -ANTWERPSESTEENWEG 60, 1000
BRUSSEL -TEL. 02 201 62 72 - FAX. 02 203 29 15.

COMITÉ «QUARTIER NORD» (NF) - ALLÉE VERTE 60, 1000 BRUXELLES.

DE WAKKERE BURGER (N) -DHR EDDY VAN POTTELBERGHE -LIEDTSSTRAAT 27, 1030 BRUSSEL - TEL. 02 240 95 25 -
FAX. 02 242 26 10.

DYNAMIQUE DU NORD - ESPACE DE RENCONTRES (F)-M. HAMMADI BELLAALI -CHÉE D’ANVERS 397, 1000 BRUXELLES.

RISO BRUSSEL - OPBOUWWERK NOORDWIJK (N) - DHR DAVID VAN VOOREN (OPBOUWWERKER)-ANTWERPSESTEENWEG 60,
1000 BRUSSEL - TEL. 02 201 62 72 - FAX. 02 203 29 15.


