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Aanwezigen
College : Dhr. thielemans en Dhr. simons, Mevr. 
Vyghen, Dhr. Decloux, Dhr. Mampaka
Verontschuldigd : Mevr. Mathias en Mevr. Hariche.
Bewoners: 135 personen

Stedenbouw
Oorlogskruisenlaan
Het opstellen van het plan voor de toewijzing 
van de heraanleg zou in juni 2006 klaar moeten 
zijn. een aannemer zal worden aangeduid in 
december 2006, zodat de werken in 2007 kun-
nen aanvangen. De tijdens de vergadering van 
januari voorgestelde wijzigingen werden in het 
plan opgenomen en de aflevering van de ver-
gunning is lopende. Het voorstel om een nieuwe 
toegangsrijstrook aan te leggen aan de ingang 
van de Heembeekse basisschool zal worden 
bestudeerd in samenspraak met het departement 
openbaar onderwijs. een deel van de schoolrui-
mte wordt heraangelegd en daarvoor wordt een 
budget voorzien in het project.

De françois Vekemansstraat vóór de school wordt 
heraangelegd. Dit is een kwestie van veiligheid 
voor de kinderen. Aan de onpare kant van de 
straat bestaat de mogelijkheid om, eventueel, de 
parkeerplaatsen te behouden. De verkeersdrem-
pel wordt behouden.

Peter Benoitplein
tijdens de wijkvergadering werden verschillende 
veranderingen aan het project aangebracht. Het 
studiebureau heeft het dossier voor een steden-
bouwkundige vergunning opgesteld. De gemeen-
teraad zal daarvan akte nemen en daarna een 
dossier voor de stedenbouwkundige vergunning 
voorleggen aan het gewest. Het openbaar onde-
rzoek zou plaatsvinden in mai 2006. Dit zal op-
nieuw de mogelijkheid bieden om kennis te nemen 
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van het project en zijn mening te zeggen.

Sint-Niklaaskerk
ter herinnering, deze kerk wordt een cultureel 
centrum in het verlengde van het “Maison de 
la Création”. De heraanleg was bijna af toen 
het gewest de werken op 11 maart 2005 deed 
stilleggen omdat het gebouw beschermd was. in 
overeenstemming met de vraag van de Commis-
sie van Monumenten en landschappen heeft de 
stad een regularisatie dossier  ingediend, maar 
tot op heden heeft ze daarvoor zelfs nog geen 
ontvangstbewijs ontvangen. Herhaalde aanmanin-
gen werden verzonden, maar het gewest schijnt 
met een personeelstekort te kampen. 

Ex- jeugdhuis “Utopie”
De vraag naar een stedenbouwkundige vergun-
ning zal eind april 2006 bij het gewest worden 
ingediend. Het project voorziet een identieke he-
ropbouw. Het departement stedenbouw neemt het 
erfgoed aspect en de heropbouw op zich terwijl het 
departement openbaar onderwijs het dagelijkse 
beheer regelt. 

Mobiliteit
Buslijn 47
De stad blijft in contact met de MiVB. Deze laatste 
beweert dat er geen stappen terug kunnen worden 
gezet i.v.m. het project voor de verandering van lijn 
47. Maar de MiVB bestudeert wel de mogelijkheid 
van een directe verbinding tussen het Centrum en 
neder-over-Heembeek via het noordstation en 
misschien via het koninklijke parklaan in laken. 
Het is ook mogelijk het traject van bus 53 aan te 
passen. Deze vragen worden bestudeerd door de 
technische diensten van de MiVB. 

De toekomstige verbinding tussen bus 47 en 
tram 51, voorzien voor 2007, zou de mogelijkheid 
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scheppen om het Centrum 15 minuten sneller te 
bereiken. een busverbinding tussen neder-over-
Heembeek en het Centrum blijft noodzakelijk vooral 
voor de ouderen. Zelfs indien de petitie tegen de 
voorgenomen veranderingen van lijn 47 een groot 
succes kende, blijft een hardnekkige oppositie ste-
riel. Het is beter samen een alternatieve oplossing 
te zoeken, die uitgaat van het idee dat het openbaar 
vervoer moet verbeterd worden en dit voor iede-
reen en zeker niet mag worden teruggeschroefd. 
Verschillende personen geloven dat dit echter een 
rookgordijn is om de gebruikers voor een voldongen 
feit te plaatsen. Wat er ook van zij, de verbinding 
Heembeek/Vekemans die centraal is moet blijven. 
een goede busdienst naar neder-over-Heembeek 
zal ook de mindervaliden en de plaatselijke eisen 
in acht moeten nemen. De « Beukenootjeswijk » 
moet blijven worden bediend. 

er komt een algemene herschikking van het open-
baar vervoer in 2007/2008. De oudere stadsbewo-
ners zullen hier het meeste onder lijden. Vele van 
de huidige trajecten zullen worden opgesplitst in 
2 of 3 delen i.p.v. één tram/buslijn te behouden. 
De MiVB is op de hoogte van dit risico en denkt 
na hoe de slechte neveneffecten weg te werken. 
neder-over-Heembeek blijft het eindpunt van 
veel lijnen terwijl een verlenging naar Machelen 
et Haren zeer welkom zou zijn.

Dhr. thielemans stelt voor om met de MiVB een 
debat rond deze problematiek te organiseren, zodat 
deze haar argumentatie kan openbaar maken en 
ook de reacties van de gebruikers kan aanhoren.

Beukenootjesstraat
De buurtbewoners klagen over het sluipverkeer 
en overdreven snelheid. op het ogenblik is geen 
enkele verandering voorzien want de situatie is 
complex. een stadscel “Mobiliteit” wordt opge-
zet. eenmaal aan het werk wordt deze wijk haar 
prioriteit in neder-over-Heembeek.
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De stad veralgemeent stilaan haar strijd tegen 
sluipverkeer in residentiële wijken. Verhinderen 
dat men deze straat gebruikt, is logisch, maar het 
impact hiervan in de wijk moet worden bestudeerd. 
Wat het gebruik van het rondpunt in tegenrichting 
betreft, dit bewijst eens te meer de afname van de 
burgerzin. Dit probleem werd aan de Politie door-
gegeven maar zij heeft niet genoeg tijd om dit soort 
probleem te doorgronden. Het Politiecollege zoekt 
een oplossing om het aantal straten per agent 
terug te brengen om zo de lokale politie te vers-
tevigen. een betere kennis van de wijk kan alleen 
maar positief zijn in verband met de opgenoemde 
problemen evenals in de strijd tegen viespeuken, 
burenruzies en verkeersconflicten. 

Verkeerslichten Vuurkruisenlaan
Het antwoord op het probleem van het voetganger-
slicht aan de Vuurkruisenlaan is niet gemakkelijk. 
Verandert het licht te snel dan komen er bruuske 
rempartijen en files. De verandering versnellen en 
de oversteektijd verkorten zou te gevaarlijk zijn. 
Het debat zal uitwijzen of een bepaalde wachttijd 
voor de trams, die de halte aandoen, niet verplicht 
zal worden. een dispositief zou de trams kunnen 
laten wachten aan het rode licht zodat de voetgan-
gers de tijd hebben om de halte te bereiken.

Ringafrit nr. 6
Het Vlaams gewest had aangekondigd enkele 
ringafritten te willen sluiten, maar de stad is daar 
tegen. indien de ring overbelast is, dan moet men 
in het hinterland een nieuwe autosnelweg aanleg-
gen. De ring moet Brussel aandoen en afritten 
sluiten is uit den boze. Minister Peeters heeft, naar 
het schijnt, laten weten dat het afsluiten van de 
afritten niet meer aan de orde van de dag is. 

Bruynstraat
De staat van de wegenis is erbarmelijk tussen de 
trassersweg en de ingang van het Militair hos-
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pitaal.  Deze weg heeft een speciaal statuut en 
de stad kan niet tussenkomen. Maar de wegenis 
moet zonodig  worden heraangelegd. Dit dossier 
zal worden opgevolgd. 

Gewestelijke Fietsroute (GFR 11)
Het gewest heeft beslist de gfr 11 via de 
kruipweg te leiden. Maar aangezien de helling, 
zal een alternatieve route via de Weilandstraat 
worden voorgesteld. Deze vragen zullen worden 
aangesneden tijdens de fietscommissie die ver-
tegenwoordigers van de Stad en fietsverenigingen 
bij elkaar brengt. 

Kasteel Beyaerdstraat
Deze straat werd beschadigd door zware voer-
tuigen. Dit probleem wordt aangekaart bij de be-
voegde schepen. De bewering dat dit wegens de 
voertuigen van de van de “groendienst” zou zijn is 
oncontroleerbaar. in het elk geval is er geen enkele 
stedelijke infrastructuur in de buurt, die de oorzaak 
zou kunnen zijn dat de stedelijke vrachtwagens er 
vaker voorbijrijden dan andere.

Kanaalzone
Het waterzuiveringsstation Noord
De bouw van de grote collector onder de Vilvoord-
sesteenweg is beëindigd. Deze volledig onder-
grondse werken hebben bijna geen overlast veroor-
zaakt voor de bewoners. Deze infrastructuur zal een 
betere afloop van het regenwater naar de Zenne en 
het waterzuiveringsstation (opening 2007) bewe-
rkstelligen. Het overstromingsgevaar wordt dus 
teruggedrongen. Van de werken werd ook gebruik 
gemaakt om een aantal bestaande leidingen en 
aansluitingen te vernieuwen. Bij wateroverlast zal 
het overtollige water door een muurtjessysteem 
automatisch in het kanaal geloosd worden. 

Bestaat er geen overstromingsgevaar door het 
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overvolle kanaal als alle overtollige water naar 
daar wordt geleid? Hoe werkt hetzelfde systeem 
in het zuiden van Brussel? 

tevens heeft de stad contact opgenomen met 
het gewestelijke Ministerie van Milieu en haar 
gevraagd stappen te ondernemen naar het 
Vlaamse gewest toe, om het te overtuigen zich 
aan te sluiten op de reeds bestaande, maar niet 
gebruikte stormbekkens.

ten slotte heeft het kMi de twee wateroverlast 
periodes van vorige zomer als uitzonderlijk bes-
tempeld. De Commissie van financiën heeft haar 
akkoord gegeven om de procedures voor scha-
deloosstelling op te starten voor de slachtoffers 
van de wolkbreuk(en).

Shell site
een tijdje geleden kregen vele bewoners de schrik 
van hun leven door een rondhangende gasreuk. 
na dit voorval, kunnen de coherente reacties van 
de verschillende verantwoordelijken onderlijnd 
worden. De spoeddiensten waren na 25 minuten 
ter plaatse. De bewoners denken dat dit geen 
redelijke tijdsspanne is voor een seVeso site 
aangezien de spoeddiensten van de Werkhuizen-
kaai komen. Daarenboven verklaarde een inge-
nieur dat hij de verkeerde weginstructies kreeg.  
De Politie is echter snel en kordaat opgetreden. 
Volgens het effectenrapport waren de bovenge-
noemde problemen echter miniem en bleef de 
interventietijd binnen de normen. 

een bewoner uit zijn vrees over de mogelijke ef-
fecten van schokken op de in het moerasgebied 
gelegen site. sommige schokken komen van de 
maalderij aan de andere kant van het kanaal, die 
schade veroorzaken aan de huizen. Meer schade 
wordt veroorzaakt door de 20 tot 30 dagelijkse 
vluchten over de woningen. 

Het bedrijf denkt inderdaad aan de sluiting van de 
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site. Dat zou positief uitvallen voor de wijk, maar 
anderzijds zouden 34 banen verloren gaan of 
gedelokaliseerd worden. De stad wacht op een 
besluit van het bedrijf. Het moet worden gezegd 
dat het bedrijf aan alle wettelijke voorschriften 
voldoet die haar statuut met zich meebrengen. 

Uitbaggering en modderverwerking
Het bedrijf CeBruVAl had een stedenbouwkun-
dige aanvraag ingediend om een modderverwer-
kend centrum op te richten op de oude vestiging 
van Carcoke. Dit project werd afgevoerd want 
het bedrijf blijkt niet meer geïnteresseerd. er 
bestaan echter geen scheepvaart-problemen op 
het kanaal. De Haven van Brussel beweert dat de 
uitbaggering van de centrale vaargeul genoeg is 
om het scheepvaartverkeer veilig te houden. De 
Haven houdt zich met dit probleem bezig, maar 
verkiest een openbare aanbesteding in plaats van 
een partnerschap. op lange termijn zal het kanaal 
een grondige kuisbeurt moeten ondergaan, maar 
omdat CeBruVAl niet meer geïnteresseerd 
blijkt, moet de haven naar een andere oplossing 
zoeken. De oude Carcoke terreinen blijven de 
ideale locatie voor modderverwerking.

Grondvervuiling
De gehele industriële zone blijkt in verschillende 
maten vervuild. De bewoners weten dit maar al te 
goed. De sanering van de terreinen komt op gang 
en wordt verplicht bij elke afgeleverde vergunning. 
er komt bijvoorbeeld een nieuwe opslagplaats 
bij Mabru. De terreinen worden er gesaneerd in 
samenwerking met het BiM en de stad Brussel. 
De saneringsnormen worden vastgelegd in relatie 
tot de bestemming van de gebouwen. 

Verbrandingsoven – opnames van het 
Agentschap Net-Brussel
De vervuilingnormen op de internetsite van net-
Brussel zijn onoverzichtelijk en niet gemakkelijk 
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terug te vinden. De Burgemeester kondigt aan dat 
deze complexe informatie zal aangepast worden 
aan het begripsvermogen van de gemiddelde bur-
ger. Deze informatie “light” zal men terug vinden 
in de « Brusseleir ».

Milieu / netheid
Vrachtwagens en woonwagens in de “Beu-
kenootjeswijk”
De aanwezigheid van woonwagenbewoners in 
de straat schept geen problemen, behalve de op 
de weg geparkeerde woonwagens. De stad zal 
nakijken of ze daar wel mogen parkeren.

Het parkeren van (zeer zware) vrachtwagens is 
problematischer. nochtans geven de verkeer-
sborden aan dat vrachtwagens van meer dan 
3,5 ton er niet mogen parkeren, zelfs indien een 
dergelijk bord ontbreekt zoals aan de generaal 
Biebuyckstraat. De bewoners onderlijnen dat de 
Politie sinds juni 2005 niet meer intervenieert, zelf 
al zijn het BiM en de stad op de hoogte van dit 
probleem. Daarenboven zijn sommige voertuigen 
echte wrakken die daar al maanden staan. er 
wordt ook onderhoud uitgevoerd op voertuigen 
op de openbare weg. De garage weigert elke 
bemiddeling en zelfs elke discussie. 

er werden PV’s uitgeschreven, maar de boe-
tes blijven onbetaald en het parket vervolgt de 
schuldigen niet. Hetzelfde geldt voor adminis-
tratieve boetes. Dit is een echt probleem, want 
als het parket de wanbetalers niet vervolgt is het 
« dreigen » zonder nut. De ambtenaren worden 
gedemotiveerd als ze de nutteloosheid van hun 
taak inzien. 

De verlenging van de milieuvergunning van de bo-
vengenoemde garage is aanhangig bij het gewest. 
een openbaar onderzoek komt er zo wie zo. Het 
is belangrijk dat de bewoners van zich laten horen 
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gedurende het openbaar onderzoek en vragen 
om aanhoord te worden tijdens de overlegver-
gadering. strengere uitbatingsregels kunnen ook 
nog worden gebruikt in de strijd tegen overlast. 
De stad kan ook een negatief advies geven. Dit 
hangt af van de evaluatie van alle parameters 
(tewerkstelling, economie, enz.). laten we echter 
niet vergeten dat de vergunning wordt afgeleverd 
door het BiM en niet door de stad.

Hondentoiletten
De plaatsing van hondentoiletten heeft vertraging 
opgelopen door problemen met de verantwoorde-
lijke aannemer. Maar op 1 maart zouden er toch al 
3 nieuwe hondentoiletten moeten zijn in de wijk. er 
bevindt er zich al 1 op de hoek van de Heembeeks-
traat en Vuurkruisenlaan. De volgende zullen aan 
de Versailles/Pagodenkruispunt  (1 maart 2006), het 
oorlogskruisen/Biebuyckkruispunt en later aan het 
Beizegem/Versailleskruispunt geplaatst worden.

De onderhoudsploeg van neder-over-Heembeek 
werd met 2 personen aangedikt. Dat brengt hun 
aantal op 9. Hun werkplaats bevindt zich in het 
Meudondepot. Aangezien dit depot ver van het 
centrum van noH ligt wordt naar een nieuwe 
centralere plaats gezocht.

Het administratieve boetesysteem werd op gang 
gebracht. er zal speciaal worden uitgekeken naar 
klein (zwerf)vuil waaronder hondendrollen. op 
hetzelfde ogenblik loopt een bewustmakings-
campagne.

Het is echter niet zeker dat dit de goede oplossing 
is voor neder-over-Heembeek. Bewoners laten 
er hun honden loslopen op de groenvoorzienin-
gen en houden geen rekening met de geprodu-
ceerde uitwerpselen. Daarenboven houden de 
honden, wegens de geur, niet zo van hondentoi-
letten.…De hygiënische basisregels worden, door 
onverantwoordelijke baasjes, niet nageleefd en 
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dit creëert problemen in de omgeving.   

Het echte probleem betreft echter de voetpaden, 
vooral in de omgeving van scholen en andere 
veel bezochte openbare plaatsen. in neder-over-
Heembeek bestaat er ook nog het probleem van 
schapen die op de paden uitwerpselen achter-
laten. De stad zal nakijken of het veldwetboek 
hier van kracht is. 

De dienst netheid probeert haar controles en 
netheids- interventies beter te coördineren met 
o.a. gemotoriseerde drollenzuigers. er zal extra 
aandacht besteed worden aan de omgeving 
van scholen en drukbezochte plaatsen. De 
officiële tussenpersoon die toezicht houdt op 
de netheid, zal van deze problematiek op de 
hoogte worden gebracht. 

Het Militair domein
De stad wil een oplossing voorleggen aan de 
woonwagenbewoners en hen een terrein in Haren 
aanbieden. sommigen onder hen willen daar ech-
ter niet naartoe wegens interfamiliale vendetta’s en 
verkiezen de omgeving van het Militair Hospitaal. 
Hun aanwezigheid op het militaire domein schept 
velerlei problemen : afwezigheid van een basishy-
giëne, van water en sanitaire voorzieningen. De 
situatie is zo erg dat het milieu (bos, velden) er 
onder lijdt. omdat het uitgesloten is deze situatie 
te laten voortbestaan wordt het terrein in noH niet 
uitgerust met sanitair. De sociale dienst van het 
oCMW neemt contact op met de pas aangekomen 
woonwagenbewoners om hen, indien nodig, naar 
de juiste sociale dienst te verwijzen.

De stad heeft Minister flahaut geïnterpelleerd 
over de toekomstplannen i.v.m. het terrein. De 
Minister wenst de huidige situatie te behouden 
omdat hij er geen permanent woonwagenter-
rein wenst. omdat het leger het terrein ook niet 
wenst te omheinen, zullen de onderhandelingen 
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met de woonwagenbewoners weer opgestart 
worden. Voor het ogenblik is de huidige toes-
tand waarschijnlijk slechts een (aanvaardbare) 
tussenoplossing omdat zo wordt vermeden 
dat woonwagenbewoners naar bijvoorbeeld de 
Versailleslaan trekken. De stad had Parking C 
voorgesteld maar dat werd door hen geweigerd, 
ook al omdat het niet zomaar zou mogen. ook 
andere gemeenten moeten woonwagenterreinen 
ter beschikking stellen. Dit is een kluwen zonder 
een gemakkelijke oplossing. Maar we moeten 
én menselijk blijven optreden én de wet doen 
naleven.… er wordt met het Waals gewest on-
derhandeld om een terrein uit te rusten dat niet 
te ver van het Brussels gewest zou liggen.

Varia
Agenda 21
De stad wil een pilootproject opstarten in neder-
over-Heembeek, waarschijnlijk in verband met 
de waterproblematiek. geïnteresseerden kunnen 
deelnemen aan werkgroepen en kunnen zich 
bij het Huis van de Participatie inschrijven. Het 
tijdsschema ligt nog niet vast maar in de lente 
zou Agenda 21 van start gaan.

Gracht aan de achterkant van de Rans-
beekstraat (verlengde v/d Groenweg
op het ogenblik stroomt het water in de tuinen van 
de omwonenden. in de zomer is het uitbaggeren 
van de gracht voorzien. Dit gebeurt na een studie 
van de waterafloop, omdat men niet weet waar 
het water naartoe zal vloeien na de uitbaggering 
van de gracht.

Het Speelplein 
Het oude speelplein moet worden verplaatst om 
plaats te maken voor een rugbyveld (dat deel uit-
maakt van het sportcomplex) dat zal voldoen aan 



 Wijkadviescommissie 1�

de huidige internationale normen. Het speelplein 
zou naar de andere kant van de straat verhuizen. 
Dit was zo voorzien in het verkavelingplan rond de 
Alchemiststeeg. Voor elke beslissing zal de stad 
met de betrokken bewoners overleg plegen. 

De aanwezigheid van een Gewestelijke 
afvaardiging 
Het is misschien wel spijtig dat de vertegenwoor-
digers van het gewest, de MiVB, de BiM enz… 
niet aanwezig waren om de vragen die hun aan-
belangen te beantwoorden. Men moet echter 
weten dat de aanwezigheid van gewestminis-
ters weinig waarschijnlijk zou zijn, omdat deze 
verantwoordelijk zijn voor dossiers in alle 19 
gemeenten. De aanwezigheid van technici van 
het Brussels Gewest is mogelijk, indien zij het fiat 
krijgen van hun autoriteiten. 

Weilandstraat
sinds juni werken er bepaalde delen van de ver-
lichting niet meer. De verantwoordelijke diensten 
werden gecontacteerd, maar het blijft windstil. De 
schepen neemt hiervan akte. 

Oorlogskruisenlaan
een bewoner informeert de aanwezigen over 
een project om een gsM-mast van 351 meter 
op te trekken. sommige omwonenden wensen 
te reageren en hun verzet te coördineren tegen 
deze inplanting. 

Openbare Gezondheid - Studie
De cijfers betreffende de luchtkwaliteit zijn inte-
ressant. Maar er blijkt nog altijd geen studie te 
bestaan over de openbare gezondheid, dat het 
bewijs zou leveren van het bestaan van patholo-
gische ziekteverschijnselen bij de buurtbewoners. 
Deze vraag zal bediscussieerd worden samen 
met de universitaire ziekenhuizen. 
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Bijlage
Lijst van de wijkcomités in Haren ingeschreven bij het 
Huis van de Participatie.
Kent U een comité dat hier ontbreekt ? Laat het ons 
dan weten. Dank bij voorbaat !

Ass. PédAgogique d’Acc.Aux Jeunes immigrés (F)  - rue g. de 
Bouillon 55, 1210 Bruxelles - Tel. 02 218 60 04.
BrAVVo-Bruxelles/Brussel AVAnce VooruiT noH / HAren 
(nF)  - m. VAn dongHen sylVie - AV. de VersAilles 144, 1120 
Bruxelles - Tel. 02 269 41 53 - FAx. 02 204 00 08
comiTé «de WAnd- dikke linde/gros Tilleul» (nF) - rue de 
WAnd 10, 1020 Bruxelles - Tel. 02 262 28 86.
comiTé «lomBArTzyde - quArTier de lA Piscine» (F)  - m. mArc 
BuxAnT - rue de lomBArTzyde 208, 1120 Bruxelles.
comiTé «PAgodes-BeysegHem-AlBerT» (F)  - m. PAul VAn 
kessel (PrésidenT) - AV. du roi AlBerT 27, 1120 Bruxelles - 
Tel. 02 268 11 93.
comiTé «rue des FAînes» (F)  - m. JeAn BekAerT - AV. des croix 
de guerre 126/4, 1120 Bruxelles - Tel. 02 268 12 55.
comiTé «rue des FAînes» (F)  - mme mArie-JeAnne scAllieT - 
rue des FAines 218, 1120 Bruxelles - Tel. 02 242 52 08.
gemeenscHAPscenTrum «HeemBeek-muTsAArd» (n)  - m. JeAn-
Pol VAn sTeenBergHe (cenTrum VerAnTWoordeliJke) - de 
WAndsTrAAT 14, 1120 Brussel - Tel. 02 268 20 82 - FAx. 02 
262 36 76
HeemBeek BliJFT, HeemBeek resTe (nF)  - meV. mArie - louise 
de BAcker - P. BenoiTPlein 36/7, 1120 Brussel - Tel. 02 268 
39 42.
HeemBeek-muTsAerd demAin (F)  - VAl mAriA 8, 1120 
Bruxelles - Tel. 02 262 00 68.
ligue des FAmilles - com. cons.  FAmille (F)  - mme Anne 
reinBold - AV. des PAgodes 415, 1020 Bruxelles - Tel. 
02 268 75 66.
ligue des FAmilles - noH (F)  - mme BrigiTTe sTeVens-reyns 
(PrésidenTe) - AV. du Pois de senTeur 151, 1120 Bruxelles - 
Tel. .
médiATion sociAle  neder-oVer-HeemBeek (F)  - mme sylVie 
VAn dongHen (AnimATrice) - AV. de VersAilles 144, 1120 
Bruxelles - Tel. 02 269 41 53 - FAx. 02 204 00 08
PromenAde VerTe de noH (F)  - m. gHislAin deBongnie - VAl 
mAriA 133 / 10, 1120 Brussel - Tel. 02 268 67 90.
Vereniging ToT BeVordering VAn ‘T HeemBeeks leVen (n)  - dHr 
mArcel knoPs - WimPelBergsTrAAT 65, 1120 Brussel - Tel. 
02 262 02 05.
WerkgroeP leeFmilieu «HeemBeek-muTsAArd» (n)  - dHr emile 
de FileTTe (VoorziTTer) - kAsTeel BeyAerdsTrAAT 94, 1120 
Brussel - Tel. 02 268 73 78.



 Wijkadviescommissie 1�

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt u ons op 0� ��� �1 �0 telefo-
neren 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.
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