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Commissie
Vergadering van 15/03/2006

«Laken»
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Aanwezigen
College: Dhr. Thielemans, Dhr. Simons, Dhr. Decloux en 
Mevr. Vyghen.

Administratie : Huis van de Participatie.

Bewoners: 85 personen.

Verkeer en 
parkeergelegenheid 
Enkelrichting in de Ter Plast- en Duiker straat ?
Om op de hoek van de Ter Plast- en Duikerstraat, het illegaal 
parkeren te beperken, zal waarschijnlijk een « fysieke » in-
terventie nodig zijn. De voetpaden zouden moeten worden 
verbreed en afgeschermd worden met paaltjes. Door deze 
aanleg wordt het tweerichtingsverkeer onmogelijk. Hiervoor 
bestaan echter twee oplossingen, ofwel een éénrichtings-
verkeer ofwel de afschaffing van de parkeerruimtes. Een 
éénrichtingsverkeer heeft de voorkeur. De Stad zal, met 
de wijkbewoners, vergaderingen organiseren om over dit 
onderwerp te discussiëren.

Verkeersdrempel op het Lotusplein.
De snelheid, op de Magnolialaan blijft overdreven. De Stad 
zal er in 2006 een verkeersdrempel aanleggen.

Heraanleg van de Bockstael- en 
de Houba-De Strooperlaan
Dit zal gebeuren na het aanbrengen van de wegmarkering 
(binnen 3 maand) van een bus-en fietsrijstrook vanaf het 
Bockstaelplein. De Stad wil de heraanleg van de lanen 
kopiëren op de aanleg van de Jacqmainlaan. De lanen 
werden aangelegd in de tijd dat de auto koning was, maar 
zonder rekening te houden met de verkeersexplosie. Een 
heraanleg met beperkte rijstroken, maakt het oversteken 
voor voetgangers gemakkelijker en laat, ondanks alles, het 
verkeer vlotter verlopen.

Er liep een studie over het kruispunt van de Houba-De Stroo-
perlaan en de Magnolialaan. De Stad Brussel heeft zo juist 
de resultaten van deze studie gekregen. Op het kruispunt 
van de lanen een behoorlijk draaiend rondpunt aanleggen 
blijft uitgesloten, omdat de verkeersstroom vanuit de vers-
chillende richtingen aan een te grote variatie onderworpen 
is. De aanwezigen wijzen op de zeer slechte staat van de 
Stiénonlaan.
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De wachttijd aan sommige verkeerslichten op het Bockstael-
plein blijkt lang. De reden is dat men hier met een complex 
verkeersknooppunt te maken heeft. De Stad legt zeker 
keuzes op zoals het behoud van de tram en de enkelrichting 
in de Stefaniastraat, maar dat belet niet om nog betere 
oplossingen te zoeken. Bewoners of handelaars kunnen 
hun observaties kwijt bij de Town Centre Manager (TCM) in 
de Maria-Christinastraat. 

Met al de parkeerproblemen zou het openen van de parking 
van de politie aan de Houba-De Strooperlaan een oplossing 
kunnen bieden. Men kan er achter een hek een strook voor 
het publiek reserveren. Maar de noodzaak om er, tijdens 
grote evenementen, de nodige interventievoertuigen te 
kunnen parkeren en de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de overheid in geval van problemen op de parking doen 
afbreuk aan dit idee. 

De Stad heeft een studieproject lopen voor een filevrij verkeer 
en een fietspad ter hoogte van de Witte Acacialaan. Dit zou 
de nutteloze omweg via de Ring en de doorgang van te zware 
vrachtwagens op de brug kunnen verhelpen. 

Er is geen sprake van de aanleg van een motorcrossterrein 
aan de Houba-De Strooperlaan !

Aan de Magnolialaan-uitgang van het metrostation Koning 
Boudewijn, vervolgen vele reizigers systematisch hun weg 
buiten de aangeduide wegmarkeringen, zonder rekening te 
houden met de verkeerslichten zodat ze hun af te leggen 
weg kunnen verkorten. De aanwezigen vragen om deze 
oversteekplaats te herzien. 

Reclameborden : de problema-
tische punten aanwijzen
Elk reclamebord die de leesbaarheid van verkeersborden 
belemmert moet worden aangegeven met vermelding van 
de plaats. Zonder deze inlichtingen, kan de Politie moeilijk 
controleren. De informatie, van de comités die geijverd heb-
ben voor het houden van deze vergadering, is niet exhaustief 
voor de Sobiesky- en Rode Kruislaan. De politie zal er ter 
plaatse de situatie beoordelen. 

Forumwijk, snelheidsdrem-
pels aan de Rode Kruislaan
Er worden overdreven snelheden opgemeten op de Rode 
Kruislaan. De Stad stelt voor, binnen de haar gegeven 
mogelijkheden, verhoogde voetgangersoversteekplaatsen 
aan te leggen. Deze drempels zullen het busverkeer niet 
belemmeren.

Aan de Forumlaan gebruiken de fietsers er, naar het schijnt, 
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het voetpad i.p.v. het fietspad. Wat de Directeur van het 
“Collège Van Ruysbroek” ook zegt over de gedragingen van 
de scholieren, het is zijn verantwoordelijkheid om toe te zien 
op hun gedrag, ook buiten de schoolmuren. De Stad zal hem 
in verband met dit probleem contacteren.

Een strengere controle van buggy’s werd opgestart. Maar de 
Politie kan enkel optreden als zij in het bezit is van specifieke 
informatie, d.w.z. als er klacht wordt neergelegd.

De Wandwijk : rondpunt werf 
nog altijd niet afgewerkt 
Het is normaal dat op dit ogenblik de rondpunten nog niet 
verlicht zijn want de heraanleg is nog niet af. De Stad zal 
nagaan waarom, in het kader van de heraanleg van de 
wijk, sommige delen zoals de Wannecouterstraat niet aan 
dezelfde heraanleg werden onderworpen. 

Vuurkruisenlaan : mogelijke interventie 
om er het rondpunt te doen naleven. 
Op het rondpunt, aan de kruising van de Pagoden- en Jean 
de Bolognelaan, worden de verkeersregels niet nageleefd. 
Daarenboven belemmeren illegaal geparkeerde auto’s er 
het verkeer. De Stad kan er in samenwerking met de Politie 
eens hard optreden om die slechte gewoonten te breken. De 
breedte van de juist heraan- gelegde straten herschikken 
is echter uitgesloten. Blijft het bestuderen van de hypo-
these van een enkelrichting parcours om de verkeersfiles 
te voorkomen. 

Heraanleg in de Verregatwijk
De slechte staat van de voetpaden is te wijten aan de par-
keerdruk van voertuigen van personen van buiten de wijk. 
De Stad zal een analyse maken van haar mogelijkheden 
voor een heraanleg. 

Op vraag van de aanwezigen zal de Stad de omheining van 
“School 3” laten herstellen. 

Voetpaden en verlichting
Forumwijk : interventie i.v.m. de paden
Ten einde de staat van de wandelpaden in de wijk te ver-
beteren, kan de Stad zigzaghindernissen plaatsen om de 
toegang van motorvoertuigen te verhinderen. Het onderhoud 
is ook mogelijk, maar moet worden gecombineerd met de 
plaatsing van de hindernissen! Wat de voetpaden betreft, 
merkt de Stad op dat deze van geen prioriteit kunnen ge-
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nieten in haar planning. 

Aansluiting v/d verlichting binnen de 3 
maand aan de Wannecouterstraat  
De plaatsing van de verlichtingspalen komt op 22 maart 
voor het College. Rekening houdend met de bestelling en 
de plaatsing zou dit probleem binnen drie maand moeten 
weggewerkt zijn. Wat de rest van de straat betreft, moet de 
Stad waken over de eenvormigheid van de palen. Het zou 
de moeite lonen dit dossier te heropenen en deze kwestie 
nader te bestuderen.

De Wandwijk
De discussie over de kleur van de verlichting, loopt uit op 
de vraag voor een niet te agressief licht in de straten. Dit 
heeft waarschijnlijk ook meegespeeld in de huidige keuze. 
Indien de bewoners wit licht wensen is dat geen probleem. 
Ze moeten wel wachten tot de huidige lampen stuk zijn om 
ze te veranderen.

De lokale politieafdeling blijft procesverbalen opstellen voor 
de illegale bezetting van leveringsplaatsen. Zij heeft ook 
contact opgenomen met de politiedivisie waarvan sommige 
voertuigen ook illegaal parkeren. De vertraging i.v.m. de 
plaatsing van hondentoiletten is te wijten aan de aannemer. 
De aanleg zou echter in maart rond moeten zijn. Er komt 
ook een bijna « doorzichtige » bushalte, die het verlies aan 
zichtbaarheid van de winkels tot een minimum herleidt.  

Aan het einde van de Stalkruid- en Lenteklokjeslaan, zijn 
verscheidene snelheids- en autorodeoproblemen gesigna-
leerd. Daarenboven zou er in de (bevredigend aangelegde) 
De Wandwijk een rondpunt ontbreken, namelijk aan de 
Briesdreef waar nog steeds een gevaarlijk kruispunt bestaat. 
In de De Wandstraat is de helling voor de waterafloop slecht 
berekend want er vormen zich plassen. De Stad zal de dienst 
“Riolering” belasten met de analyse van dit probleem. 

Stedenbouw en Milieu
Een onderzoek naar de vergunning voor 
de uitbating van het bedrijf Sanivest 
Een stadsinspecteur heeft de situatie van het bedrijf Sani-
vest nagetrokken. Het dossier wordt, via het Huis van de 
Participatie, aan het wijkcomité overgemaakt.

Dit gezegd zijnde, kunnen de inspecteurs niet alles nakijken. 
Het is dus logisch dat de bewoners de overheid over deze 
overtredingen inlichten. Dit mag niet worden beschouwd 
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als verklikking !

Forumwijk : Stadsbezoek en de-
tailstudie met het wijkcomité 
Om een globaal zicht te krijgen op alle onderhoudspro-
blemen en alle overtredingen inzake stedenbouw in de 
wijk, stelt de Stad voor een bezoek te organiseren mét het 
wijkcomité. De Stad heeft de kennis van de bewoners en 
de comités nodig, want bedrijvigheden op de rand van de 
illegaliteit moeten worden geconstateerd vóór er effectief 
kan gehandeld worden. Zodoende rekent de Stad op deze 
informatie.

Paleizen over de Bruggen- , Bocks-
tael- en « Leopoldwijk »
Het wijkcontract “Paleizen over de Bruggen” verloopt 
normaal. De tijdsbestekken voor de aanleg van openbare 
ruimten en woningbouw worden nageleefd. De Stad wacht 
op de gewestelijke goedkeuring voor de openbare ruimte in 
september. Voor de woningbouw, zullen openbare onderzoe-
ken worden georganiseerd. Het station wordt gerestaureerd 
en de voortuin heraangelegd.

Geïnteresseerden kunnen naar de algemene vergadering 
komen, die plaatsvindt op 4 mei om 20 uur in de paviljoenen 
aan het O.L.V. Voorplein.

De tunnel bij het O.L.V. Voorplein van Laken blijft problema-
tisch in zake veiligheid. Er werd een brug langs de spoorweg 
voorgesteld om de gebruikers een alternatief aan te bieden. 
Dit project is echter financieel nog niet van de grond geko-
men omdat het Gewest deze infrastructuur niet wenst te 
financieren. De gemeentelijke overheid kan ook beslissen 
deze toegang af te sluiten indien de veiligheid er niet kan 
worden gegarandeerd. De omwonenden vragen om, voor 
elke beslissing, geraadpleegd te worden. 

Het dossier van het Wijkcontract « Leopold tot Leopold » 
kreeg het fiat van het Gewest. Er werden wel enkele veran-
deringen in opgenomen. Maar door de gevraagde veran-
deringen voor de werken in de Leopoldstraat kunnen de 
wettelijke bepalingen van het bestemmingsplan niet worden 
nageleefd. Hierover moet worden onderhandeld met het 
Gewest. Het project « Vergote » beoogt een centrum voor 
economische bedrijvigheid en een openbare ruimte op het 
gelijksvloers. Deze zou openstaan voor culturele en andere 
activiteiten en een jong(er) publiek aanspreken. Alles hangt 
echter af van de verkoop, door een besluiteloze eigenaar, 
van zijn onroerend goed.

Het sociale luik evolueert zoals voorzien: de contracten 
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van de verschillende projecten zullen worden ondertekend. 
De realisatie van een fresco (in samenwerking met de 
MIVB) in het metrostation “Bockstael” vordert langzaam. 
Een samenwerkingsproject, in een huizenblok, tussen de 
Brusselse Haard en de vzw Oasis gaat goed vooruit. Er zal 
een brochure verschijnen over de wijk. Iedereen is welkom 
op de openbare vergadering van 25 april, die zal plaats-
vinden in de trouwzaal van het oude gemeentehuis op het 
Bockstaelplein. 

De reden waarom er geen parkeerplaatsen werden voor-
zien in het vastgoedproject van 55 woningen, is dat wij een 
bepaald publiek willen aantrekken o.a. bewoners met een 
middelmatig inkomen. De kosten zouden te hoog uitvallen 
voor deze doelgroep indien er nog een parking zou worden 
bijgebouwd. Daarbij komt nog dat het Gewest daardoor haar 
financiering zou stopzetten. 

Een uitbating op het Bockstaelplein zou kabaal veroorzaken. 
De Stad zal de termen van de uitbatingvergunning en de 
situatie ter plaatse verifiëren en optreden als het moet.

Het oud gemeentehuis wordt de volgende 2 jaar geheel ge-
restaureerd evenals de kunstwerken die er zich bevinden.  

De muurschildering van de stripfiguur « Martine » werd 
moedwillig vernield. De Stad zal deze boel opkuisen en 
herstellen. Dit vraagt echter tijd en geld. De bewoners 
zouden graag inspraak hebben bij de keuze van deze 
muurschilderingen. 

Tentoonstellingspark
Voorstel voor een driemaandelijkse coördinatie 
De Stad heeft in samenspraak met het Tentoonstellingspark 
voorgesteld om regelmatig met het wijkcomité te overleg-
gen, om de problemen die de bewoners er ondervinden, 
te analyseren en hiervoor oplossingen te zoeken. De wijk 
beschermen tegen wildparkeerders en een vreedzaam sa-
menleven van de bewoners en de tentoonstellingsactiviteiten 
bewerkstelligen zal een zware klus worden. 

Toegang tot de beurzen voor mindervaliden 
Deze toegang voor mindervaliden werd door de Stad aan 
een onderzoek onderworpen en samen met mindervaliden 
uitgevoerd. Er werden geen noemenswaardige problemen 
gevonden. 

Vrachtwagens : raadgeven maar niet 
straffen ! Warboel rond Parking C
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Het contract met de exposanten specificeert alle nuttige 
informatie betreffende de toegang en parking van vrachtwa-
gens bij het Tentoonstellingspark. Moeilijk om meer te doen 
daar men er de toegang van vrachtwagens niet kan weige-
ren. Dus kunnen er geen verkeersborden worden geplaatst 
en geen repressieve acties worden ondernomen. 

Zelfs met een betere bewegwijzering bij de uitgangen van 
parking C en wetende dat de oorzaken van opstoppingen 
veelal te vinden zijn bij de verkeersdrukte op de Ring, dan 
nog moet men rekening houden met het feit dat er op be-
paalde piekuren altijd een problematische verkeerstoeloop 
ontstaat.

De genodigden vermelden een mogelijke oplossing nl. 
ingangkaartjes met inbegrip van een parkeerplaats of 
een dubbelticket met gebruik van het openbaar vervoer. 
Enkele bewoners onderstrepen het feit dat zij betalen voor 
een bewonerskaart terwijl deze op het ogenblik weinig zin 
heeft.

Buitensporigheden tijdens het laatste autosalon 
Het autosalon heeft gedurende één van haar koopavonden 
voor zware overlast gezorgd.  Zelfs de verantwoordelijken 
van het Tentoon-stellingsspark waren verwonderd over de 
buitensporigheden die sommige organisatoren begingen. 

Politiekwesties
Getoeter in de straten bij het Atomium
Politiecontroles zullen plaats vinden om het getoeter bij 
trouwpartijen te verhinderen.

Verregatpark : de Stad neemt acte van de pro-
blemen en lost deze langzaam maar zeker op 
De toestand is er verbeterd omdat het wachthuisje werd 
beveiligd met een alarm. Daarenboven heeft de Stad 26 
parkwachters aangesteld. Dit zal een beter beheer van de 
stadsparken bewerkstelligen. De vzw die de parkwachters 
aanwerft, heeft de felicitaties gekregen van de Minister 
van Binnenlandse Zaken, voor het goede beheer van haar 
toelage en het goede onthaal van haar personeel bij de 
bevolking. Blijft het in overweging nemen van de terugke-
rende vragen voor het uitwissen van graffiti op huizen en het 
organiseren van het gebruik van het park voor hondeneige-
naars. De traagheid van sommige oplossingen komt soms 
door de ingewikkeldheid van de administratie, de lange en 
veelvoudige procedures en de moeilijke beslissingen over 
middelen en noden. 
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Extra inspanningen i.v.m. geld-
middelen voor de Politie 
De Stad volgt 2 denkpistes om de lokale politiewerking te 
verbeteren. Ten eerste worden 20 hulpagenten aangeworven 
ter ondersteuning bij het innen van administratieve boetes, 
uitgeschreven door stadsambtenaren. De hulpagenten heb-
ben sowieso meer “autoriteit”. Ten tweede, door de herschik-
king van de commissariaten worden de patrouille- zones van 
de agenten ingekrompen. Dit zal het contact met de burgers 
ten goede komen. De Stad herhaalt dat niet zij maar wel het 
wettelijk kader het bedrag van de boetes bepaalt. 

Sommige personen, die een klacht neerlegden, werden het 
slachtoffer van de personen tegen de welke zij de klacht 
neerlegden. Er bestaat de mogelijkheid hierover de Burge-
meester aan te schrijven zodat hij kan tussenkomen en de 
anonimiteit van de aanklager kan vrijwaren.

Parking vrachtwagens : aange-
paste verkeersbewegwijzering 
Om het illegaal parkeren van vrachtwagens te voorkomen, 
zal de Stad verkeersborden plaatsen die het verbod en de 
mogelijkheid van een boete aangeven.

Beveiliging van de omge-
ving van de Bloemistentuin 
De Stad heeft het B.I.M. gecontacteerd om de verkeers-
veiligheid aan de ingang van het park (Witte acacialaan) 
te garanderen.  

Wegenis: 
Romeinsesteenweg 
De Stad heeft de wil om de toestand van de steenweg te 
verbeteren. In het verleden werden positieve contacten 
gelegd met de Burgemeesters van de omringende ge-
meenten. Deze dynamiek moet worden voortgezet. Indien 
er geen oplossing kan worden gevonden, zal de Stad zich 
tot het Brussels Gewest wenden om dit probleem op zich te 
nemen en om de dialoog met het Vlaams Gewest te verge-
makkelijken. Als ook deze poging nutteloos blijkt, is het niet 
uitgesloten dat de Stad dan maar zelf voor de herinrichting 
zal instaan. Hier voor de verlichting, daar voor de staat van 
de weg en voetpaden.  De huidige verkeersrijstroken door 
wegmarkeringen aanduiden, houdt het risico in dat men 
de steenweg voor een snelweg zal nemen, wat men ten 
zeerste wil vermijden.
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De voetpaden aan de Vilvoordse kant van de Romeinses-
teenweg werden heraangelegd. Het is ook mogelijk de ver-
keerstoegang tot het warenhuis “Carrefour” te verbeteren. 

Varia
Contact tussen de burgers en administratie
De bewoners benadrukken de moeilijkheid de juiste dienst 
of verantwoordelijke te vinden in de administratie. Zij onder-
lijnen ook het gebrek aan onthaal wanneer een klacht wordt 
neergelegd. De Politie vraagt, als bewijs van goede wil van 
de aanklager bewijzen in de vorm van foto’s.

De vergadering maakt gewag dat sommige stewards, on-
danks hun goede wil, de bewoners verkeerd inlichten omdat 
zij niet goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van 
de stadsdiensten.

De Stad zal de organisatie van de bewegwijzering naar de 
loketten van het Administratief Centrum herzien. Zij wil zo 
de lange wachttijd van personen, die niet weten tot wie zich 
te wenden, beperken.

Nieuw T.C.M.-team in Laken
Het nieuw « Town Center Management team », Hart van La-
ken, heeft haar functie opgenomen.  Het zal zich toespitsen 
op de heraanleg van de wijk en wenst als tussenpersoon 
op te treden en de opvolging van opmerkingen van zowel 
de handelaars als de bewoners te verzekeren. Hun lokaal 
bevindt zich in de Maria-Christinastraat 106 - 1020 Laken.

Waarom geen Wijkadviescom-
missie voor jongeren?
De genodigden stellen aan de Stad voor Wijkadviescommis-
sies te organiseren die meer op de jeugd zouden worden 
toegespitst. 

Bijlage
Lijst van de comités van Laken ingeschreven bij het Huis 
van de Participatie.

Kent U een comité die niet op deze lijst voorkomt, laat het 
ons dan weten. Dank bij voorbaat.
a.s.b.l. Cité Modèle - square léopold (f) - M. feliCien kayi-
naMura - sq. prinCe léopold 49, 1020 bruxelles - tel. 02 477 
19 90 - fax. 02 477 19 99
a.s.b.l. gare de laeken - laken station V.Z.W. (nf) - rue de 
la royauté 34, 1020 bruxelles - tel. 0479/397715.
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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) - M. Hassan saïssi (président) - rue fransMan 
84, 1020 bruxelles - tel. 02 475 12 26.
braVVo-bruxelles/brusselaVanCeVooruit noH / Haren (nf) 
- M. Van dongHen sylVie - aV. de Versailles 144, 1120 bruxel-
les - tel. 02 269 41 53 - fax. 02 204 00 08.
CoMité «boCkstael ii» (f) - M. betty Mertens de Meyer - rue 
de ter plast 44 / 7, 1020 bruxelles - tel. 02 479 39 17.
CoMité «de Wand- dikke linde/gros tilleul» (nf) - M. José 
bays (président) - rue de Wand 10, 1020 bruxelles - tel. 02 
262 28 86.
CoMité «foruM» (f) - M. tony Verloingne (seCrétaire) - aV. du 
foruM 48, 1020 bruxelles - 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 «Marie/r/st» & ‘t gr. Velo. (n) - dHr patriCk Van 
kersblik - tiVolistraat 25, 1020 brussel - tel. 02 420 38 96 - 
fax. 02 629 36 20.
CoMité «Marie-CHristine/reine/stépHanie» « Maria CHristina / ko-
ningin / stépHanie » (nf) - M. Jean-louis sMeyers (président) - rue 
bollenstraat 26, 1020 bruxelles, tel. 02 428 75 27 - Cdq-MCrs@
skynet.be.
CoMité «plaCe WilleMs» (f) - rue de Moorslede 74, 1020 
bruxelles.
CoMité «square palfyn» (f) - M. pierre leJeune (délégué) - aV. 
Jean palfyn 24, 1020 bruxelles - tel. 02 479 34 83.
CoMité «tHys-Van HaM» (f) - MMe Josiane deVlaeMinCk (pré-
sidente) - rue tHys-VanHaM 21, 1020 bruxelles - tel. 02 425 
22 30.
CoMité «Verregat» (nf) - M. andré Verloes - rue des gené-
Vriers 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.
geMeensCHapsCentruM «nekkersdal» (n) - dHr rik fobelets 
(aniMateur) - e. boCkstaellaan 107, 1020 brussel - tel. 02 421 
80 60 - fax. 02 420 40 87.
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.
Médiation soCiale - laeken Centre (f) - M. MatHieu VerHaegen 
(aniMateur) - pl. JosepH benoît WilleMs 14, 1020 bruxelles - 
tel. 02 421 05 65 - fax. 02 421 05 67.
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.
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.



Huis Van de partiCipatie - anspaCHlaan 13, 1000 brussel

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons 
op 0� ��� �1 �0 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.

	 	


