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VOORWOORD

« Inforum » is een uitvloeisel van de Fora
die, georganiseerd door de Stad Brussel,
plaatsvinden in al haar wijken. «� Inforum� »
bestaat uit het verslag van de debatten en
de antwoorden op de vragen van de
bewoners betreffende het beheer van de
openbare ruimte. Het is een participatief
werktuig, dat als verbindingsschakel en
plaatselijk informatieblad wil fungeren.
Een goed werkende plaatselijke democ-

ratie is onontbeerlijk indien men ambitieuze
stadsprojecten wil verwezenlijken waar
iedereen zich goed kan bij voelen, daar de
stad nooit mag teruggebracht worden op
een eenzame massa van bewoners. De
wijk is dus het eerste beslissingsniveau.
Door een sociale dynamiek kan Brussel
zich ontvouwen als Europese metropool en
de huidige uitdagingen aangaan.
De dialoog begint met onderlinge contac-

ten tussen buren en het « Inforum » wil hier
aan deelnemen door de bewoners te infor-
meren over wat er besproken werd tijdens
de Wijkfora. In het verloop van de tijd dient
het « Inforum » ook als baken om jaar na
jaar de stand van zaken i.v.m. de vooruit-
gang van dossiers, het ontstaan van nieuwe
problemen of de invloed van Stadsacties te
kunnen evalueren en appreciëren.
Een Wijkforum is een burgervergadering

waarvan « Inforum » de stem is.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie

SYNTHESE

VAN DE VERGADERING VAN 29/09/2010

AANWEZIGEN

College: Mevr. Lalieux en Hariche, Dhr. Ceux,
Close, El Ktibi, Fassi-Fihri en Ouriaghli
Bewoners : 34 personen.
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Bezetting van
de groene
ruimten door
asiel-zoekers
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Door de bezetting
van het park rond
de Lakense Haard
en bepaalde
openbare ruimten
bij de woonblok-
ken ontstaat bij de
bewoners een
gevoel van
onveiligheid. Er
wordt een humane
oplossing ge-
vraagd i.v.m. de
hygiëneproblemen
die de vluchte-
lingen met zich
meebrengen.

Het Stadscollege is niet bevoegd voor het
herbergen van vluchtelingen. Het is aan
de Federale overheid om deze personen
in open centra op te vangen terwijl hun
dossier wordt onderzocht. Dit kan drie
maand tot één jaar in beslag nemen.
Door de toeloop van asielzoekers is er
sinds anderhalf jaar geen plaats meer in
de opvangcentra. De regering heeft uit-
zonderlijke maatregelen getroffen en de
vluchtelingen in leegstaande kazernes
ondergebracht. Anderen vinden een on-
derkomen in hotels.

Het Rode Kruis zal nieuwe centra ope-

nen. Het Centrum voor dringende sociale
actie (CASU) is niet bevoegd en het lo-
kaal in de Masuistraat kan niet worden
gebruikt voor de opvang van deze
personen.

De Stad heeft op haar niveau naar
geen oplossingen gezocht, om zo de
Federale Staat haar verantwoordelijk-
heid op te laten nemen. Deze methode
heeft na een zekere tijd haar vruchten
afgeworpen.
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Stedenbouw
en toekomst
van de wijk
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De bewoners vrezen de bouw van
woontorens en luxeappartementen
die de bewoners zouden aanzetten
om de wijk te verlaten. Deze vrees
is niet gegrond omdat de Stad een
gemengde huisvesting wenst te
behouden. De Stad oefent ook druk
op de privé-sector door de dreiging
van onteigening van verloederde
panden.
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Tussen 1999 en 2003 heeft het
Wijkcontract in de Noordwijk de mogelijk-
heid geboden om woningen op te knap-
pen en te bouwen op de braakliggende
terreinen. Twee Bijzondere Bestemmings-
plannen (BBP) werden de laatste jaren
goedgekeurd, namelijk de Willebroekkaai
en de Helihavenlaan. Een belangrijk deel
van de huisvesting kon worden gevrij-
waard (100.000 m² en 75.000 m²). Het
Wijkcontract “Masui” voorziet, tussen
2010 en 2014, investeringen tot 25 miljoen
euro om er het gemengde woonkarakter
te behouden en woningen te renoveren.

De Premiumtoren, op de terreinen van
de Delhaize opslagplaatsen zal luxe ap-
partementen aanbieden. Het aanbod van
sociale woningen in de wijk is belangrijk
maar onvoldoende. Zodoende zal het
Gewest sociale woningen bouwen aan de
Simon Bolivarlaan, op terreinen die door
de Stad ter beschikking werden gesteld.
De stedenbouwkundige lasten van de
Sueztoren zullen worden gebruikt voor de
bouw van huisvesting. Deze worden door
de Stad aangekocht om er middenklasse
woningen van te maken. De steden-
bouwkundige lasten van de TBR-toren
(2.323.000 ¤) zullen ten goede komen
aan de Brusselse Haard. Kantoren ko-
men er enkel aan de kant van de Albert II
-laan.

Sommige bewoners vragen de ves-
tiging van handelszaken , daar handel in
de wijk ontbreekt.
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Verschillende be-
langhebbenden
zijn actief in de wijk

Er zij ongeveer 1305 sociale
woningen in de Noordwijk, beheerd
door de OVM (Openbare Vastgoed-
maatschappijen), het OCMW en de
Grondregie. Tegen 2012 komen er nog
360 openbare –sector woningen bij.

Lakense Haard (735 woningen)
• Helihaven-Antwerpen complex: 495
• Antwerpen-Orban complex: 98
• Antwerpen-Voorstad complex : 38

Brusselse Haard (203 woningen)
• Antwerpsesteenweg 61 en 63.

OCMW (79 woningen)
• Helihavenlaan 32 : 55 appartemen-
ten – gemeenschappelijke eigendom
• Antwerpsesteenweg 29-31 : 24
appartementen & sociaal bijhuis.

Grondregie
288 bestaande woningen :

• 73 woningen in het kader van het
Wijkcontract “Noord”.
• 215 woningen met beperkte huur.
Deze woningen krijgen subsidies van
de Stad om de huurprijzen in bedwang
te houden.

360 te bouwen woningen
In de wijk komen 186 van 1000 wonin-
gen die voorzien zijn in het Huis-
vestingsplan.
• Hoek Helihaven-Antwerpen: 15
doorsnee lage energie-consumptie-
woningen
• Simon Bolivar-Antwerpen : 50 mid-
denmoot woningen die voor conceptie
en uitvoering aan een openbare aan-
besteding worden onderworpen; er ko-
men middelmoot woningen in samen-
spraak met de ONE-K&G en renovatie

van de basisschool “Héliport”. De
vergunning zou in juni 2011 worden
afgeleverd zodat de werken in december
2013 uitgevoerd kunnen zijn.
• Simon Bolivar – Insula: 45 apparte-
menten met stedenbouwkundige lasten -
in uitvoering. Ernaast aankoop van de
Stad van 64 woningen die in april 2011
afgewerkt zullen zijn.
• Pijl - Voorstad : 12 doorsnee woningen
In het kader van het Gewestelijk Ont-
wikkelingsplan heeft de Stad het terrein
aan het begin van de Helihavenlaan en
de Groendreef aan het Gewest overge-
maakt. Hier komen 180 woningen - 90
middenmoot en 90 sociale woningen.

Wijkcontract
«�Masui »

Sociale vastgoedoperaties uitgevoerd
door de Grondregie of in samenwerking
met de Grondregie
• Hoek Groendreef – Antwerpsesteen-
weg: +/- 11 woningen, 1 handelsgelijk-
vloers en 1 Sibelga-cabine in de onder-
grond.
• Zenne-Cogge : beheer van 4 appar-
tementen voor kroostrijke gezinnen.
• Koninginnelaan : beheer van 4 tot 5
woningen in het kader van het project
van een kinderdagverblijf.
• Zenne - Masuistraat 96 : +/- 9 wonin-
gen en een handelsoppervlakte op het
benedenverdiep.
• Alternatieve mogelijkheden om eige-
naar te worden – Gebouw en huis ver-
worven door de Stad en overgemaakt
aan een bewonerscollectief zodat de
kosten zo laag mogelijk uitvallen.
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Onvoldoende
parking en
frequentie van
bus 47

Het ontbreken van parkings komt re-
gelmatig terug in de kritiek van de be-
woners. Zij vragen zich ook af of men de
invloed van nieuwe torenblokken op het
vlak van mobiliteitsproblematiek en par-
keerruimten heeft bestudeerd.

Het beleid van de Stad is gericht op
minder parkeerplaatsen daar er in de
Noordwijk een goed aanbod aan open-
baar vervoer is. De MIVB voorziet om de
tram over de Picard-brug te laten rijden,
om via de Simon Bolivarlaan het Noord-
station te bereiken.

Wat de lage frequentie van de altijd
propvolle buslijn 47 betreft, zal de Stad de
MIVB blijven aanmanen. Als de Stad het
financiert, gaat de MIVB akkoord om
gedurende het weekeinde lijn 47 tot aan
de hoeve “Nos Pilifs” te laten doorrijden.

Een bewoner betreurt het te grote
aantal zware ongevallen op de Koningin-
nelaan en in de Masuistraat vanwaar de
dringende vraag naar snelheidsbeper-
kende maartregelen.



11Nord - Novembre 2010 |Noordwijk - November 2010 |

Tewerkstelling
en alfabetise-
ringslessen
Actiris heeft haar prospectierol in de wijk
bevestigd. Maar andere openbare instel-
lingen doen hetzelfde werk, wat de ont-
moediging van vele ondernemingen als
gevolg heeft.

Een wettekst van het Brusselse Parlement organiseert deze prospecties. “Tracé
Brussel” is er voor ondernemingen van minder dan 10 voltijdse werknemers. Zij bevin-
den zich in de nabijheid van kleine ondernemingen. Dit plan zal worden uitgevoerd
eenmaal de ministeriële verordeningen ondertekend zijn. Daarenboven heeft de Stad
alle belanghebbenden in één gebouw bijeengebracht. Op de Antwerpsesteenweg 26
bevinden zich Tracé Brussel, het Plaatselijk Tewerkstellingsagentschap, het Opleidings-
en Jobhuis, Actiris en Mission Locale. De Stad tracht samenwerkingsverbanden te
leggen tussen deze diensten. Een overeenkomst organiseert de verspreiding van de
informatie in de verschillende wijken. De bedrijven die zich in de wijk vestigen hebben
op initiatief van SUEZ een vereniging gesticht (Be Face) om dichter bij de wijkbewoners
te staan en om hen als eersten aan te werven.

De vraag naar alfabetiseringslessen blijft groot maar het aanbod blijkt onvoldoende.
De vzw’s die deze cursussen organiseren worden vaak door de COCOF gefinancierd.
De budgetten worden aan de gemeenten toegewezen, die deze dan in samenspraak
met de plaatselijke non-profitsector over verschillende vzw’s verspreiden. De alfabetise-
ring is een speerpunt voor de COCOF en de Stad. Het plaatselijke overleg van 13 oktober
zal het nieuwe financieringsprogramma voor projecten die de sociale cohesie aanbelan-
gen voorstellen. De nieuwe subsidies kunnen dan onder de verenigingen worden
verdeeld. In het kader van het sociale luik en tewerkstelling van het Wijkcontract “Masui”
wordt één miljoen euro voorzien voor sociaal-economische integratieacties en
–activiteiten die leiden tot tewerkstelling of bijscholing.
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Jeugdhuis
en school-
ondersteuning

Het project voor de bouw van de nieuwe lokalen van het Jeugdhuis “Toekomst” werd
in juni 2006 aan het publiek voorgesteld voorgesteld. De bouw zal - na 400 werkdagen
- in oktober 2011 afgewerkt moeten zijn. Het zal een ecologisch bouwwerk worden
waar men energie zal kunnen besparen met een groen dak en begroeide muren.

Sinds 2009 lopen verschillende ondersteuningsprojecten in de stedelijke basis-
scholen. Het onderwijzende personeel begeleidt de leerlingen en legt hun moeilijk-
heden bloot. In de Noordwijk worden deze activiteiten georganiseerd in de
Helihavenschool. Leerlingen van andere basisscholen in de wijk kunnen zich hier ook
voor inschrijven.

Wat pubers betreft, heeft de vzw BRAVVO een project van tijdelijke tewerkstelling op
poten gezet, met als doel de jongeren te stimuleren om zo lang mogelijk te studeren en
terzelvertijd ook wat zakgeld te kunnen verdienen. Dit zal hen ook vertouwd maken met
facetten van de arbeidsethos zoals bijvoorbeeld op tijd komen, beleefdheid enz.

Dit project heeft een positieve uitwerking op de wijk. Jongeren hangen minder rond
in de ingangen van woonblokken en worden anders bekeken door de omwonenden.
Trappengangen geschilderd door jongeren worden niet meer gevandaliseerd.
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Straatveger-
huisjes,
duivenoverlast
Een deel van het Wijkcontract is ook
begaan met de netheid, vooral met het
probleem van het buitenzetten van vuil-
niszakken buiten de toegestane uren.

In augustus werd er in de wijk een straatvegerhuisje in gebruik genomen. Door de
nabijheid werkt dit de kwaliteit van het werk in de hand. Dankzij het Wijkcontract kan
het netheidsteam nog worden uitgebreid. Daarbij komen nog de acties in de scholen en
samen met de verenigingen, om de bewoners bewust te maken van de netheid in hun
wijk. Sommige bewoners klagen dat duiven hun terrassen besmeuren. De
hygiënediensten van de Stad proberen de duivenpopulatie te stabiliseren. Deze worden
gevangen, gesteriliseerd, geringd en dan vrij gelaten waar men ze had gevangen. Elk
jaar worden twee, tamelijk duur uitvallende campagnes, uitgevoerd. Tussen 2004 en
2009 werden ongeveer 12 000 duiven «behandeld».
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Wegenis-
werken

Het probleem van het luidruchtige riooldeksel, dat de bewoners in de Masuistraat
hoorndol maakte, is opgelost. Er werd een nieuw op maat gemaakt deksel aange-
bracht. Voor het einde van het jaar worden de stoepen van de Helihavenlaan (tussen
de Simon Bolivarlaan en de Antwerpsesteenweg) heraangelegd. Twee snelheids-
drempels worden voorzien in de Laanbrugstraat.

Varia
Aan het begin van de Antwerpsesteenweg staan de kelders regelmatig blank en het

water reikt soms bijna tot aan de elektriciteitsmeters. De regelmatige overstromingen
zijn het gevolg van de urbanisatie en de ondoordringbaarheid van het wegennet, die
het overtollige water niet kunnen laten wegsijpelen of wegvloeien. Het Gewest denkt
daarom aan de bouw van een waterbekken. Vivaqua beheert nu het riolennet, maar de
Stad zal doorgaan haar inwoners te informeren en zal optreden als bemiddelaar tussen
de verschillende instellingen en de verzekeringen.

De school aan de Sluismeester Coggestraat zal worden uitgebreid en er naast wil
de Stad een sportzaal bouwen, die buiten de schooluren toegankelijk is voor de school
en de wijkverenigingen. De preventiediensten van de vzw BRAVVO verhuizen naar de
oude Gaston Deran-gebouwen.

Wat de veiligheid van de zone betreft, stelt men vast dat sinds de heraanleg van het
park, jongeren over de afsluitingen klauteren en zich in de achtertuinen van de huizen
in de Masuistraat ophouden. Sommige woningen worden “bezocht” en/of gevanda-
liseerd. Een eerste maatregel zou het plaatsen zijn van een traliewerk om nachtelijke
excursies te stoppen. Een andere oplossing zou erin bestaan een afsluiting aan te
brengen aan de kant van de Konninginelaan, om zo het park af te sluiten.

Het moestuinproject op de plavuis dat zich achteraan het Wijkhuis “Millenium”
bevindt, heeft de stilzwijgende toestemming van de Schepen van Groene Ruimten
verkregen. De bewoners vragen om deze toestand te normaliseren zodat niemand van
de ene op de andere dag zomaar kan worden buitengedreven.
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Comités
en contactadressen

Kent U een comité dat niet op deze lijst voorkomt, laat het ons dan weten. Dank bij

voorbaat.
>> A.S.B.L. J. SWINNEN (F) - M. NICOLAS

KLEPININE - RUE PONT DE L'AVENUE 35,
1000 BRUXELLES-NKLEPININE@SWINNEN-
ASBL.BE - TEL. 02 203 56 13.
>> BRAVVO - CENTRE DE JEUNES LOCO

MOTIVE -MME MARIE-PAULE LOLO - CHÉE

D'ANVERS 208/210, 1000 BRUXELLES - TEL.
02 204 01 54.
>> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE -
QUARTIER NORD (F) - M. LAURE MESNIL -
CHÉE D'ANVERS 150A, 1000 BRUXELLES -
LAUREMESNIL@HOTMAIL.COM - TEL. 02 203
05 56 - FAX. 02 204 00 08.
>> COMITÉ "L'HÉLIPAN" (F) - CHÉE

D'ANVERS 154, 1000 B. - TEL. 0479 966727
- COMITEHELIPAN@HOTMAIL.COM .

>> COMITÉ "QUARTIER NORD" (F) - M.
JEAN-FRANÇOIS / MAÏTÉ DISTAVE - DEQUINZE

- ALLÉE VERTE 60, 1000 BRUXELLES -
JFDISTAVE@TISCALI.BE.
>> COMITÉ "QUARTIER NORD" (N) - DHR

MEV. BART - ANNE NEERSCHOTTEN-GASPARD

- GROENDREEF 60, 1000 BRUSSEL -
BARTNEER@DDS.NL.
>> DYNAMIQUE DU NORD - ESPACE DE

RENCONTRES (F) - M. HAMMADI BELLAALI -
CHÉE D'ANVERS 397, 1000 BRUXELLES.
>> MAISON DE QUARTIER "MILLÉNAIRE" /
BUURTHUIS "MILLENNIUM"- CHÉE D'ANVERS

150A, 1000 BRUXELLES - TEL. 02 203 05
56 - MYRIAM.GEENS@LMDQ.BE.
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Het Huis van de Participatie zendt uw opmerkingen,
vragen, klachten door naar de bevoegde diensten
van de Stad Brussel.

02 279 21 30 - org.particip@brucity.be
Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons 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. Zend ons uw e-mail.

Huis van de Participatie - Anspachlaan 13 - 1000 Brussel www.brucity.be

Ver. Uit.: A. El Ktibi, Stad Brussel, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel.


