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Beste Brusselaars,

In dit boekje kan u het verslag lezen van het wijkforum in uw buurt. Elke 
maand gaan de Burgemeester en zijn Schepenen op bezoek in een 
andere Brusselse wijk. Alle buurtbewoners worden op deze vergadering 
uitgenodigd. Ze kunnen er vragen stellen over de plannen van de Stad 
voor hun wijk, opmerkingen geven, problemen aankaarten. Als bewoner 
weet u immers heel goed wat uw straat en wijk nodig hebben! Met uw 
tips gaan wij aan de slag. 

Deze ontmoetingen tussen bewoners en College zijn erg belangrijk om 
een goed inzicht te krijgen in de noden van onze wijken, en hier blijft het 
niet bij. Zo bieden we onze bewoners ook de nodige ondersteuning aan 
om zelf de handen uit de mouwen te steken. Deze zomer zag de eerste 
Leefstraat in Brussel het licht: bewoners bouwden samen hun straat om 
tot aangename speel- en ontmoetingsruimte. Elk jaar krijgt één wijk het 
‘participatief budget’ van de Stad: daarmee kunnen ze zelf aan de slag 
om een project te realiseren dat hun wijk echt nodig heeft. In wijken met 
een wijkcontract zien we ook dat onze DIY-oproepen goed werken: daar 
schieten de bewonersinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Ze 
zorgen voor aanstekelijke, positieve dynamiek in de wijk en versterken 
het wij(k)-gevoel. 

Brussel heeft bewoners met een mening. Ze willen gehoord worden over 
de toekomst van hun Stad. En ze hebben gelijk! Daarom is het belang-
rijk om bij grote stadsprojecten een omvangrijk participatietraject op te 
zetten, en hier zo veel mogelijk bewoners bij te betrekken. Dat is geen 
gemakkelijk proces, en vraagt veel tijd en energie. Toch is het essen-
tieel, want overleg leidt tot betere plannen. Daar willen we volgende 
jaren volop op inzetten. 

Naast de klassieke wijkvergaderingen organiseert de Stad nog verschil-
lende thematische vergaderingen: over een welbepaald project dat in de 
stijgers staat, of bijv. over de netheid in uw wijk. Aarzel niet ons te mailen 
of te bellen met opmerkingen en suggesties. Samen maken we van deze 
Stad een nog fijnere plek om te wonen.

Ik wens u veel leesplezier bij deze Inforum.

Ans Persoons,   
Schepen van Participatie voor de Stad Brussel

VOORWOORD
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SYNTHESE VAN 
HET WIJKFORUM 
Vijfhoek-Oost
Vergadering van 30 april 2016 
Aanwezigen  + /- 42 bewoners

De wijkfora worden eenmaal 

per jaar georganiseerd in de 9 zones 

van de Stad Brussel (Vijfhoek West, 

Vijfhoek Oost, Laken Noord, Laken 

Zuid, de Noordwijk, Haren, NOH, 

Nord-Est, Louiza). Ze geven bewoners 

de kans om in dialoog te gaan met 

de overheid over ontwikkelingen en 

plannen in hun wijk.

Voor elke wijkvergadering wordt een 

voorbereidende vergadering georga-

niseerd, waarbij aan commissies, orga-

nisaties, diensten en buurtverenigingen 

gevraagd wordt om nuttige informatie 

en opmerkingen te verzamelen. Tij-

dens het wijkforum geeft de Stad ant-

woorden op deze vragen en geeft zij 

het woord aan bewoners voor nieuwe 

vragen of verduidelijkingen.

Brussel Participatie is de dienst die 

deze vergaderingen organiseert. BP is 

een dienstverlenende organisatie, helpt 

bewoners om informatie te vinden over 

de Stad, om toegang te krijgen tot alle 

administratieve diensten, motiveert bur-

gers om ideeën voor hun wijk te delen 

en biedt tools aan voor de ontwikkeling 

van projecten voor de gemeenschap.
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NETHEID

DE STAD ONDERHOUDT DE 
RELATIES MET HET GEWEST
ONZE-LIEVE-VROUW-TER-SNEEUW

De netheid van de Onze-Lieve-Vrouw-

ter-Sneeuwwijk is een bevoegdheid 

van het Gewest. Aangezien meerdere 

malen werd vastgesteld dat de vuil-

niszakken buiten de wettelijke uren 

worden buitengezet, heeft de Stad 

onderhandelingen aangevat met het 

Gewest om het ophalen beter te con-

troleren. De overlast en het ongepast 

gedrag van de klanten van de snack-

bars en de bezoekers van het Konink-

lijk Circus leiden tot talrijke boetes. De 

Stad vraagt aan het Koninklijk Circus om 

iemand aan te werven om erop toe te 

zien dat de netheid bij het verlaten van 

de evenementen wordt nageleefd. Het 

is echter niet enkel deze instelling die 

voor problemen zorgt. Voor de lokalen 

van Samusocial bevindt er zich vroeg ‘s 

morgens en laat ‘s avonds afval op de 

stoep. De Stad stelt voor om er tijde-

lijke vuilnisbakken te plaatsen en indien 

nodig een controle te organiseren via 

het personeel van Samusocial.

TERUGVORDEREN VAN HET BEHEER 
VAN BEPAALDE PLAATSEN
LOLLEPOTSTRAAT

In juni zullen er hekken 

worden geplaatst die ‘s 

nachts worden gesloten, 

om te vermijden dat deze 

plaats als openbar toilet 

wordt gebruikt.

WOLVENGRACHT

Het Pocket Park, meer bepaald de speeltuin ervan, 

op de hoek met de Wolvengracht en de Leopold-

straat vertoont tekenen van een gebrekkige net-

heid (uitwerpselen, blikjes, gebroken glazen) en is 

niet beveiligd. Het schoonmaken valt onder de ver-

antwoordelijkheid van het Gewest. De Stad zal dus 

vragen om er aandacht aan te besteden, maar ook 

om de bevoegdheid in verband met het onderhoud 

ervan terug te krijgen.
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PROJECT VOOR HET “SELOR”-GEBOUW
BISSCHOFFSCHEIMLAAN

STEDENBOUW

BEGRIJPEN IS VERRE VAN 
VANZELF SPREKEND
FONTEIN OLIVETENHOF
Het onderhoud en de schoonmaak van de fonteinen is complex. Er zijn een hon-

derdtal fonteinen op het grondgebied van de Stad en slechts 4 fonteiniers. De 

mechanismen zijn complex vooral wanneer er water en elektriciteit mee gepaard 

gaan, zoals voor de Spuwer, die al 3 jaar niet meer werkt.

Tijdens de winter mogen de fonteinen niet in werking worden gesteld en worden de 

fonteiniers ingezet voor loodgieterijwerken in de gebouwen* van de Stad. De winter 

veroorzaakt schade en het heraanzetten van de fonteinen blijkt soms moeilijk te zijn. 

Dit verklaart ook waarom het “Indisch Kanaal” niet meer werkt. De Stad overweegt om 

de fonteinen vroeger in werking te stellen om zo de achterstand op het vlak van de 

herstellingen weg te werken. Tot slot wordt meegedeeld dat de drinkwaterkranen aan 

de gedenksteen in dezelfde straat werden verwijderd, maar niet werden vervangen.

Dit voormalige gebouw had een maxi-

male hoogte van 30 m. Door het ver-

dwijnen van het binnenterrein van het 

huizenblok had de Stad ook een insprong 

van 8 m ten opzichte van de Noordstraat 

opgelegd, een strook die wordt inge-

nomen door een kleine groene ruimte. 

Momenteel omvat het project van de 

promotor een gebouw van 40 m hoog, 

evenals de verdwijning van de groene 

ruimte. Een bewoner verwijt de Stad 

dat ze tijdens de overlegcommissie 

een gunstig advies heeft uitgebracht 

in ruil voor bepaalde inrichtingen. De 

Stad benadrukt dat zij enkel een kritisch 

advies en geen afwijzend advies kan uit-

brengen, aangezien de vergunning door 

het Gewest wordt afgeleverd. Ze heeft 

echter geëist dat het gebouw met twee 

verdiepingen zou worden verlaagd en 

heeft gevraagd om het aanzicht van het 

gebouw te verbeteren.

Een bewoonster uit kritiek op de ver-

dwijning van de groene ruimte van de 

strook in het toekomstige project. Ze 

is van mening dat deze ruimte een 

belangrijke rol speelt voor de fauna 

en de flora en ook voor de bewoners. 

De Stad verduidelijkt dat deze onbe-

bouwde zone deels een onbeheerde 

toegang is. De Stad wil van de straat 

opnieuw een aangename plaats maken 

met behoud van de afmetingen.

* 300 gebouwen
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STEDENBOUW

TUSSEN HET 
PROJECT EN 
DE REALITEIT
CHAMBON-DOSSIER 

Het Chambon-dossier omvat een groot 

gemengd complex met studenten-

woningen, handelszaken, restaurants 

en kantoren. Een bewoner oppert dat 

de Wolvengracht en de Zilverstraat 

opnieuw met de Nieuwstraat kunnen 

worden verbonden en heeft vragen bij 

de bijdrage van dit project des te meer 

omdat de eerste handelszaak die er zich 

heeft gevestigd een lowcosthotel is.

Wat dit hotel betreft, heeft de Stad aan 

de promotor gevraagd om de gevel niet 

in het oranje te schilderen en het erf-

goed te bewaren. Helaas wordt vastge-

steld dat het uithangbord niet dat van 

een onderneming met standing is, zoals 

door de promotor werd beloofd.

PAALTJES IN 
BLAUWE STEEN
NAAMSESTRAAT

STEDENBOUW

HET DAVERT 
ZONDER ENIGE 
REDEN
SINT-GORIKS

Een bewoonster deelt mee dat er seis-

mische activiteiten worden waarge-

nomen iin de woningen op de hoek 

van de Borgvalstraat en het Sint-Goriks-

lein en vraagt wat de oorsprong ervan 

is. Dit doet zich voor op verschillende 

momenten zelfs wanneer er geen spe-

ciale evenementen in openlucht aan 

de gang zijn. De Stad raadt aan om aan 

Leefmilieu Brussel te vragen metingen 

uit te voeren.

HANDELSZAKEN

EVENWICHT EN 
CONCURRENTIE
DRIE GROTE PROJECTEN

De handelaars zijn van mening dat de 

“stukken van de taart” niet eerlijk zijn 

verdeeld i.v.m. de aankondiging van de 

verdere ontwikkeling van 3 winkelcenta-

projecten: Dockx (langs het kanaal, in de 

buurt van de Van Praetbrug), NEO (Laken) 

en Uplace (Machelen). De drie projecten 

zullen echter niet tegelijk van start gaan 

en zullen wellicht niet allemaal worden 

De Stad gaat opnieuw een voorstel doen 

om terug paaltjes aan de ingang van de 

Naamsestraat te plaatsen. Het boogge-

welf dient immers te worden beschermd 

indien er zich een ongeval zou voordoen. 

Elke oplossing dient te worden goedge-

keurd door de Commissie voor Monu-

menten en Landschappen. 
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uitgevoerd. Wat het project 

Uplace betreft, kan de Stad 

geen antwoorden geven 

aangezien het afhangt van 

het Vlaams Gewest.

THURN & TAXIS

Het gaat om een privépro-

ject met buurtwinkels met 

een totale oppervlakte van 

420.000 m². Het idee is om 

geen groot winkelcentrum 

te bouwen, dat de concur-

rentie zou aangaan met de 

reeds bestaande centra.

BOUW VAN HET METRO-
STATION STALINGRAD

De drie jaar durende werken 

houden een groot risico in 

voor de handel in de wijk. 

De Stad en het Gewest zijn 

overeengekomen om de 

werken in twee fasen uit 

te voeren: Eerst Stalingrad 

en vervolgens Lemonnier 

omdat een gelijktijdige uit-

voering niet leefbaar zou 

zijn voor de handelszaken.

HANDELSZAKEN

ACTIVITEITEN EN 
ANIMATIES VAN 
HOGE KWALITEIT
VOETGANGERSZONE

Sommige bewoners uiten hun ontevre-

denheid over het soort publiek dat door de 

voetgangerszone wordt aangetrokken. Ze 

voegen eraan toe dat ze niet vinden dat er 

zich in het centrum handelszaken worden 

ontwikkeld die zijn aangepast aan wat zij 

zouden willen. Ze vragen bijvoorbeeld een 

uitbreiding van het aanbod van culturele 

activiteiten van hoge kwaliteit die geen over-

last veroorzaken, zoals het festival “Hopla!”.

De Stad heeft niet altijd de controle over 

handelszaken, waarvan sommige een 

bestemmingswijziging ondergaan zonder 

vergunning. Hierdoor zijn de overheden 

verplicht om een - soms lange - rechts-

zaak aan te spannen.

Er wordt echter gewerkt aan het type van 

handelszaken in de voetgangerszone Het 

handelsproject “Crystal City” in complex 

Grétry beoogt bijvoorbeeld de inplanting 

van nieuwe handelszaken. De werken zullen 

begin 2017 van start gaan. Het Anspachcen-

trum wordt gerenoveerd en de Stad pro-

beert om een winkel van hoge kwaliteit in 

de gebouwen van Actiris aan te trekken.
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HANDELSZAKEN

ONDER-
VERHURING 
VAN DE 
BRASSERIEËN
ONZE-LIEVE-VROUW-TER-SNEEUW

Een bewoonster herinnert aan de 

brief die onbeantwoord is gebleven 

en betrekking heeft op het café 

Derrick Liberty op het Vrijheids-

plein. De huurders hebben alles 

in het pand vernield en de bewo-

ners vragen dat de Stad zich verzet 

tegen de opsplitsing of tegen de 

afbraak van de muren om een gro-

tere brasserie van te maken. De wijk 

heeft geen nieuwe horeca nodig en 

is voorstander van het Atrium-pro-

ject voor meer buurtwinkels .

De Stad is zich bewust van de pro-

blemen betreffende de verhuur van 

de uitbatingen aan brouwersgroep 

InBev op het Vrijheidsplein en van de 

uitwassen van de onderverhuring.

WERVEN

DE EFFECTEN 
VAN DE WERF-
VOERTUIGEN 
EN DE WERKEN
RADSTRAAT 

Deze wijk die in volle ontwikke-

ling is, ondergaat de druk van twee 

gelijktijdige werven, de privéwerf 

Strely en de bouw van woningen 

op het voormalige petanqueter-

rein van het sportcentrum. Een 

bewoner betreurt de slechte staat 

van de Radstraat, het feit dat de 

gebouwen bewegen en het aan- 

en afrijden van de werfvoertuigen 

vanaf 4-5 uur ‘s ochtends.

De werken in verband met het 

Wijkcontract “Jonction” komen niet 

bovenop de al lopende werken, 

aangezien ze pas in 2018-2019 

zullen worden aangevat. Wat het 

aan- en afrijden van de werfvoer-

tuigen in de vroege ochtend betreft, 

is de Stad van mening dat het beter 

is dat de werken vroeg van start 

gaan om het verkeer overdag niet 

te blokkeren. Ze zal er echter op 

letten om dit in de toekomst niet 

meer zo vroeg toe te staan.
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MOBILITEIT

OVERGANGS-
SITUATIES
ZUIDSTRAAT

Na de rijrichtingen in de Zuidstraat 

te hebben omgekeerd, stellen de 

bewoners zich vragen over een 

eventuele wijziging van de vergun-

ning voor de inrichting ervan. De 

werken worden uitgesteld om te 

kunnen nadenken over wat er rea-

liseerbaar is. De vergunning wordt 

niet aangepast. Na de werken zal de 

zone tussen de Steenstraat en de 

Bogaardenstraat wel degelijk een 

voetgangerszone worden.

PARKING ROUPPE-FONTAINAS

Een bewoner betreurt dat deze 

parking nog steeds niet met weg-

wijzers wordt aangeduid. De Stad 

werkt aan de aanduidingen van de 

parkings en zal de ijkpunten van het 

Gewest afwerken.

ONDERRICHTSTRAAT

De oorspronkelijk voorziene ver-

keersdrempel werd nog niet aange-

legd en de snelheidsovertredingen 

brengen de veiligheid in gevaar. De 

Stad gaat na hoever het staat met 

de uitvoering en herinnert eraan dat 

men steeds moet wachten alvorens 

iets wordt verwezenlijkt.
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VAN PRAETSTRAAT

Deze straat blijft een voetgangers-

zone. Het is verboden om in de voet-

gangersstraten te parkeren. De 

parkeerplaatsen voor personen met 

een beperkte mobiliteit worden naar 

de Borgvalstraat verplaatst.

WEGENISWERKEN

HERSTELLING 
VAN DE 
VOETPADEN
BEHEERMODALITEITEN

Waarom worden de straatstenen tijde-

lijk hersteld met asfalt? De Stad plant 

de herstelling van de straatstenen in 

één keer en gaat intussen over tot tij-

delijke herstellingen.

HUIDEVETTERSSTRAAT

De bewoners vragen om paaltjes te 

installeren om het parkeren op de voet-

paden tegen te gaan.

OPENBARE RUIMTE

OPLOSSINGEN 
EN VEREISTEN
ZAVEL

Er werden verschillende projecten uit-

gewerkt, maar geen enkel biedt voldoe-

ning. De Stad wil de kosten beperken, 

maar graafwerken aan de Zavel blijken 

nodig te zijn om de waterdruk in het sta-

tion Kapellekerk te verhogen bij even-

tuele brand. Een ander probleem is het 

instortingsgevaar dat te wijten is aan 

voorbijrijdende zware voertuigen op het 

plein. De optie die bestaat uit een ver-

hoging van de capaciteit in de parking 

Poelaert, zou ervoor kunnen zorgen 

dat er niet onder het Zavelplein moet 

worden gegraven. Het alternatief zou 

zijn de heraanleg van de parking van de 

Zavel en de verplaatsing van de markt 

op het plein.

ESPLANADE

De Stad vraagt aan de Federale Politie 

die zich aldaar heeft gevestigd, om 

een echte doorgang, zoals een trap, 

te voorzien.
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VOETGANGERSZONE

DE WERKEN VÓÓR DE VORMGEVING
FASEN VAN DE WERKEN

De planning van de werken is een informatief document betreffende de afron-

ding van het voetgangersdeel en het circulatieplan. De werken zullen in drie fasen 

worden uitgevoerd. Voor de eerste fase “De Brouckère” werd de onderneming al 

aangesteld voor de impermeabilisering van de betonplaat op de metro. Fase 2 heeft 

betrekking op “Fontainas”. Fase 3 heeft betrekking op de impermeabilisering van 

de betonplaat van het station Beurs en kan nog moeilijk worden. Om de werken te 

versnellen, wil de Stad de fasen “De Brouckère” en “Beurs” tegelijk willen uitvoeren.

Ook al is de situatie van het De Brouckèreplein momenteel niet uitstekend, toch 

zou het volgens een bewoner jammer zijn indien de voetgangerszone niet dege-

lijk wordt uitgewerkt. Het College heeft nog geen definitief standpunt ingenomen, 

maar het zou een historische fout zijn om dezelfde fouten te maken zoals in het 

verleden. De Stad verbindt zich ertoe om de afbakening van de perimeter en de 

toegankelijkheid tot de voetgangerszone met het Gewest te herzien.
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BOEKJE BETREFFENDE DE VOETGANGERSZONE

Aangezien de bewoners lijden onder het luidruchtig nachtleven, wil het comité een 

verandering aanbrengen in de beschrijving en de inrichring van de Sint-Gorikswijk. 

Zij vragen om eerder het culturele en sociale erfgoed in de kijker te plaatsen. Een 

plaat met uitleg over dit erfgoed zou bovendien zijn verdwenen van de gevel van 

het seniorentehuis.

EIKSTRAAT

Deze straat was oorspronkelijk bedoeld als comfortzone, maar sinds de komst van 

de voetgangerszone is het verkeer er toegenomen om twee redenen. Ten eerste 

werd de verkeersrichting in de Mussenstraat omgekeerd, die aflopend in plaats 

van opgaand is geworden. Daarbij komt nog dat er aan de ingang van de Eikstraat 

geen enkele signalisatie aanwezig is om aan te geven dat het verkeer er is voor-

PIÉTONNIER
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behouden voor de buurt-

bewoners. De tweede 

reden is de aanwezigheid 

van het verbodsbord voor 

voertuigen, maar dat het 

voor koetsen evenwel nog 

steeds mogelijk maakt om 

de Lievevrouwbroersstraat 

te nemen in de aflopende 

richting. Dit verbodsbord 

wordt echter genegeerd 

door de automobilisten. Er 

wordt dus gevraagd om het 

verkeer in de Lievevrouw-

broersstraat te beperken 

tot de buurtbewoners.

De vraag van het wijkco-

mité om van de Eikstraat 

een voetgangerszone te 

maken en een wande-

ling aan te leggen van de 

bovenstad naar de bene-

denstad, wordt vermeld in 

de plannen. Wat betreft de 

parking, wordt dit voorstel 

momenteel besproken met 

het Brusselse Parlement 

wat. Alvorens verkeers-

borden “verboden toegang 

uitgezonderd buurtbewo-

ners” te plaatsen, moet 

ook de toegang tot de 

garage van de techni-

sche diensten van de Stad 

wordengevrijwaard.
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VEILIGHEID

NA DE OVERLAST
ONZE-LIEVE-VROUW-TER-SNEEUW

De twee nachtclubs in de Leuven-

seweg en de IJzerenkruisstraat zijn 

bekend bij de politiediensten. Er zullen 

acties worden gevoerd om de nachte-

lijke overlast en het ongepast gedrag 

tegen te gaan. Op deze plaatsen 

worden “afterparty’s” georganiseerd en 

komen mensen na de sluiting van ander 

nachtclubs, pubs en disco’s samen.

ECONOMIE

GEEN 
CONCURRENTIE 
VOOR HET 
HOTELWEZEN
De bewoners zijn de Stad dankbaar 

dat ze geen voorstander is van Airbnb 

en dat ze dit niet toestaat in haar eigen 

huisvesting. De Stad vraagt trouwens 

aan het Gewest om een erg strenge 

regelgeving in te voeren, aangezien 

deze activiteit schade berokkendaan 

de hotelsector 
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PARTICIPEREN ALS BURGER?
DE DIENST PARTICIPATIE

Brussel Participatie is een organisatie 

van de stad Brussel die ten dienste 

staat van de burgers. Twee centrale 

concepten bepalen de missie van deze 

dienst: informatie en transparantie.

De participatie heeft betrekking op de 

openbare ruimte, de ruimte die in de 

stad door de burgers wordt gedeeld 

en gebruikt en die door de overheid 

wordt beheerd.

De dienst Participatie heeft als taak 

de participatie van stadsbewoners 

en -gebruikers aan het stadsleven 

te bevorderen met acties (steun) en 

dialoog omtrent de projecten van de 

stad Brussel.

INFORMEREN IS COMMUNICEREN

Het overbrengen van bezwaren, opmer-

INFO
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INFO

kingen, ideeën en originele oplossingen 

van bewoners maakt deel uit van het 

informatiewerk van Brussel Participatie. 

De dienst communiceert met affiches 

en folders, via zijn Facebookpagina, in 

openbare vergaderingen, op de web-

site, evenals via het “inforum” en de ver-

slagen van de wijkvergaderingen. Brussel 

Participatie beschikt over een adressen-

lijst van meer dan 5.000 burgers die zich 

in de databank hebben ingeschreven.

PROJECTEN VAN BRUSSEL PARTICIPATIE

Sommige projecten lopen al jaren. Zo 

bestaan de Wijkfora al meer dan 20 

jaar. Het participatiebudget, gelan-

ceerd in 2014, biedt een subsidie die 

het collectief nemen van een beslis-

sing en het collectief beheren van een 

budget aanmoedigt.

Andere projecten, nieuwe, in uitwer-

king of toekomstige, kunnen worden 

vastgelegd. Het onthaalproject wil de 
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toegang tot de openbare dienst her-

zien. Het wil de bezoekersruimte van 

Brussel Participatie, (zie foto bij dit 

artikel) aanpassen. Het is de bedoe-

ling om er een ruimte te creëren die 

drie ondersteuningsvormen voor bur-

gerparticipatie samenbrengt: een ont-

moetingsplaats, een informatiepunt en 

een leermiddelencentrum. Het idee is 

om de ruimte te laten uitgroeien tot 

een bindmiddel tussen de bijdragen 

van de burgers en de overheid. 

In de “Leefstraten” wordt het tijdelijk en 

ander gebruik van een plaats gepromoot 

zodat inwoners en verenigingen oplos-

singen kunnen vinden om hun straat 

leefbaarder en duurzamer te maken.

De dienst lanceert in 2017 een digitaal 

uitwisselings- en samenwerkingsplat-

form. Tot slot dient er ook te worden 

nagedacht over de jongerenpartici-

patie, om jongeren ertoe aan te zetten 

in dialoog treden met de overheid en 

zelf hun situatie in handen nemen.
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BRUSSEL PARTICIPATIE
  
EMILE JACQMAINLAAN, 19
1000 BRUSSEL
02 279 21 30
ORG.PARTICIP@BRUCITY.BE

Brussel Participatie zendt al uw opmerkingen, vragen 
en ideeën door naar de bevoegde diensten van de 
Stad Brussel
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