Persbericht van Ans Persoons (sp.a), Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden,
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26 juni 2015

Persuitnodiging: Opening tentoonstelling Wijkcontract Bloemenhof
Naar aanleiding van het einde van het Wijkcontract Bloemenhof, organiseert de Stad Brussel een
tentoonstelling “Rewind, Fast Forward” in de Sint‐Gorikshallen
Met veel trots stellen we u het Wijkcontract Bloemenhof (2011‐2015) voor. De afgelopen 4 jaren heeft
de Bloemenhofwijk niet stilgezeten. Het wijkcontract zorgde voor een boost aan energie. Bewoners
staken de koppen bij elkaar. Er werd gedroomd en gediscussieerd, initiatieven om de buurt aangenamer
te maken zagen het licht, organisaties gingen samenwerken, plannen werden gesmeed. De vele socio‐
economische projecten lopen nu op hun laatste benen. Deze projecten waren heel divers en
investeerden vooral in mensen: ze boden vormingen aan voor werkloze jongeren uit te buurt, hielpen
bewoners om hun woning te renoveren, begeleiden kinderen na school, enz.
Een wijkcontact duurt 4 jaar, met nog twee extra jaren om de werven af te werken. Die laatste periode
is nu aangebroken: nu wordt er vooral geïnvesteerd in stenen. De voorbereidende fase van de
vastgoedprojecten en herinrichting van de publieke ruimte wordt afgerond. De werven zullen de
komende maanden één voor één starten. Ik som er een paar op:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

De heraanleg van het Fontainaspark
De renovatie van de hageltoren
De heraanleg van de Papenvest en omgeving, inclusief een stadstuin en een speelplein
De heraanleg van de sokkel van de vijf blokken, met ruimte voor groen en speeltuigen
Het planten van een 60‐tal bomen
Het plaatsen van origineel stadsmeubilair, in samenwerking met het MAD en Recyclart
De installatie van een participatief kunstwerk van Kendell Geers
Het bouwen en renoveren van tientallen woningen

U kan al deze projecten, en nog veel meer, ontdekken op de tentoonstelling "Rewind, Fast Forward ",
van 2 juli tot 29 augustus in de Sint‐Gorikshallen.
Ik nodig u van harte uit op de opening op 2 juli, om 18u00 in de Sint‐Gorikshallen.
Ik kijk ernaar uit u daar te kunnen ontmoeten.
Ans Persoons
Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie
Bijlage : flyer en poster van de tentoonstelling
Contact: Ans Persoons – 0498 792 896 – Annelies Smets, Persattaché : 02 279 44 12, 0496 498 464

