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Ontdek de nieuwe 
activiteiten in uw buurt!
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Arnaud Pinxteren 
Schepen van Stadsvernieuwing  
van de Stad Brussel

Catherine Moureaux
Burgemeester van 
Sint-Jans-Molenbeek

Het Stadsvernieuwingscontract 
«Citroën-Vergote», is een investering 
van om en bij de 22 miljoen euro’s van 
de Stad Brussel, van Sint-Jans-Molen-
beek en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, om concreet te handelen op 
het leefmilieu en de leefkwaliteit van 
de bewoners van de wijken ten noor-
den van het Kanaal. 

Dit programma van betekenis zal de 
verwezenlijking van talrijke projecten 
toelaten : de heraanleg van het Maximi-
liaanpark en zijn boerderij, de oprich-
ting van gemeenschapsinfrastructuren 
en van woningen of zelfs de verbete-
ring van de openbare ruimten.

Maar, een Stadsvernieuwingscontract 
biedt eveneens talrijke acties en acti-

viteiten, voorgesteld aan Brusselaars 
en Molenbekenaars in hun straten, 
in hun wijken, dicht bij hen. Projecten 
opgedragen aan de jeugd, aan de oplei-
ding, aan de cultuur en aan het leefmi-
lieu om beter tegemoet te komen aan 
onderwerpen die ons samenbrengen. 
Gemotiveerde verenigingen die zich 
dagelijks inzetten om een sociale band 
te scheppen en te beantwoorden aan 
de noden van de bewoners. 

Ontdek het gelaat van deze verenigigen 
en deze activiteiten die zich zullen 
afspelen op twee stappen van bij u. 
Aarzel niet deze te ontmoeten 
en deze te verrijken door met uw 
aanwezsgheid.
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Het Stadsvernieuwingscontract 
«Citroën-Vergote» is een actieplan 
op initiatief van het Gewest geleid in 
samenwerking met de Stad Brus-
sel, de gemeente Sint-Jans-Mo-
lenbeek en hun bewoners.

Hij legt een interventieprogramma 
vast (openbare ruimten, huisves-
ting, uitrustingen, sociale en eco-
nomische acties) bedoeld om de 
leefkwaliteit en het leefkader van 
de bewoners te verbeteren.

De perimeter van het Stadsver-
nieuwingscontract «Citroën-Ver-
gote» spits zich toe rond het kanaal 
op een zone gelegen tussen de 
Stad Brussel en de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek. Hij omvat de 
wijken van het Maximiliaan park en 
deze gelegen rond de bassins Ver-
gote en Béco.

In totaal wordt 22 miljoen euro 
geïnvesteerd om bij te dragen voor 
de stedelijke en sociale inzet van 
deze strategische zone van het 
Brussels territorium. Het Stads-
vernieuwingscontract ging van 
start in 2017 en zal lopen tot 2022. 

Om deze dynamiek te begeleiden, 
hebben de Stad Brussel en de Ge-
meente Sint-Jans-Molenbeek een 
gezamenlijke projectenoproep 
gelanceerd met het oog op de on-
dersteuning van sociale initiatieven 
rond 6 thema’s : jeugd, opleiding, 
opvang van vluchtelingen, stads-
landbouw, netheid en animaties 
op openbare ruimten. 14 projecten 
werden in 2019 geselecteerd die 
zullen genieten van een financiële 
steun ten bedrage van 2 miljoen 
euro. Deze projecten worden in 
deze brochure voorgesteld.
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www.molenbeek.irisnet.be
www.bruxelles.be/cru1 
www.brussel.be/svc1

obadiou@molenbeek.irisnet.be
02/ 412 36 15

sylvie.lemaire@brucity.be
URB.Citroen-Vergote@brucity.be
02/ 279 30 30
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Atelier Groot Eiland-vzw

PARTNERS :
Velt-vzw, Buurtwerk Noordwijk-vzw (De Harmonie)

Atelier Groot Eiland start samen met Velt en De Harmonie een 
professionele stadsmoestuin en een gemeenschapstuin op de 
«dalle» Helihaven. Bij Helifarm zullen op een duurzame manier 
groenten geteeld worden om te verkopen aan kwaliteitsrestau-
rants in Brussel. Atelier Groot Eiland biedt opleidingen, stages en 
begeleiding naar werk voor mensen die tijdelijk of voor een lange 
periode ver van de arbeidsmarkt staan. De vzw’s Velt en De Har-
monie zullen de buurtbewoners van Helifarm ondersteunen om 
de gemeenschapstuin op te starten. Door op de «dalle» aan de 
Antwerpsesteenweg  een begeleide activiteit te ontwikkelen voor 
en door de buurt, willen deze organisaties zorgen voor meer dy-
namiek, sociale cohesie en netheid rond dit terrein.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Tom Dedeurwaerder + Tine Van Eyken
02/511.72.10
Tine@ateliergrooteiland.be + helifarm.info@gmail.com
https://www.Ateliergrooteiland.be
https://www.facebook.com/ateliergrooteiland
https://www.instagram.com/belakker_ ateliergrooteiland
Dalle Antwerpsesteenweg 
(tussen Helihavenlaan en Antwerpsesteenweg te 1000 Brussel)

I SVC 1 “Citroën-Vergote” 2017-20226 •  



Helifarm

7 •  



PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Pedagogische boerderij Maximiliaan-vzw

PARTNERS :
Parckfarm-vzw

Wist u dat en schaap een excellente acteur is in het beheer van groene 
ruimten ? Een stadsweiland laat schapen en geiten toe een werk van 
ecologische begrazing te vervullen. Er zijn 1001 dingen te ontdekken 
over deze dieren in een waaier van pedagogische en atelieranimaties 
georganiseerd in de Maximiliaan Boerderij en in Parckfarm :  wol, 
weven, breien, natuurlijk kleuren en deelname aan het scheren van 
schapen, voor elk wat wils.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Yves Wauters
02/201.56.09
lafermemaximilien@gmail.com + lainesmaxi@gmail.com
lafermeduparcmaximilien.be
Pedagogische boerderij Maximiliaan
Schipperijkaai 2 
1000 Brussel
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Schapen in de Stad

Barry 
White, 
Brown, 
Black
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
PUBLIC-vzw 

PARTNERS :
GC NEKKERSDAL-vzw, Brede School Laken, 
KWB Laken Jette-vzw, Brussel Mobiliteit

AU BORD DE L’EAU is een bewonersinitiatief in Laken dat de 
kanaalzone dynamiseert. Het is een ontmoetingsplek die toelaat 
een band te scheppen tussen de verschillende gemeenschap-
pen van de wijk. Een speelruimte met een vrij uitzicht op het 
Brussels kanaal vanaf de «bar de l’eau».
Een lokaal en bont gezelschap verwelkomt het publiek op elk 
feestevenement, met animaties voor groot en klein.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Saliha Mahdi + Hélène Bérard
0472/93.75.36 (H. Bérard) + 0472/68.54.04 (S. Mahdi)
obdlo.auborddeleau@gmail.com
https://www.laeken.brussels/fr/au-bord-de-leau-3/
https://www.facebook.com/pg/auborddeleau1020/about/
Monument aan de Arbeid
Achtenkaai 
1020 Laken
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Au bord 
de l’eau
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Start. Tea, 
Talk & Walk
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Startpunt Vluchtelingenwerk Vlaanderen-vzw

Asielzoekers, vluchtelingen en migranten onderweg hebben nood 
aan correcte informatie over de asielprocedure.
Met het project «Start. Tea Talk & Walk» zullen deze doelgroepen, 
burgers en organisaties informatie vinden over asiel. We verge-
makkelijken er ontmoetingen tussen Belgen, asielzoekers en 
vluchtelingen. Zo versterken we wederzijds begrip, respect en 
sociale cohesie. In het Maximiliaanpark geven we informatie over 
bescherming aan mensen die onvoldoende weten over asiel en 
verblijf in België.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Geert Bossaerts 
02 225 44 28
geert@vluchtelingenwerk.be
https://www.vluchtelingenwerk.be
Facebook: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Twitter: VluchtwerkVl
Instagram: VluchtwerkVl

Antwerpsesteenweg 34
1000 Brussel

Maximiliaanpark

Passendalestraat 2 
1000 Brussel
(ter hoogte van het Klein Kasteeltje)
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Het OCMW van Brussel

Een twintigtal jongeren van 12 tot 18 jaar zullen de 
ambassadeurs zijn voor een nieuwe Noordwijk. Zij 
gaan naar de Huiswerkbegeleiding die het OCMW 
van Brussel in zijn Antenne St Rochus organiseert. 
Ze willen hulde brengen aan de miskende rijkdom 
van het sociale en culturele leven in hun wijk, door 
middel van filmproducties, een tentoonstelling «fo-
to’s & archieven», getuigenissen, een toneelstuk, 
wandelingen in de buurt, enz. Alle buurtbewoners 
worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen!

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Gérald Petit
02/563 66 50
gerald.petit@cpasbxl.brussels
https://www.cpasbxl.brussels/ 
St-Rochus Antenne
Antwerpsesteenweg 35
1000 Brussel
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«CITROËN-VERGOTE – 
OPBOUWEN VAN EEN SOCIALE 
EN PARTICIPATIEVE DYNAMIEK 
SAMEN MET JONGEREN UIT DE 
NOORDWIJK»
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Interpôle (CEC « Le Chant des Rues » en Jeugdhuis 
« L’Avenir d’Anneessens »)-vzw

PARTNERS :
SOS Migrants-vzw, Vibrare-vzw

«Allen migranten – allen burgers !» beoogt de ontwikkeling van bur-
gerparticipatie en het psychosociaal welzijn van migranten en bewo-
ners van de betrokken wijken te stimuleren. Het project buigt zich over 
verschillende acties : realisatie van een Parcours - Tentoonstelling 
«Gekruiste Blikken» georganiseerd door migranten en degenen die 
hen steunen ; publicatie van verhalen «Menselijke Gezichten» gecom-
poneerd in het kader van alfabetisering en tijdens schrijfateliers ; crea-
tie van twee voorstellingen ; ontwikkeling van een ruimte om te luiste-
ren, te praten, van sociale steun en empowerment («Melting Papote »).
Drie evenementen om de mensen bijeen te brengen alsook een mi-
crofestival zullen georganiseerd worden tijdens en op het einde van 
het project.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Asma Chounami
02 217 75 12
Animatrices  EPL : Ana & Camelia
0485/29 18 43
asbl_interpole@hotmail.com 
Interpôle
Locquenghienstraat 12 - 1000 Brussel

Utopie
Sluismeester Coggestraat 12-14 - 1000 Brussel

Sport- en cultureel Centrum Noordpool

Antwerpsesteenweg 208 - 1000 Brussel
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Allen 
migranten 
Allen 
burgers ! 
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NUMBERS
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Arts & Publics-vzw

PARTNERS :
Werkcentrale van de Stad Brussel

Arts & Publics biedt opleidingen aan voor jongeren tussen 18 en 
30 jaar om hen te leren de nieuwe informaticatools te beheersen: 
aanpak van de virtuele realiteit, inleiding tot WordPress,program-
matietechnieken voor video’s en videospelletjes, inleiding tot 
video’s 360°, inleiding tot software voor het maken van videospel-
letjes, netwerkactiviteiten, culturele bezoeken en ontmoetingen, en 
workshops voor digitale creatie. Deze opleiding zal hen ook toe-
laten een praktische knowhow te verwerven dankzij de realisatie 
van een concreet project in digitale culturele mediatie (gericht op 
videospellen), met de steun van professionelen. Aan het einde van 
de opleiding zullen de jongeren genieten van een coaching en een 
begeleiding naar tewerkstelling. 

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Caroline Florkin 
caroline@artsetpublics.be + numbers@artsetpublics.be
0477/44 33 90
https://artsetpublics.be/pole/isp-et-mediation-culturelle/categorie/numbers/projet/
cycle-de-formation-numbers-2019 
Werkcentrale van de Stad Brussel
Antwerpselaan 26 
1000 Brussel  (Metro IJzer) 

NUMBERS
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ROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Multiculturele vereniging De Bron-vzw

PARTNERS :
Dance sport center IMPULS-vsw

Dancing to BE.Connect is een cultureel project om het bewust-
zijn over dans en de uitwisseling tussen de verschillende cultu-
ren en gemeenschappen in de Noordwijk te vergroten. Het 
doel is het creëren van vriendschappelijke ontmoetingen, het 
bestrijden van discriminatie en marginalisatie, het bevorderen 
van leren, diversiteit en participatie binnen de verschillende 
gemeenschappen. De missie van dancing to BE.Connect is om 
onze zogenaamde «klassieke» visie op dans te veranderen en 
het meer te beschouwen als een manier om weer in contact te 
komen met een groep. Als integraal onderdeel van ons leven 
is dans een kunst en praktijk die ons in staat stelt elkaar te 
begrijpen zonder dezelfde taal te spreken.

PRAKTISCHE INFORMATIE : 
Tetiana Rumiantseva
0474 07 95 35
debron.vzw@hotmail.com.
https://www.facebook.com/dancingtobe.connect/
Sport en cultureel centrum Noordpool
Antwerpsesteenweg 208
1000 Brussel

Alsook in diverse openbare ruimten van het SVC
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Dancing To 
BE.connect
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 Fiets Atelier Vélo 

«Bike      
Yourself» 
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Le Centre Communautaire Maritime-vzw

PARTNERS : 
CyclO-vzw et Toestand-vzw

Fiets Atelier Vélo «BIKE YOURSELF» is een buurtfietswerk-
plaats die voornamelijk door vrijwilligers wordt gerund. Het 
biedt een aangename ruimte om te leren hoe je je eigen fiets 
kan repareren en om projecten inzake mechanica te ontwik-
kelen die gerelateerd zijn aan de fiets . De inwoners van 
Sint-Jans-Molenbeek en Brussel, evenals elke gemotiveerde 
vrijwilliger, zullen de echte projectverantwoordelijken worden. 
Het atelier zal zich ontwikkelen in een logica van sociale cohe-
sie en toe-eigening.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Edoardo Luppari 
02/421 16 00 + 0486/79 17 44
atelier@molembike.be
https://www.molembike.be/atelier
https://www.facebook.com/molemBIKE/ 
Site van Thurn & Taxis
Gebouw Sheds -1 (toegang : oprit)
Havenlaan 86C
1000 Brussel
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Parckfarm-vzw

PARTNERS :
Leefmilieu Brussel, Ecole communale n°2 Emeraude
Gemeenschapstuin van Thurn & Taxis/Extensa, 
Kiosque à graines-vzw, Velt-vzw

«Van de vork tot het bord» nodigt scholen uit om de rijkdom 
van het park van Thurn & Taxis en van Parckfarm te ver-
kennen op het vlak van natuur en stadslandbouw, dankzij 
een pedagogische begeleiding en een didactisch parcours 
dat toegankelijk is voor iedereen. Rondleidingen zullen 
georganiseerd worden onder begeleiding van jongeren uit 
de buurt om mensen kennis te laten maken met de site, zijn 
natuurlijke en menselijke tools en middelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Stépanie Bertel
0489 02 68 18
info@parckfarm.be + stephanie@parckfarm.be
https://www.parckfarm.be
https://www.facebook.com/parckfarmtourtaxis
Park van Thurn & Taxis 
Serre van Parckfarm 
Gemeenschapstuin van Thurn & Taxis 
Park L28
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Van de 
vork tot 
het bord
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Move-vzw

Gedurende drie jaar zullen bewoners en verenigingen uit 
Brussel en Sint-Jans-Molenbeek samenkomen om een 
kunstwerk te creëren. Dit met de begeleiding en de onders-
teuning van een kunstenaar of een collectief dat actief is in 
de hedendaagse beeldende kunst. Het eerste traject begon 
in september 2019 met Alive Architecture, een collectief voor 
architecten-artiesten. De kunstenaar Jérôme Giller zal hen 
volgend jaar opvolgen. De laatste editie is nog een verrassing. 
De creaties vinden plaats in de openbare ruimte binnen de pe-
rimeter van het SVC Citroën-Vergote en brengen mensen met 
verschillende achtergronden en culturen samen.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Olivier Bonny
02/422.06.13 + 0486/77.74.53
o.bonny@move.brussels + l.kaciu@move.brussels 
MOVE-vzw
Graaf van Vlaanderenstraat 15
1080 Brussel
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«ART CO’ – 
CULTURES 
OUVERTES … !»
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De sociale 
actie door 
sport
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Emancipower-vzw

PARTNERS :
Art2work-vzw, Parckfarm-vzw

De vzw Emancipower helpt jongeren zich te ontwikkelen door 
middel van sport, voornamelijk via Muay Thai (een gevechtsport) 
en zwemmen. Maar dit is niet alles. Hulp bij huistaakbegeleiding 
voor socioprofessionele inschakeling, sportieve en culturele ac-
tiviteiten of reizen, een waaier aan activiteiten zal georganiseerd 
worden om de jongeren bij hun professionele ontwikkeling te 
ondersteunen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Omar Senhaji 
0483/56 98 57
emancipower@gmail.com
https://www.facebook.com/omargym.officiel/ 
Emancipower-vzw
Gabrielle Petitstraat 32 
1080 Sint-Jans-Molenbeek

De sociale 
actie door 
sport
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE :
Parckfarm-vzw

PARTNERS :
Leefmilieu Brussel, Zéro Waste Belgium
Emancipower-vzw, Collectif Récupérons-nous
Buurthuis Millenium-vzw, Molleke-vzw

«Zero waste»-gedrag, dat leer je. Laboressource zal de gele-
genheid bieden een duurzamere en ecologischere levensstijl 
te ontdekken en aan te meten. Een groot aantal activiteiten zal 
aan de buurtbewoners aangeboden worden : begeleiding bij 
vermindering van dagelijks afval en sessies van afvalophaling, 
lunch zonder verspilling, creatieve en artistieke workshops, 
ateliers rond bewustwording van verantwoorde consumptie, 
enz. Bewaren, sorteren en recycleren zullen u nog nooit zo 
geïnspireerd hebben !

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Mina Bouazza
0489/02 68 18
mina@parckfarm.be
https://www.parckfarm.be
Park van Thurn & Taxis
Serre van Parckfarm
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Laboressource
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PROJECTVERANTWOORDELIJKE:
L’école de Cirque de Bruxelles-vzw

PARTNERS :
Centre Communautaire Maritime-vzw

Het project heeft tot doel het festival «Embarque-
ment Immédiat», dat elk jaar tijdens de autoloze 
zondag in de Maritiemwijk wordt georganiseerd, 
te ondersteunen. Gedurende drie werkdagen lang 
zal de circusschool samen met de bewoners aan 
nieuwe installaties rond de volgende thema’s 
werken : ontmoeting, expressie, netheid en mari-
tiem leven. De installaties worden dan in de open-
bare ruimten van de Maritiemwijk tentoongesteld.

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Marie Hermant 
02 640 15 71
cirquequartier@ecbru.be 
https://www.ecbru.be/
Ecole de Cirque de Bruxelles-vzw
Picardstraat 3 
1000 Brussel

De Maritiemwijk 
in wording
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De Maritiemwijk 
in wording
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Helifarm
asbl-Atelier Groot Eiland-vzw 

Barry White, Brown, Black 
Des moutons dans la Ville
Barry White, Brown, Black 
Schapen in de Stad
asbl-La Ferme Pédagogique 
Maximilien-vzw

Au bord de l’eau
asbl-PUBLIC-vzw

Start. Tea, Talk & Walk
asbl- Startpunt Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen-vzw 

Citroën-Vergote-co-construc-
tion d’une dynamique sociale et 
participative avec des jeunes du 
Quartier Nord
Citroën-Vergote – Opbouwen 
van een sociale en participatieve 
dynamiek samen met jongeren uit 
de Noordwijk 
Le CPAS de Bruxelles
OCMW Brussel

Tous migrants Tous citoyens! 
Allen migranten Allen burgers !
asbl-Interpôle (CEC le chant des rues et MJ 
l’avenir d’Anneessens)-vzw

Numbers
asbl-Arts & Publics-vzw

Dancing to BE.Connect
asbl-DE BRON-vzw

Fiets Atelier Vélo
Bike Yourself
asbl-Le Centre Communautaire 
Maritime-vzw

De la fourche à l’assiette
Van de vork tot het bord
asbl-PARCKFARM-vzw

«Art co’ – Cultures 
Ouvertes … !»
asbl-MOVE-vzw

L’action sociale par le sport
De Sociale actie door sport
asbl-Emancipower-vzw

Laboressource
asbl-Parckfarm-vzw

Le Maritime en création
De Maritiemwijk in wording
asbl-L’école de cirque de Bruxelles-vzw

La carte du périmètre du CRU “Citroen-Vergote” iden-
tifie les lieux où sont organisées les activités des dif-
férents porteurs de projets.

De perimeterkaart van het SVC “Citroën-Vergote” iden-
tificeert de plaatsen waar de activiteiten van de ver-
schillende projectverantwoordelijken worden georgan-
iseerd.
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