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Vastgoedtransacties moeten de rust in de Alhambrawijk doen terugkeren

De Stad Brussel heeft drie nieuwe huizen gekocht in de Sint-Jan Neponucemusstraat
binnen de Alhambrawijk. Met deze aankoop beoogt de Stad een beter beheer van het
vastgoed en de bestemming ervan. Met deze aankoop wordt de verspreiding tegengegaan
van bars die verband houden met prostitutie. Deze actie kadert binnen een breder
beleidsplan waarmee het stadsbestuur de hinder tracht te beteugelen die door prostitutie
wordt veroorzaakt.
De Stad Brussel wil de bewoners van de Alhambrawijk goede levensomstandigheden aanbieden.
Daartoe heeft de Grondregie in overleg met wijkcomité Alhambra drie appartementsgebouwen
aangekocht in de Sint-Jan Neponucemusstraat. Ze zijn ingedeeld in 10 woningen en drie
handelszaken op de benedenverdieping.
Mohamed Ouriaghli, Schepen van Huisvesting, is zeer tevreden: « Deze aankoop biedt ons de
mogelijkheid om redelijke huurprijzen aan te bieden en de verspreiding tegen te gaan van bars
die verbonden zijn aan prostitutie. We kunnen nu de aard bepalen van de handelszaken die zich
er zullen vestigen. Dit kan de openbare rust alleen ten goede komen ».
Teneinde de culturele activiteit in de buurt aan te moedigen opent de associatieve kunstgalerij E²
haar deuren in de buurt, in de Nieuwbrug. Dit platform voor uitwisseling, ontdekking en
verspreiding van alternatieve werken, verwelkomt binnenkort de bewoners voor tal van
exposities, workshops en thematische bijeenkomsten.
Naast dit positieve initiatief heeft het stadsbestuur een micromarkt geopend, elke donderdag
tussen 15u en19u aan de Anderlechtse Poort en werd de straatverlichting verhelderd.
« De Stad blijft nauw toezien op de evolutie van de bars en terrassen in de Alhambrawijk, voegt
Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel hieraan toe. Op basis van de politieverslagen
wordt tot sluitingen overgegaan, ook van terrassen, veelal wegens verstoring van de openbare
orde ».
In juni werd reeds op initiatief van de Burgemeester een nieuw politiereglement aangenomen, dat
prostitutie in de Alhambrawijk verbiedt op straffe van sancties.
Het vorige reglement werd gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State, die oordeelde dat het
stadsbestuur niet bevoegd was inzake deze materie. « Daarom dringen wij reeds lange tijd aan

op een gecoördineerde aanpak van de hinder veroorzaakt door prostitutie, besluit de
Burgemeester van de Stad Brussel.
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