
 
 

 
 

 

P.V. VAN DE WIJKCOMMISSIE 

GEHOUDEN OP DATUM VAN  

24 APRIL 2018 

 

Aanwezig : 

 

Kabinet Schepen Cl. Barzin Dhr FAIGNAERT 
Kabinet Schepen M. Ouriaghli Mevr BEN ABDELMOYEN 
Cel CHA  Mevrn HOORNAERT, VANDERHAEGHE 
Projectleider Dhr SAINSARD 
Stad Brussel - Dienst openbare netheid Mevr MIGNOLET 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mevr CUGNON 
Atrium  Mevr LEJEUNE 
BRAVVO  Dhr ZALLIG 
Buurtsport  Mevr VAN DAMME 
  Dhr CHOUITTE 
Werkcentrale Mevr VANDERMEIR 

Samenleven-Convivence Mevrn COUTURIER, RESNE, VANDERSTRICHT 
Cyclo  Dhn MAROT ; WAUTIÉ 
Entraide Bruxelles Mevrn PAPADOPOULOS, ZOGLAMI 
GESL  Dhr CASTILLO 

Loket Huisvesting Mevr MARECHAL 

Graphoui, Bobine Dhr ASSENAT 

Grenier des Casseuses de Crises Mevrn MIGNOLET, METRICK 

Job Yourself Mevr JEUDY 

Laeken Brussels Dhr MALAISSE 
Laeken Découverte Dhr JACQMIN 
Maison de la Création Mevr STALPAERT 
MIKS  Mevr MENNES 
  Dhr GIJSSELS 
Mission Locale Dhr RUCQUOY 

RENOBRU Dhr LEFEVERE 

 

Buurtbewoners Dh/Mevr BODART, FABECK, SENNESAEL 

 

Verontschuldigd :  Dh/Mevr BARZIN, PETIT, VANWYNSBERGHE 

 

Orde van de dag 

• Onthaal van de leden van de Wijkcommissie 

• Inleiding door Sébastien Sainsard, projectleider 

• balans over 2017/2018 en eindbalans over 4 jaren socio-economische acties 

• evoluties en inzet van de Bockstaelwijk, door de socio-economische partners 



• diversen 
 
 
Inleiding door Sébastien Sainsard, projectleider 

 

Balans over 2017/2018 en eindbalans over de 4 jaren socio-economische acties 

De leden van de Wijkcommissie krijgen de brochure met de syntheses van al de socio-economische 

partners voor de activiteiten van 2017 en begin 2018 (cfr bijlage 1). 

Elke socio-economische partner heeft ook een kort verslag kunnen voorbereiden over de 50 voorbije 

maanden (vroegere 4 jaar) door te beantwoorden aan de volgende vragen : 

- Wat hebben wij goed kunnen realiseren ? 

- Wat was er moeilijk ? 

- Welk zijn de gevolgen ? 

Deze antwoorden konden op grote affiches gelezen worden door alle deelnemers. De leden van de 

Wijkcommissie hebben rechtstreeks hun vragen kunnen stellen aan de socio-economische partners 

(affiches cfr bijlage 2). 

        

 

Evoluties en inzet van de Bockstaelwijk door de ogen van de socio-economische partners 

Per socio-economische actie neemt een vertegenwoordiger van een project het woord om zijn 

mening te kennen, elk in zijn domein (tewerkstelling, huisvesting, socio-cultureel, jeugd, openbare 

ruimte en milieu) over één van de volgende vragen : 

- Welke bevindingen maakt u, in uw domein, over de evolutie van de wijk over de vier 

voorbije jaren ? 

- Welke is de specificiteit van de Bockstaelwijk, in uw domein en vandaag, ten opzichte van 

het territorium van de Stad Brussel ? 

- Welk is de inzet, in uw domein, voor de toekomst in de wijk ? 

 



De Wijkcommissie krijgt zo de kans om belangrijke vergaarde kennis te horen voor het geheel van de 

projecten. Er komen gezamenlijke punten naar boven, zoals : 

- De armoede neemt toe en is duidelijker zichtbaar. De bewoners zijn meer dan vroeger 

« op doortocht ». 

- Voor het wijkcontract was de wijk zowat « in slaap ». Veel buurtbewoners hebben elkaar 

gevonden, of hervonden in de wijkprojecten, zoals de moestuinen, de bookswapsalons, 

de ateliers in Nekkersdal en in de wijkantenne. “Au Bord de l’eau » maakte ook deel uit 

van deze impuls. Zich manifesteren op de openbare ruimte, het zich eigen maken, het 

herontdekken van de vrije tijd, … De meerderheid van deze projecten zijn een antwoord 

voor de zogezegde « populaire » bewoners, deze vinden ook een plaatsje of hun weg in 

deze projecten. 

- De Facebook-groep, het netwerk van buurtbewoners Laeken.Brussels zijn nieuwe 

bemiddelaars voor de activiteiten van de verenigingen. Dit is een opportuniteit om 

informatie te delen over wat er allemaal gebeurt in Laken. 

- Dit netwerk laat eveneens een zekere ondersteuning toe om de projecten en de acties 

samen uit te voeren. 

- Deze zelfde dynamische buurtbewoners zoeken middelen om hun ideeën en projecten 

uit te voeren en te zoeken naar financiële middelen. Eerst waren het de buurtbewoners 

die zin hadden in het uitvinden van leuke activiteiten, in open lucht, na de werkuren, met 

hun kinderen : sommige onder hen krijgen de kans vandaag om het op een meer 

professionele manier uit te voeren. 

- De criminaliteit is steeds aanwezig in de wijk, maar anders dan vroeger. Waar er 

onveiligheid heerste, zijn de problemen niet meer gericht naar de arbeiders uit de wijk. 

- De wijk kan in 3 zones gespitst worden met een verschillende inzet voor de huisvesting : 

kwaliteitshuizen versus onbewoonbaarheid. 

Als besluit van deze vergadering en de uitgedeelde/voorgestelde documenten, valideert de 

Wijkcommissie het werk uitgevoerd tussen 1 december 2017 en 28 februari 2018 door de 24 socio-

economische projecten in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael. 

 

Diversen 

Uitwisseling van informatie over de activiteitenagenda in de wijk. 

Einde van de vergadering en ontmanteling van de fototentoonstelling. De mensen die enkele foto’s 

wensen mee te nemen over de voorbije activiteiten van het wijkcontract zijn van harte welkom. 

 

Hartelijk dank aan alle socio-economische partners voor de voorbereiding van deze vergadering en 

voor het werk dat ze uitgevoerd hebben tijdens de vier voorbije jaren. 

 


