Duurzaam Wijkcontract (DWCT)
JONCTION
P.V. VAN DE ALGEMENE VERGADERING TIJDENS EEN RONDLEIDING IN DE WIJK
GEHOUDEN OP

21 juni 2018, 18.30 uur
Startpunt «De Dalle » bij de Brigittinen
Aanwezig :
Stad Brussel / Kabinet Clémentine Barzin
Stad Brussel / Cel CHA
Stad Brussel / OCMW
Studiebureau Stadspark Jonction
Studiebureau Tissage’s
Studiebureau Sportzaal Nieuwland

Clémentine BARZIN en Olivier FAIGNAERT
Grégory STAINIER, Caroline LEDENT, Hans EELENS
Opdrachtgever van het project “Tissage’s“
Bureau GENERALE
Bureau B612
Bureau MDW

Vertegenwoordigers van verenigingen

Théâtre LES TANNEURS, Centre d’Art LES BRIGITTINES,
PCS Minimes, Buurtsport Brussel

Buurtbewoners

7 deelnemers (en een paar kinderen)

Inleiding
Terwijl de DWC Jonction is in het midden van haar vierde jaar en dat de adviesbureaus die belast zijn met
de vastgoedprojecten en openbare ruimtes hun voorontwerpen hebben afgerond, deze rondleiding had de
bedoeling om de toekomstige projecten te bezoeken en ter plek ze concreet aan de deelnemers te
presenteren. Vóór deze wandeling had het team DWC Jonction op de verschillende werven locaties borden
geplaatst die de toekomstige projecten zouden presenteren.
Gezien de specifieke formule van deze AV, neemt de notulen de vorm aan van een kort samenvatting die
met foto’s geïllustreerd wordt.

Presentatie van het Stadspark van het Jonction – Bureau Générale

De meeste uitwisselingen gingen in verband met de bouw van de werkplaats Metaal en Hout, die veel
inwoners van de Spiegelstraat beangstigt vonden, alsook het probleem van de overvloed aan geplande
werven in de buurt (de opmerkingen waren vrij gelijkaardig aan degene tijdens de AV van 19 april jl. - we
verwijzen u naar de notulen van deze AV).

Presentatie van het project “Tissage’s” – Bureau B612

Er zijn weinig opmerkingen gemaakt over dit project, dat positief werd onthaald.

Presentatie van het project “Sportzaal” – Bureau MDW Architectures

Er zijn geen commentaar of opmerkingen gemaakt over het sportschoolproject zelf.

Presentatie van de “Six Tunnels” en “Sub-Jonction”projecten – Grégory Stainier, projectleider
van de DWCT Jonction
De projectleider van de DWC Jonction heeft evenals het « Six Tunnels » project voorgesteld :
komende “Street Art” muurschildering in de Vanderweyde, Huidevetters en Nieuwland tunnels (deze
drie tunnels worden beheerd door de Dienst Cultuur) ;
komende “Strip” muurschildering in de Stallaertstraat, Bassestraat, Fonteinstraat
Evenals het Subjonction-project, dat tot doel heeft de gebouwen onder de spoorlijn op te knappen voor de vzw
“Recyclart”. Weliswaar voldoet de assemblage aan de veiligheidsnormen vereist door Infrabel.
De rondleiding beëindigde rond 20.00 uur.

