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Geachte Buurtbewoonsters,
Geachte Buurtbewoners,
Gedurende het jaar 2011, hebben velen onder jullie deelgenomen aan verschillende ontmoetingen, wandelingen, werkgroepen
en wijkcommissies die wij georganiseerd hebben met de bedoeling samen een ambitieus actieprogramma op te richten voor het
Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof.
De buurtbewoners, verenigingen en openbare instellingen hebben snel een reeks belangrijke uitdagingen geïdentificeerd aangaande
uw wijk, onder andere : de kwaliteit van de openbare ruimten verbeteren en er ware ontmoetingsplaatsen voor de buurtbewoners van
maken, het aantal woningen diversifiëren en vermeerderen en nieuwe opleidingsrichtingen en tewerkstellingsmogelijkheden oprichten,
in het bijzonder voor de jongeren.
Freddy Thielemans
Burgemeester van de Stad Brussel
Coördinator van de Wijkcontracten

Wij hebben dus het eiland Fontainas geconfigureerd, het park gerenoveerd en nieuwe uitrustingen en woningen opgericht. Wij willen
een groot netwerk van beplantingen aanleggen die de verschillende bestaande of aan te leggen groene ruimten verbinden. Outdoor
speelruimten zullen eveneens opgericht worden op de centrale berm van de Slachthuislaan.
Wij programmeren de oprichting van 99 nieuwe woningen, evenals de tussenkomst van Project X (die de strijd tegen de onbewoonbare
privé-woningen beogen) en de hulp- en begeleidingsdienst voor de renovatie, bestemd voor de inwonende eigenaars.
Wat betreft de socio-economische acties, zal een bijzondere inspanning gedaan worden ter ondersteuning van de opleidings- en
tewerkstellingsprojecten, de cohesie en de gezelligheid te versterken en de buitenschoolse activiteiten uit te breiden in de wijk.
En dit zijn maar enkele van de 44 uiteindelijke gekozen projecten met een totaal budget van 39.913.367 €.
In de onderhavige brochure, hebben wij het genoegen U heel het programma voor te stellen met in detail de projecten die in het werk
zullen gesteld worden vanaf 2012 die het uitzicht van uw wijk zeker en vast zullen veranderen.
Wij zullen U nog nodig hebben om elke operatie te verduidelijken en te waken over hun verwezenlijking. Zo zal de deelname van de
buurtbewoners eveneens gewenst en aangemoedigd worden, voornamelijk in de vorm van deelnemende openbare vergaderingen,
maar eveneens door een projectenoproep « aux arbres citoyens » die de groene acties bij de buurtbewoners zal financieren zoals het
oprichten van gezamenlijke moestuintjes, pedagogische tuinen of voor de wijkcompost, enz…
Ik wens U veel leesplezier en tot binnenkort.

LEGENDE

Het is een contract afgesloten tussen de Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Federale staat en de talrijke openbare, privé-, gemeentelijke en regionaleverenigingen
ontstaan uit het verenigingsleven,...
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Zijn doel bestaat erin een wijk duurzaam te herwaarderen en het leefkader van de
bewoners te verbeteren.

-D

eN

Infrastruc tuur

du
So
eil

m

m

Bepl antingen

Hoe ? Door de renovatie of het oprichten van woningen, de heraanleg van de openbare
ruimten, het versterken van de buurtuitrustingen, de ontwikkeling van productieve en/of
buurtwinkels en het opstellen van sociale en economische initiatieven. Het geheel van de
uitvoeringen integreert zich in een dynamiek van duurzame ontwikkeling.

Grenzen van de
perimeter

Zijn perimeter is vastgesteld op basis van een diagnose van de bestaande toestand van
de wijk uitgevoerd door het studiebureau. Er werd rekening gehouden met meerdere
elementen (de kwaliteit van de woningen, de openbare ruimten, de nood aan gezamenlijke
infrastructuren) om de grenzen te kunnen vastleggen.

Logement - Huisvesti
Infrastructures infrastructuren
Espaces publics
Openbare ruimtes
Verdurisation
groenvoorziening

De tijdsduur strekt zich uit over vier jaar. Twee bijkomende jaren zijn voorzien om de
werven af te werken. Een programmawijziging is voorzien in de loop van het tweede jaar
en houdt rekening met de evolutie van de toestand op het terrein.
Met wie ? De bewoners, de verenigingen en de actoren van de wijk verenigen zich bij
het opstellen van het Wijkcontract. Ze zijn vertegenwoordigd in een Wijkcommissie die
regelmatig samen komt om de vorderingsstaat te volgen van de operaties en hun advies te
geven over de op te volgen acties. Algemene vergaderingen zijn eveneens georganiseerd
om de buurtbewoners toe te laten hun bemerkingen te formuleren.
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De wijk Bloemenhof is een sterk gemineraliseerde wijk, met weinig
groene ruimte en ontspanning. Het Fontainaspark is trouwens het enige park
in het Westelijke gedeelte van het stadscentrum.
Het oorspronkelijke voorlopige karakter van de aanleg van dit park, de grote
blinde en beschadigde gevels langs de rand, de relatief weinig aanwezige
sociale controle zijn tal van elementen die als problematisch worden
geïdentificeerd.
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Het is om die reden dat het eiland Fontainas het doel zal zijn van
een volledige herconfiguratie in het kader van dit Duurzaam Wijkcontract.
Het gaat hier niet alléén om de renovatie van het park, dan wel over een
heel nieuw stedelijk kader met de oprichting van nieuwe functies in zijn
onmiddellijke omgeving. Dit project zal beantwoorden aan geavanceerde
criteria op gebied van milieu en duurzaamheid.

Masterplan Fontainas
Uitwerking van een masterplan van de
site Fontainas om een goede samenhang
te verzekeren in de aanleg van de
verschillende projecten in wording.
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Arteveldestraat 112-122 –
Zespenningenstraat 42
Infrastructures Het project voorziet de verwerving van
infrastructuren
het gebouw gelegen op n° 112-122 van
de Arteveldestraat en de afbraak van
de gebouwen in de Artevelde- en Espaces
de
publics
Zespenningenstraat met als doel de
Openbare ruimtes
Arteveldestraat
opbouw van een open bebouwd geheel
Muren sportzaal Zespenningenstraat
dat uitgeeft op het park met :
•

•
•
•
•
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Verdurisation
groenvoorziening
(25

65
nieuwe
woningen
gelijkgesteld aan sociale woningen
en 40 middenklassenwoningen)
2 onthaalruimten voor de kinderen
een sportzaal
een horecaruimte dat uitgeeft op
het park
een nieuwe toegang tot het park
vanaf de Arteveldestraat
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Pool
Slachthuis
Het project beoogt de inplanting van de “outdoor” sport- en recreatieve

Fontainaspark
Kwalitatieve en duurzame herkwalificatie
van het Fontainaspark om aan de
bewoners een stedelijk park, een
gezellige ruimte en een groene long te
bieden in het midden van de stad die het
groene netwerk vormt in de wijk.
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2016-2018 : werven
2018 : inhuldiging

2013 - 2016 : studies : aanduiding van de studiebureaus
– conceptie van de voorontwerpen – verwerving van de
stedenbouwkundige vergunning – aanduiding van de
aannemers

2013

Espaces publics
Openbare ruimtes

0

2012 : opstellen van het masterplan
Aankoop van 112 – 122
Arteveldestraat

2012

Infrastructures infrastructuren

uitrustingen op de middenberm gelegen tussen de Anderlechtse- en
Ninoofsepoort. Deze uitrustingen zullen het actuele basketterrein vervoegen
en zullen zich integreren in het verlengde van het toekomstige park aan de
Ninoofsepoort.

Rapenstraat
Heraanleg van de openbare ruimte om
deze aangenamer te maken. Het pleintje
van de Rapenstraat zal beplant worden
en wordt ter beschikking gesteld van
de bewoners en vormt ook een schakel
met het groen netwerk opgericht tussen
het toekomstige Ninoofsepark en het
Fontainaspark.
2011 : opstellen
van het
basisdossier
(diagnose
van de wijk +
programmatie
van de operaties)
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(diagnose
van de wijk +
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2012 - 2014 : studies : aanduiding van
het studiebureau – conceptie van het
voorontwerp – verwerving van de
stedebouwkundige vergunning – aanduiding
van de aannemer
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De wijk Bloemenhof is dicht bevolkt met weinig ontmoetings- en groene ruimten. Men bemerkt eveneens weinig
voetgangersverkeer in de wijk zelf (tussen de verschillende polen van de wijk) en in de wijken onderling (van en naar
de buurtwijken). Het fietsverkeer is er moeilijk, vooral op bepaalde assen.
Het Wijkcontract biedt de opportuniteit voor vele projecten rond de oprichting van een echt groen netwerk die het
voetgangersverkeer vriendelijker zal maken.

Projectenoproep : “aux arbres citoyens”
De doelstelling van de oproep « aux arbres citoyens » bestaat erin de bewoners,
de gebruikers en de verenigingen te ondersteunen, bij de uitvoering van de
“groene” projecten ten gunste van de wijk.
Wanneer ? Gedurende de duur van het wijkcontract zullen er 2 oproepen gedaan
worden, waarvan de 1ste in de loop van het jaar 2012.
Wie ? Elke groepering van buurtbewoners of actieve vereniging van de wijk mag
deelnemen. De gekozen projecten zullen geselecteerd worden door een jury op
basis van vooropgestelde criteria.

Manager groene acties
Aanwerving van een «groene bemiddelaar» om
te informeren, te sensibiliseren, te stimuleren
en de bewoners en verenigingen die groene
projecten/ of sociale samenhang wensen uit
te brengen te helpen : gemeenschappelijke
moestuintjes, composts, groene muren en daken, …
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Hulp? Het wijkcontract zal een financiële steun bijbrengen (van 1000 tot 2500
EUR / project) maar eveneens een technische hulp dankzij de raadgevingen van
de manager groene acties.
Voorbeelden : gezamenlijke moestuin, compost, project van beheer van het
water en afval, bijenkorven, kleine beplantingen,
Informatie : 02 279 30 30 - actionsvertes-groeneacties@brucity.be

Oprichting van een netwerk van
groene assen
Dit project streeft naar de verschillende
bestaande of aan te leggen groene
ruimten van de wijk te verbinden. Men zal
hier ook de Groene Wandeling, gaande
van de Kaaien tot de Slachthuislaan
verlengen. Het Fontainaspark wordt
verbonden, langs het Bloemenhofplein,
met het regionale park aan de
Ninoofsepoort.
Concreet gezien worden er 82 bomen
van verschillende grootte geplant in de
daarvoor voorziene straten. Straten in
studie : Cuerens, Slachthuis, Anneessens,
‘T Kint, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat,
Zenne, Brel, Grootsermenstraat, Ninove
et Anderlecht.

Duivelshoek

Parcours stadsmeubilair

Bruikbaar maken van deze braakliggende grond in de Vandenbrandenstraat met het
oog op een gemeenschappelijk project, geleid door de manager groene acties. De
doelstelling is de aanleg van een groene ruimte voor een positieve aanpassing van
deze verlaten plek.

Dit project, geleid door het Mode en Designcentrum in samenwerking met de vzw Recyclart, betreft de aanleg van verschillende
openbare ruimten uit de perimeter : inplanting van het recreatief, design, spel, ontspanning en rustgevend stadsmeubilair. Het
project zal een parcours ontwerpen die de voornaamste openbare ruimten met polen van de wijk zal verbinden. Dit initiatief zal
eveneens kunnen beantwoorden aan opleidings- en socioprofessionele doelstellingen, vermits de productie van het meubilair
uitgevoerd zal worden door werklui die zich bevinden in een professionele omschakeling in het kader van de Fabrieksateliers van
de vzw Recyclart.

Doltotuin
Het project voorziet de gedeeltelijke heraanleg van de groene ruimte en zijn uitrusting om beter te beantwoorden aan de vraag van de buurtbewoners. Er zal eveneens
werk gemaakt worden van de goede bereikbaarheid van de ruimte.
Onmiddellijke omgeving van de Papenvest

2011 : Uitvoering van het
basisdossier

Het project behoort tot de wens om de Groene Wandeling van het Wijkcontract
De Kaaien te verlengen naar het toekomstige Ninoofsepark en de nieuwe buurtuitrustingen van de Slachthuislaan :
• de volledige heraanleg van de straten en voetpaden van de Papenvest, Grootserment- en O.L.V. van Vaakstraat en een deel van de square Jacques Brel,
• de herkwalificering van de braakliggende grond aan de Grootsermentstraat.

2015 - 2018 : werven Doltotuin en Papenvest

2012 - 2016 :
•
Studie, sanering en het in het werk stellen van het
gemeenschappelijke project Duivelshoek
•
Parcours stadsmeubilair : Studie : aanduiding van de
projectverantwoordelijke en verhouding maken tussen het werk
van de designers en dat van de uitvoerders. Uitvoering van de
werken.
•
Lancering van de projectenoproepen “aux arbres citoyens”,
selectie van de projecten en uitvoering door de inwoners
•
Studie groen netwerk en boombeplanting

Sokkel Papenvest
In afwachting van de volledige renovatie van de torens door de Brusselse Haard
voorziet men de punctuele heraanleg van de openbare ruimte aan de voet van de
torens door het plaatsen van stadsmeubilair en de oprichting van speelruimte voor
de kinderen.

2013
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2012 - 2015 : studie ( Doltotuin en Papenvest ) :
conceptie van het voorontwerp – bekomen van de
stedenbouwkundige vergunning – Aanduiding van
de aannemer
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2018

Deze 5 vastgoedoperaties voorzien de aanwerving van meerdere braakliggende terreinen en stadskankers om er in totaal 34
woningen op te bouwen, waarvan sommige met de medewerking van de privé:
Slachthuislaan 10-13 (13 woningen gelijkgesteld met sociale woningen, 4 gemiddelde woningen en 1 onthaalruimte voor
de kleine kinderen) - Anderlechtsesteenweg 91 ( 2 woningen) - Fabrieksstraat 11 (3 woningen) – Sint-Kristoffelstraat 3 ( 2
woningen) - Vandenbrandenstraat (10 woningen).

Gemeenschappelijke acties
Project dat de coördinatie van verschillende initiatieven beoogt, geleid door de
actoren van de sociale samenhang, met de bedoeling om tenslotte een programma
van gemeenschappelijke acties te ontwikkelen met een communautair centrum en
een jeugdpool op de site van de « 5 blokken – Papenvest ».
vzw Bravvo
02 279 65 00 - infoprevention@brucity.be
www.bravvo.be

Slachthuislaan

Sint-Kristoffelstraat

Collectief project rond sport
Gericht op drie polen (sporthal van de Papenvest, sporthal van de Zespenningenstraat,
sportterreinen van het Charles Vander Putten stadion), dit project beoogt het
versterken van de toegankelijkheid tot de sportinfrastructuren, de uitbreiding van
de openingsuren, het beoefenen en het stimuleren van sportactiviteiten en er een
sociale drijfkracht van te maken.
Stad Brussel
02 279 59 51 - sportendienst@brucity.be
www.bruxelles.be

Mobiele webradio
Het project mobiele webradio betreft een project van burgerdeelname, geleid door
de jongeren van de wijk. Concreet gezien, gaat het om de realisatie en de verspreiding
van uitzendingen via het net om de buurtbewoners toe te laten zich uit te drukken
over al wat in min of meerdere mate te maken heeft met het leven van de wijk.
vzw Bravvo - Doltojongeren centrum
Washuisstraat 15/25 - 1000 Brussel
02 550 17 00 - cjdolto@bravvo.org - www.bravvo.be
Fabrieksstraat
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Anderlechtsesteenweg

Vandenbrandenstraat

Schoolondersteuning Don Bosco
Dit project beoogt het versterken van de schoolondersteuning voor 25 à 35 bijkomende jongeren.
Don Bosco Télé-Service
Papenvest 17 - 1000 Brussel
02 548 98 00 - don-bosco@tele-service.be

Nederlandstalige schoolondersteuning
Dit project voorziet in het centrum Dolto - Huis voor de Kinderen, de organisatie van een
Nederlandstalige schoolondersteuning voor de kinderen uit de wijk die Nederlandstalig onderwijs
volgen.
Stad Brussel
Washuisstraat 15/25 - 1000 Brussel
02 279 38 70

« Atout jeunes »
Het project organiseert een schoolondersteuning voor de kinderen van de middelbare school uit
de wijk. Deze steun zal een methodologie inhouden om de jongeren toe te laten zelfstandiger te
worden en hun motivatie en slaagkansen uit te breiden.
Centrum TEFO vzw
Washuisstraat 15/25 - 1000 Brussel
02 502 97 73

Openschool
Dit project beoogt sportieve en culturele activiteiten te organiseren buiten de
openingsuren van de scholen : muziekateliers, filmvoorstellingen, circus, boxen, …
Brede School De Kleurdoos
Kogelstraat 29 - 1000 Brussel
02 512 49 79
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Mobiele toonbank voor injectiespuiten
De diagnose van de wijk heeft onthuld dat injectiemateriaal, gebruikt door
druggebruikers, achtergelaten wordt in openbare ruimten en heeft deze zones
geïdentificeerd met deze specifieke problematiek : Fontainaspark, Lemonnierlaan,
middenberm van de Slachthuislaan en verschillende kraakpanden uit de wijk. Om dit
te verhelpen, zal een mobiele toonbank voor het omruilen van injectiespuiten in deze
wijk geplaatst worden en zullen er permanenties gehouden worden in een voertuig
van het centrum Transit. Deze zal ingericht worden om tegelijkertijd de injectiespuiten
te kunnen omruilen en informatie te verstrekken over de gevaren gebonden aan
druggebruik.
Transit vzw			
Stephensonstraat 96 - 1000 Brussel
02 215 89 90 - transit.asbl@gmail.com - www.transitnet.be

Project netheid
Aanwerving van een netheidscoördinator om de buurtbewoners en de gebruikers te
informeren en te sensibiliseren aangaande netheidsproblematiek. Gelijklopend zal
dit project de strijd tegen het sluikstorten uitbreiden door middel van aanwerving,
opleiding en tewerkstelling van de buurtbewoners.
Ville de Bruxelles
Arteveldestraat 163 - 1000 Brussel
0494 53 78 33 - samira_benallal@live.be

Kick off
Door middel van een opleiding van 9 maanden , zullen de beroepsmensen een groep
jonge volwassenen begeleiden naar de uitwerking van een professioneel project
waarvan de uiteindelijke doelstelling de inschakkeling betreft van een opleiding of
een baan. Dit project richt zich tot 18 à 26 jarige schoolverlaters en hangjongeren.
asbl Bravvo
02 279 21 51 - coordinationeduc@bravvo.org - www.bravvo.be
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Duurzaam Project X
Het « Project X » heeft 3 belangrijke doelstellingen : de strijd tegen de
onbewoonbare woningen te midden van een bestand van privé-woningen, het
behoud van de huurders in hun gerenoveerde woningen en de tewerkstelling van
gekwalificeerde personen.
Met de toestemming van de betrokken eigenaar en huurder, neemt project X
een goed in beheer voor een minimale duur van 9 jaar en voert er noodzakelijke
werken uit om de woning gelijk te stellen met de Wooncode (sanering, reparatie
van de raamwerken, vervanging van de verwarmingsketel, veiligstellen van
de elektriciteit, enz…). De werken worden uitgevoerd door een ploeg werklui
in opleiding in het kader van een socioprofessionele inschakeling. Project X
herhuisvest de huurders tijdens de uitvoering van de werken om ze daarna terug
te herhuisvesten in hun woning zonder huuropslag.
Concreet gezien worden er 25 woningen op deze manier gerenoveerd en een
dertigtal personen zullen hierbij een opleiding volgen.
Gevelrenovatie
De operatie stelt de renovatie voor van de gevels van de gebouwen die hersteld
werden door Project X. Het betreft werken uitgevoerd in socioprofessionele
inschakeling door mensen uit de wijk.
Vereneging Project X
de Moorsledestraat 56-58 - 1020 Brussel
02 563 09 60 - projetx@cpasbru.irisnet.be - www.projetx.be

Duurzaam woonloket
Het woonloket is een informatieplaats ter ondersteuning van huurders en
eigenaars om hun woningen te onderhouden, te renoveren, te isoleren en te
bewaren.
vzw Samenleven - Convivence asbl			
zespenningenstraat 56 - 1000 Brussel

JobYourSelf asbl
Aalststraat 7-11 - 1000 Brussel
02 256 20 74 - info@jyb.be - http://www.jyb.be

DARE : «Dynamique Actions Ressources Emploi»
Dit project beoogt de begeleiding en de oriëntatie van werkzoekenden door de aanwerving van tewerkstellingsbemiddelaars en de
oprichting van een interim antenne « Potentia ». De belangrijkste doelstellingen zijn de tewerkstelling van jongeren uit de wijk en
de sensibilisering van de actoren op het terrein en in het verenigingsleven aan de bestaande structuren.

Deze Commissie verzekert de regelmatige opvolging van het basisdossier van het
Wijkcontract en de uitvoering ervan. Het biedt een informatie en dialoog onder
de verschillende vertegenwoordigers en laat een betere aanpassing van het
programma aan de noden van de wijk toe.

Maison de l’Emploi et de la Formation
Slachthuislaan 27-28 - 1000 Brussel
02 211 14 59 - info@mefbruxelles.be - http://www.mefbruxelles.be/

De leden van de bewoners en van de verenigingen van de W.Co. hebben een
vertegenwoordigingstaak bij de buurtbewoners.

Greenjob
Dit project stelt 2 opleidingen voor aangaande de isolatieberoepen in de bouw. Werkzoekenden zullen doelgericht opgeleid
worden voor het aanleren van “kleine klusjes” of voor een meer kwalificerende opleiding. Dankzij de werken uitgevoerd door
de arbeidersploeg in opleiding, zullen 120 noodleidende huishoudens uit de wijk kunnen genieten van isolatiewerken en op deze
manier hun energieverbruik verminderen.

De W.Co. komt minstens 4 maal per jaar bijeen.

Security Job
Opstelling van een opleidingsmodule voor de preventieberoepen voor de buurtbewoners. Deze module bevat : een kwalificerende
opleiding, beroepsgerichte Nederlandstalige lessen en professionele coaching.
Mission Locale de la Ville de Bruxelles
Antwerpsesteenweg 26 - 1000 Brussel
02 211 10 32 - info@mlocbxl.irisnet.be - http://www.missionlocalebxlville.be/

Dienst geconventioneerde onthaalsters
Opleiding en oprichting van een onthaalruimte ter attentie van de buurtbewoners die onthaalster voor de kleine kinderen wensen
te worden.
Stad Brussel
02 279 36 61 - catherine.arijs@brucity.be
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De W.Co. is één van de werktuigen opgesteld tijdens een Wijkcontract.

Projectverantwoordelijke
De projectverantwoordelijke is de
«orkestleider» van heel de procedure
van het Wijkcontract. Hij is de
onderhandelingspartner en de schakel
tussen de Gemeente, het Gewest, de
buurtbewoners en de verenigingen.
Projectverantwoordelijke
van
het
Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof:
Lydie
Pirson
jardinauxfleursbloemenhof@brucity.be

De minimale samenstelling omvat :
8 bewoners,
2 vertegenwoordigers van de verenigingen,
scholen of economische sector,
3 vertegenwoordigers van de gemeente,
1 vertegenwoordiger van het O.C.M.W.,
1 vertegenwoordiger van La Mission
Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville,
1 vertegenwoordiger van Tracé Brussel
1 vertegenwoordiger van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest,
1 vertegenwoordiger van de COCOF,
1 vertegenwoordiger van het VGC,
1 vertegenwoordiger van Netwerk Wonen

Algemene Vergadering
Om al de buurtbewoners te informeren
aangaande de evolutie van de projecten, nodigt
de gemeente hen 2 maal per jaar uit op een
Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt
verspreid via strooibriefjes, maar verschijnt ook
op de Site van de Stad en in de Brusseleir.

Lexicon

« Jyb@ Jardin aux Fleurs »
Jyb stelt een collectieve en gepersonaliseerde begeleiding voor aan werkzoekenden die zelfstandige willen worden. Dit project laat
toe hun project, zonder risico, uit te testen terwijl ze hun sociale uitkeringen behouden in geval van niet slagen.

Algemene Informatie

Coördinatiecel van de Herwaarderingsacties
Anspachlaan 6 bureel 14/21
1000 Brussel
02 279 30 30
contratsdequartier-wijkcontracten@brucity.be

Antenne van het Duurzaam Wijkcontract
Arteveldestraat 163
1000 Brussel
02 279 25 94
jardinauxfleurs-bloemenhof@brucity.be

www.wijkcontracten.brussel.be

