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1. Voorwoord 

Dit rapport is het vierjaarlijkse programma dat wordt gevoegd bij de 
subsidieaanvraag  van de gemeente aan het gewest in het kader van de 
interventies voor de heropleving van de wijken. 

Dit document moet vooraf worden goedgekeurd door de gemeenteraad 
van Schaarbeek na voorlegging en goedkeuring door de Plaatselijke 
Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO). 

In deze analyse lichten we de mogelijke interventies toe die we nodig 
achten om de Prinses Elisabethwijk nieuw leven in te blazen. 

Het volledige dossier van deze studie omvat: 

 Fase 1: Analyse van de bestaande feitelijke toestand en de 
bestaande rechtstoestand  

Deze fase bestaat uit een kaartdossier en een rapport. 

 Fase 2 en 3: Opstelling van het vierjaarlijkse heroplevingsplan 

Deze fase behelst de opsporing van de interventiegebieden, de analyse 
van die gebieden, en de raming van de uit te voeren werken of ingrepen. 
De opstelling van een werkplanning en een nauwkeurig financieel plan 
maakt eveneens deel uit van deze fase. 

Er werden beschrijvende fiches opgemaakt om de interventies van het 
wijkcontract uit te leggen aan en te promoten bij de betrokken partijen en 
potentiële investeerders.  

Een samenvattende tabel met alle interventies in de vijf luiken geeft een 
globaal overzicht en een exacte raming van het programma.  

In deze tabel zijn ook de bedragen van de verschillende interventies 
opgenomen. De in het kader van het wijkcontract verleende subsidies zijn 
als volgt verdeeld: 

Het Brussels gewest: 6.250.000 euro (90% van het totale bedrag), 

De gemeente Schaarbeek: 694.444 euro (10% van het totale bedrag), 

De FOD M&V (hoofdzakelijk financiering van de openbare ruimten): 
3.125.000 euro. 
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2. Kaarten 

Commentaar: 

 Kaart 16 – Interventieperimeter: Ligging van de diverse 
actiegebieden en meer in het bijzonder van de potentiële 
interventies (prioritaire en ondergeschikte). 

 Kaart 17 – Interventies Luiken 1-2-3:  Interventies in het 
kader van de huisvesting en de onderverdeling van de prioritaire 
en ondergeschikte interventies. 

 Kaart 18 – Interventies Luiken 1-2-3 - Details

 Kaart 19 – Interventies van Luik 4: Interventies in de 
openbare ruimten. 
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3. Inleiding          

3.1. Voorwerp en kader van de studie 

Het wijkcontract Prinses Elisabeth strekt zich uit van de Lambermontlaan 
tot de Zénobe Grammelaan en van de spoorweg tot de Giraudlaan en de 
Jean Jaurèslaan. 

De wijk is geconcentreerd rond het Prinses Elisabethplein (er komen 6 
straten op uit) en zondert zich enigszins af van de andere wijken, hetgeen 
vooral te wijten is aan de duidelijke aanwezigheid van belangrijke 
infrastructurele obstakels, zijnde de Lambermontlaan en het 
spoorweggebied. 

De in fase 1 voorgestelde perimeter werd lichtjes gewijzigd. Het 
huizenblok dat wordt afgezoomd door de Emile Verhaerenlaan, de Albert 
Giraudlaan en de Sleeckslaan alsmede een deel van de Giraudlaan werden 
uit de perimeter gehaald met de bedoeling de middelen te concentreren op 
de wijken met de grootste problemen. Het gebouw op de hoek van de 
Emile Verhaerenlaan en de Giraudlaan blijft tot de perimeter behoren. 
Omdat dit gebouw bovendien in slechte staat verkeert, zou nu reeds de 
renovatie van de gevel ervan moeten worden voorzien. 

Afbeelding 1: Wijziging van de perimeter 

3.2. Samenvatting en diagnose van de 
bestaande toestand 

Tijdens de diagnose werden er drie verschillende wijken onderscheiden: 

1. De Mon Plaisirwijk: 

 heeft hoofdzakelijk een woonbestemming, 

 is dichtbevolkt door gemengde en jonge gezinnen (veel 
kinderen in de wijk), 

 is dichtbebouwd met huizen uit het begin van de 20e eeuw, 

 sommige straten ervan worden gerenoveerd (onder andere de 
Van Campstraat), 

 er doet zich momenteel een verschuiving voor in de 
verhouding huurders-eigenaars (veel voormalige huurders van 
een appartement zijn ondertussen eigenaar van 
flatgebouwen). 

 er doen zich veranderingen voor op het vlak van de grootte 
van de woningen, die in oppervlakte lijken toe te nemen ten 
gevolge van de verbouwing van huurpanden tot 
eengezinswoningen. 

2. De Zolawijk: 

 heeft hoofdzakelijk een woonbestemming; daarnaast treft men 
er ook enkele kantoren en/of vzw's aan, 

 is dichtbebouwd met huizen uit het begin van de 20e eeuw 
(zeer rijk en relatief goed bewaard patrimonium), 
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3. De Piquartwijk: 

 is een wijk met een grote verscheidenheid aan bestemmingen; 
het is een sterk gemengd gebied (bedrijven-magazijnen-
werkhuizen-woningen), 

 is minder dicht bebouwd dan de twee andere wijken 
(meerdere grote parkeerterreinen) en de bebouwing is van 
een recentere datum in sommige delen van de wijk (huizen 
met verdieping boven kelderkeukens uit de jaren '50-'60). 

De op de grens van twee wijken (Mon Plaisirwijk en Zolawijk) gelegen 
Prinses Elisabethlaan is de enige as met een commercieel karakter van de 
wijk. Tijdens de analyse van de bestaande feitelijke toestand werd 
vastgesteld dat de aantrekkingskracht van de handelszaken geleidelijk 
afneemt. Verschillende gelijkvloerse handelsverdiepingen staan al 
maandenlang leeg.  

3.2.1. De wijk aan de hand van enkele foto's 

1. De Prinses Elisabethlaan  

Foto 1: Prinses Elisabethlaan 

2. De Mon Plaisirwijk 

Foto 2: Georges Garnirstraat 

Foto 3: Mon Plaisirlaan 
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3. De Zolawijk 

Foto 4: Emile Zolalaan 

Foto 5: Emile Verhaerenlaan 

4. De Piquartwijk 

Foto 6: Anatole Francelaan 

Foto 7: Sniedersstraat 
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3.2.2. De wijk in enkele cijfers 

Basisinformatie

aantal huizenblokken 17 

aantal percelen 691 

aantal gebouwen 680 

Bezetting van de gebouwen 

leegstaand 8 

gedeeltelijk ingenomen 25 

volledig ingenomen 637 

braakliggende terreinen 2 

Bestemmingen1

aantal woongebouwen en gemengde woon-
kantoorgebouwen 

597 

aantal gebouwen waarin voorziening is ondergebracht 17 

aantal kantoorgebouwen en werkhuizen 24 

aantal gebouwen waarin handelszaak is ondergebracht 42 

Staat van de gebouwen2

aantal gebouwen in goed staat 459 82 % 

aantal op te knappen gebouwen 73 11 % 

aantal te renoveren gebouwen (ingrijpende en lichte 
renovatie) 

43 6 % 

aantal gebouwen in renovatie 4 1 % 

1 De cijfers geven het aantal panden en niet de oppervlakte ervan weer. 
2  Het cijfermateriaal over de staat van de gebouwen is gebaseerd op waarnemingen ter 
plaatse; hierbij werd de in fase 1 beschreven methode toegepast (zie kaart 3: Staat van de 
gebouwen). Vermits enkel de uitwendige staat van de gebouwen werd geëvalueerd, zijn de 
verkregen resultaten dus subjectief. Ze schetsen echter een globaal beeld van de perimeter 
en bieden de mogelijkheid de tijdens de diagnose onderscheiden wijken te vergelijken. 

Wijk Mon Plaisir Zola 

Bestemmingen 

aantal woongebouwen en gemengde woon-
kantoorgebouwen 

428 

aantal gebouwen waarin voorziening is ondergebracht 11 

aantal kantoorgebouwen en werkhuizen 7 

aantal gebouwen  waarin een handelszaak is 
ondergebracht 

33 

Staat van de gebouwen

aantal gebouwen in goed staat 384 80% 

aantal op te knappen gebouwen 57 12 % 

aantal te renoveren gebouwen (ingrijpende en lichte 
renovatie) 

36 8 % 

aantal gebouwen in renovatie 2 0,5 % 

80%

12%

8%

0%

gebouw in goede staat

 gebouwen te
onderhouden
gebouwen te verniewen

 gebouwen in aanbouw

90%

1%7%
2%

aantal woongebouwen en
gemengde woon-kantoorgebouwen

aantal gebouwen met uitrusting

aantal kantoorgebouwen en
werkhuizen

aantal gebouwen  met een
handelszaak

Afbeelding 2: Bestemming en staat van de gebouwen in de wijk 
"Mon Plaisir-Zola" 
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Piquartwijk 

Bestemmingen 

aantal woongebouwen en gemengde woon-
kantoorgebouwen 

169 

aantal gebouwen waarin voorziening is ondergebracht 6 

aantal kantoorgebouwen en werkhuizen 17 

aantal gebouwen waarin handelszaak is ondergebracht 9 

Staat van de gebouwen

aantal gebouwen in goed staat 176 88 % 

aantal op te knappen gebouwen 16 8 % 

aantal te renoveren gebouwen (ingrijpende en lichte 
renovatie) 

7 3 %  

aantal gebouwen in renovatie 2 1 % 

88%

3%
8%

1%

gebouw  in goede staat

 gebouw en te

onderhouden
gebouw en te verniew en

 gebouw en in aanbouw

85%

8%

3%

4%

aantal woongebouwen en gemengde
woon-kantoorgebouwen

aantal gebouwen met uitrusting

aantal kantoorgebouwen en
werkhuizen

aantal gebouwen  met een
handelszaak

Afbeelding 3: Bestemming en staat van de gebouwen in de 
Piquartwijk 
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3.2.3. Openbare ruimten en stadsmeubilair 

De kwaliteit van de openbare ruimte versterkt de scheiding tussen de 
verschillende wijken van de perimeter.  

In de Piquartwijk werd een groot aantal van de trottoirs en straten onlangs 
gerenoveerd, terwijl de openbare ruimte in de Mon Plaisirwijk al meerdere 
tientallen jaren schijnbaar wordt verwaarloosd. Ze verkeert immers in 
slechte staat en komt niet genoeg tot haar recht. Een ingrijpende 
herstelling van dit deel van de openbare ruimte dringt zich dus op. 

Foto 8: Staat van de trottoirs in de Mon Plaisirlaan, de 
Garnirstraat, de Zolalaan en de Rodenbachlaan 

Om de wijk terug gezellig en aantrekkelijk te maken en ze te 
herstructureren, dienen bovendien verschillende interventiegebieden onder 
handen te worden genomen.  

1. Op het niveau van de wijk: 

 De openbare ruimte tussen de Garnirstraat en de 
Defrêcheuxstraat (Garnirpleintje) als poort tot de Mon 
Plaisirwijk; 

 Het kruispunt Verhaeren-Giraud-Zola als link tussen het 
Garnirpleintje en het Prinses Elisabethplein; 

 De Mon Plaisirlaan als potentiële as voor de Groene Wandeling 
en het REVER-netwerk. 

 De straten en trottoirs van de Mon Plaisirwijk en een aantal 
trottoirs van de Zolawijk en de Prinses Elisabethlaan. 

2. Op het niveau van de gemeente en het gewest: 

 De heraanleg van het Prinses Elisabethplein. 

In het kader van de beknopte analyse van de openbare ruimten werd het 
stadsmeubilair van de wijk doorgelicht. Stadsmeubilair is relatief schaars 
over heel het grondgebied van de wijk; in de Mon Plaisirwijk ontbreekt het 
zelfs volledig, terwijl in heel de perimeter geen enkele bank werd geteld. 

Er werd ook geen enkele infrastructuur ten behoeve van fietsers aange-
troffen. Tijdens de recente herinrichting van de Georges Rodenbachlaan 
werd er weliswaar stadsmeubilair (vuilnisbakken, paaltjes, boomkuilen, 
enz.) geplaatst, maar zag men de fietsers over het hoofd. Dit is erg 
jammer aangezien het BIM van plan is de Groene Wandeling en het 
REVER-netwerk over deze laan te laten lopen en het Groen Netwerk deze 
as trouwens al volgt (zie Fase 1 Groen Netwerk, Groene Wandeling en 
REVER-netwerk). 

Foto 9 en Foto 10: Inrichting van de Rodenbachlaan 
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Inzake straatverlichting worden er verschillen tussen de wijken 
geconstateerd. De Mon Plaisirwijk en de Prinses Elisabethlaan worden 
verlicht door betrekkelijk oude gevelarmaturen op arm (dateren uit de 
jaren '70). 

Foto 11 en Foto 12: Defrêcheuxstraat en Pr. Elisabethlaan 

Het grootste deel van de Piquartwijk en de Zolawijk wordt verlicht door 
middel van armaturen op mast van het weg- en zelfs het snelwegtype. De 
wijk heeft baat bij esthetische, moderne en kwalitatief hoogstaande 
armaturen, die het patrimonium beter tot zijn recht doen komen en voor 
meer sfeer zorgen.  

Foto 13 en Foto 14: Rodenbachlaan en trap in Sniedersstraat 

3.2.4. Groenvoorzieningen 

De groenvoorzieningen in de perimeter verschillen van straat tot straat. De 
Piquartwijk en de Zolawijk zijn ruim van bomen voorzien, terwijl in de Mon 
Plaisirwijk de afwezigheid van groen opvalt. (Zie fase 1: kaart 10b 
Openbare ruimte en verlichting) 

Foto 15 en Foto 16: Zicht op het Garnirpleintje en een schaarse 
groene gevel in de Mon Plaisirwijk 

Door de openbare ruimte te voorzien van groenelementen, zouden aan de 
ene kant een aantal straten of kruispunten kunnen worden geherstruc-
tureerd (voorbeelden: Garnirpleintje, Mon Plaisirlaan, enz.) en aan de 
andere kant de leefbaarheid in de hele wijk worden verbeterd.  
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A. Groene gevels 

De groene gevels zijn een belangrijke aanwinst voor de straten in de 
directe omgeving van de wijk, maar ook voor sommige panden in de 
Zolalaan. Bloembakken tegen de gevels zijn een handig en efficiënt middel 
om de straten op te fleuren. 

Foto 17 en Foto 18: Voorbeeld van groene gevels in de Zolalaan. 

B. Groenelementen op de trottoirs 

De aandacht die aan de openbare ruimte wordt besteed, varieert en heeft 
een grote invloed op het algemene voorkomen van de straten en lanen 
van de wijk. Enkel de Piquartwijk en de Zolawijk beschikken over bomen. 

Op de Rodenbachlaan na, waar bomen van uiteenlopende hoogte in de 
parkeerzones zijn geplant, zijn de bomen geïntegreerd in de trottoirs.  

De boomkuilen zijn zelden versierd met bloemen, maar waar dat het geval 
is, wordt gebruikgemaakt van sterk uiteenlopende bloemsoorten. De 
straten over hun volle lengte op dezelfde manier inrichten, zou een 
positieve uitstraling hebben op heel de wijk. 

Foto 19 en Foto 20: Zicht op de boomkuilen in de Zolalaan  

Foto 21 en Foto 22: Zicht op de boomkuilen in de Zolalaan en de 
Piqartlaan 
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3.2.5. Illustratiemateriaal 
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4. Vierjaarlijks heroplevingsprogramma 

4.1. Overwogen interventies 

Uit de diagnose van de bestaande 
feitelijke toestand en de bestaande 
rechtstoestand (fase 1) konden een 
aantal potentiële interventies 
worden gedistilleerd. Om die 
interventies te achterhalen, werden 
de volgende kaarten op elkaar 
gelegd:  

 de staat van het 
gebouwenpatrimonium;  

 de bezetting van de 
gebouwen;  

 de ligging van de 
eigendommen, de 
aantrekkelijkheid;  

 het vastgoedpotentieel 
(te koop gestelde 
panden). 

Op kaart 16 zijn de verschillende 
interventiegebieden en de potentiële 
ingrepen aangeduid.  

                                             Afbeelding 4: Overwogen interventies 
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4.2. Lijsten met de panden in kwestie 

Type interventie Ligging Bezetting Eigenaars Staat 

LUIK 1-2-3  

Prioritaire interventies 

1A Huurpand  Van Campstraat 1 Al 10 jaar leeg Privé Zeer slechte staat  

1B Terrein Hoek Rodenbachlaan - A. Francelaan Ingenomen - parking Gemeente - 

1C Terrein Rodenbachlaan 14-18 Ingenomen - parking Gemeente - 

2A Kanker Huart Hamoir 
Hoek Huart Hamoirlaan – Prinses 
Elisabethplein 

Braakliggend terrein Privé - 

2BCDE Industrieel gebouw  

Giraudlaan 60 

Voor een groot deel op het binnenterrein 
van een huizenblok 

Ingenomen Privé Slechte staat 

2F Woongebouw Defrêcheuxstraat 31 Leeg  OCMW Zeer slechte staat 

2E Kanker Zola  Hoek Zolalaan - Prinses Elisabethplein Braakliggend terrein Privé - 

Ondergeschikte interventies 

Huurpand Mon Plaisirlaan 59 Ingenomen ( was te koop) Privé Zeer slechte staat  

Magazijn Garnirstraat 38 
Ingenomen (antiekwinkel) - 
niet bewoond 

Privé Zeer slechte staat  

Huurpand  Mon Plaisirlaan 61 Leeg? Privé Zeer slechte staat  
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LUIK 4 

Type interventie Bij de betrokken partijen  problèmatiek 

4A Volledige heraanleg van de Mon Plaisirlaan 

Heraanleg van de toegang tot de Lambermontlaan 

FOD M&V Parkeerprobleem - gebrek aan structuur - zeer slechte staat 

4B 
Inrichting van het Garnirpleintje (met speciale inrichting van het deel in de Garnirstraat) 

Gemeente van Schaarbeek en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Slechte benutting van ruimte en verkeersprobleem 

4C 
Heraanleg van het kruispunt Giraud/Zola/Verhaeren 

Gemeente van Schaarbeek en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Onveiligheid, onoverzichtelijkheid - zeer slechte staat 

4D Herstelling van de volgende trottoirs  

Defrêcheuxstraat- Van Campstraat- Princes Elisabethlaan – Verhaerenlaan - Zolalaan 

Garnirstraat- Ombiauxstraat - Max Roosstraat  (JST) 

Hesrtelling van de volgende wegen  

Prinses Elisabethlaan - Piquartlaan – Garnirstraat – Defrêcheuxstraat - Garnirstraat- 
Ombiauxstraat - Max Roosstraat 

Verlichting in de Monplaisirwijk 

FOD M&V  

Verlichting (Gemeente van Schaarbeek 
en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)  

Slechte staat 

4E 
Aanleg van schuine parkeerplaatsen in de Zolalaan en Verhaerenlaan 

Gemeente van Schaarbeek en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Slechte staat 

4F Plaatsing van een snelheidsremmer in de Zolalaan (kruispunt met de Gilkinstraat)  en in de 
Garnirstraat (voor de moskee) 

FOD M&V  

4G 
Opwaardering van landschapselementen (trappen Snieders) 

FOD M&V  Zeer slechte staat 

4H 

Groenvoorzieningen 

Gemeente van Schaarbeek en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Diverse voorstellen 

Braakliggend terrein hoek Anatole-France / Jaurès 

Groenbeplanting van de gevels van de trottoirs en daken 
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LUIK 5 

Type interventie Bij de betrokken partijen  

Acties 

5A Sociaal-economische integratie 

Herstell van de volgende trottoirs : Ombiauxstraat – Max Roos straat – Van Camp straat 

Groenbeplanting van de hoek A. France/ J. Jaurès 

 JST "Jeunes Schaerbeekois au Travail" 

5B 
Interventies met vzw’s van de wijk: tewerkstellings prorgamma Espace impulse vzw 

5C 
Interventies met vzw’s van de wijk: animatie project Zumba vzw 

5D 
Project met de kinderen van de wijk: workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar Atelier des Petits pas vzw 

5E 
Aanzetten tot renoveren RenovaS  

5F 
Sociale begeleiding RenovaS en/of de sociale huisvesting in Schaarbeek voor de omhuizingsinitiatieven 

5G 
Voorlichting – Deelname - Communicatie - Folders – Affiches – Fotoreportage -  Films RenovaS  

Coordinatie wijkcontract RenovaS  
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4.3. Luik 1-2-3  

4.3.1. Prioritaire interventies 

INTERVENTIE 1A HUIZENBLOK 
HOEK RODENBACHSTRAAT –
ANATOLE FRANCESTRAAT 

Bestaande toestand  Gebouw GV + 2 verdiepingen + D 

Bezetting Leeg 

Staat In slechte staat 

Eigenaar(s) Privé 

Geplande werken Ingrijpende renovatie 

Oppervlakte perceel 40 m² 

Beoogde bestemming 2 woningen  

Gebouwde oppervlakte 140 m² 

Opmerkingen Al jaren leeg gebouw in de hart van de wijk Monplaisir 

INTERVENTIE 1B HUIZENBLOK 
HOEK RODENBACHSTRAAT –
ANATOLE FRANCESTRAAT 

Bestaande toestand Parking 

Bezetting Ingenomen 

Staat - 

Eigenaar(s) Gemeente 

Geplande werken Oprichting van een gebouw 

Oppervlakte perceel 580 m² 

Beoogde bestemming 12 woningen 

Gebouwde oppervlakte 1260 m² 

Opmerkingen Mogelijkheid om parking op gelijkvloer te behouden 

INTERVENTIE 1C HUIZENBLOK RODENBACH 14 - 18

Bestaande toestand Parking 

Bezetting Ingenomen 

Staat - 

Eigenaar(s) Gemeente 

Geplande werken Oprichting van een gebouw 

Oppervlakte perceel 850 m² 

Beoogde bestemming 10 woningen 

Gebouwde oppervlakte 1200 m² 

Opmerkingen - 

INTERVENTIE 2A HUIZENBLOK 
STADSKANKER HUART 

HAMOIR 

Bestaande toestand Terrein op straathoek 

Bezetting Leeg 

Staat - 

Eigenaar(s) Privé 

Geplande werken Oprichting van een gebouw 

Oppervlakte perceel 120 m² 

Beoogde bestemming 5 woningen 

Gebouwde oppervlakte 500 m² 

Opmerkingen Uitstekende ligging op de rand van het Prinses Elisabethplein 
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INTERVENTIE 2 BCDE HUIZENBLOK 
INDUSTRIEEL GEBOUW 

GIRAUD 60 

Bestaande toestand 
Gebouw met handelszaak op gelijkvloers, voor groot deel 
gelegen op binnenterrein van huizenblok + 2 insprongen, één 
aan kant van Giraud, één aan zijde van Prinses Elisabethlaan 

Bezetting Ingenomen door Conitauto en verhuurd door Hobby Center 

Staat Slechte staat 

Eigenaar(s) Continauto 

Geplande werken Afbraak Wederopbouw Renovatie en sanering  

Oppervlakte perceel 2484 m²  

Beoogde bestemming 
18 woningen aan straatzijde en 1 speciale bestemming op 
binnenterrein van huizenblok en/of 8 woningen 

Gebouwde oppervlakte 2880 m² 

Opmerkingen 

Wordt eventueel vrijgegeven voor verkoop; de eigenaar wil het 
bedrijf herstructureren en verhuizen 

Het betreft een perceel met een zeer grote oppervlakte 

INTERVENTIE 2F HUIZENBLOK
WOONGEBOUW

DEFRÊCHEUXSTRAAT 31 

Bestaande toestand Gebouw BV + 2 verdiepingen + D 

Bezetting Leeg 

Staat Zeer slechte staat  

Eigenaar(s) OCMW 

Geplande werken Ingrijpende renovatie 

Oppervlakte 192 m² 

Beoogde bestemming 2 woningen  

Gebouwde oppervlakte 216 m² 

Opmerkingen 

INTERVENTIE 2G HUIZENBLOK STADSKANKER ZOLA

Bestaande toestand Terrein op straathoek 

Bezetting Leeg 

Staat - 

Eigenaar(s) privé 

Geplande werken Oprichting van een gebouw 

Oppervlakte perceel 267 m² 

Beoogde bestemming 3 of 4 woningen en 1 handelszaak op de benedenverdieping 

Gebouwde oppervlakte 757 m² 

Opmerkingen Uitstekende ligging op de rand van het Prinses Elisabethplein 
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4.3.2. Ondergeschikte interventies 

HUIZENBLOK 
HUURPAND 

MON PLAISIRLAAN 59

Bestaande toestand Gebouw BV + 2 verdiepingen + dak 

Bezetting Gedeeltelijk leeg  

Staat Zeer slechte staat  

Eigenaar(s) TPrivé 

Geplande werken Ingrijpende renovatie 

Oppervlakte perceel 150  m² 

Beoogde bestemming 4 woningen   

Gebouwde oppervlakte 514 m² 

Opmerkingen Binnenplaats van 6m² 

HUIZENBLOK 
MAGAZIJN GARNIRSTRAAT 

38 

Bestaande toestand Gebouw BV+1+D 

Bezetting Meubelbewaarplaats - antiekzaak 

Staat Zeer slechte staat  

Eigenaar(s) Eigenaar van nr 36 in Garnirstraat 

Geplande werken Afbraak - wederopbouw  

Oppervlakte perceel 70 m² 

Beoogde bestemming 3 woningen   

Gebouwde oppervlakte 239 m² 

Opmerkingen 

HUIZENBLOK 
HUURPAND

MON PLAISIRLAAN 61

Bestaande toestand Gebouw BV + 2 verdiepingen + D 

Bezetting Ingenomen? 

Staat Zeer slechte staat,  in renovatie? 

Eigenaar(s) privé 

Geplande werken Ingrijpende renovatie 

Oppervlakte ? 

Beoogde bestemming 4 woningen  

Gebouwde oppervlakte 500 m² 

Opmerkingen 

Dit gebouw zou gekraakt zijn door drugsverslaafden of zou 
onlangs zijn aangekocht en momenteel gerenoveerd worden 

De politie zou er onlangs zijn binnengevallen op zoek naar 
zwartwerkers 
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4.3.3. Overzichtstabellen met de onderverdeling  

A. Overzichtstabel van de bestemmingen van de prioritaire 
interventies – Luik Huisvesting 

Oppervlakte per 
bestemming 

Bouw/wederopbouw 

m² 

Renovatie 

m² 

A
an

ta
l w

o
n

in
ge

n

to
ta

al
 m

²

N°opération 

H
u

is
ve

ts
in

g

U
itr

u
st
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g

.

H
an

de
l.

H
u

is
ve

st
in

g

U
itr

u
st

in
g

H
an

de
l.

1A Van Camp  140 2 140

1B Rodenbach - 
France 

1260 12 1260

1C Rodenbach 
14-18 

1200 10 1200

2A Kanker HH 500 5 500

2C Giraud 720 8 720

2D Princesse 

Elisabeth 
900 300 10 1200

2E Binnenruimte 960 8 960

2F Defrêcheux 216 2 216

Total 5540 300 356 57 6196

In dit stadium van de analyse leveren de prioritaire interventies de 
volgende indeling op: 

Totale woonoppervlakte (m²)  5896 m² 

Gemiddelde oppervlakte per woning  103,5 m² 

Totaal handelsruimte (m²) 300 m² 

Aandeel bouw-renovatie in het luik huisvesting

94%

6%

Bouw

Renovatie

Aandeel van de bestemmingen van de prioritaires 
interventies

95%

5%

Huisvesting

Handel
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B. Oppervlakte per woning 

Interventies Oppervlakte per woning (m²) 

m² 
woning 1 

m² 
woning 2 

m² 
woning 3 

m² 
woning 4 

m² 
woning 5 

m² 
woning 6 

m² 
woning 7 

m² 
woning 8 

m² 
woning 9 

m² 
woning 10 - 12 

1A Van Camp  80 60

1B Rodenbach - France 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

1C Rodenbach 14-18 100 100 100 100 150 150 150 150 100 100

2A Kanker HH 100 100 100 100 100

2C Giraud 60 60 80 80 100 100 120 120

2D 
Princesse 

Elisabeth 
50 50 80 80 100 100 100 100 120 120

2E Binnenruimte 100 100 140 140 100 100 140 140

2F Defrêcheux 100 116
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C. Woningtype op basis van het aantal kamers 

Interventies

Woningtype (op basis van aantal kamers) 

Woning A 

1 kamer 

Woning B 

2 kamers 

Woning C 

3 kamers 

Woning D 

4 kamers 

1A 1 1 

1B 6 6 

1C 3 3 4 

2A 5 

2C 4 2 2 

2D 4 4 2 

2E 4 4 

2F 2 

Totaal 9 21 19 8 

Indeling van de woningen op basis van het aantal 
kamers

16%

37%
33%

14%

woning 1 kamer

woning 2 kamers

woning 3 kamers

woning 4 kamers

Uit de onderstaande grafiek kan men opmaken dat 37% van de woningen 
3 kamers en meer tellen. 

Indeling van de luiken huisvesting

42%

58%

0%

Luik  1

Luik 2

Luik 3

4.3.4. Planning van de interventies m.b.t. de 
huisvesting 

Luik 1-2 huisvesting 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Prioritaire interventies 

1A Van Camp  Aankoop Project Werken - 

1B Rodenbach - France - Project Werken Werken 

1C Rodenbach 14-18 - Project Werken Werken 

2A Kanker HH Aankoop Project Werken Werken 

2CDE Giraud Aankoop Project Werken Werken 

2F Defrêcheux Aankoop Project Werken 

2G Kanker Zola In afwachting In afwachting
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4.4. Luik 4 

4.4.1. Algemene beschrijving van de voorgestelde 
interventies 

INTERVENTIE 4A 
VOLLEDIGE HERAANLEG VAN DE 

MON PLAISIRLAAN

Bestaande toestand 
Eenrichtingsstraat – parkeer-, veiligheidsprobleem - erg vuile 
straat  

Staat Zeer slechte staat 

Geplande werken Volledige heraanleg - vernieuwing van wegdek 

Oppervlakte 7.000 m² 

Beoogde werken 
Verbreden van de trottoirs – aanplanten van bomen – 
versmallen van de rijbaan - aanleg van een zone met schuine 
parkeerplaatsen 

Opmerkingen 

Deze interventie heeft tot doel de straat opnieuw toonbaar te 
maken, het verkeer vlotter te doen doorstromen en het 
parkeren te reglementeren.  

Het huidige voorkomen en de huidige bestemming van deze 
straat (zwerfvuil, openluchtgarage, enz.) moet dringend 
veranderen. 

De aansluiting van de wijk op de Lambermontlaan moet 
eveneens worden gereorganiseerd. 

Volgens het BIM worden het Groene Netwerk en het REVER-
netwerk binnenkort omgelegd, zodat ze de Mon Plaisirlaan 
aandoen. 

INTERVENTIE 4B AANLEG VAN HET GARNIRPLEINTJE

Bestaande toestand 
Openbare ruimte als "kruispunt" van verschillende wegen - 
toegang tot de Mon Plaisirwijk 

Staat Slechte staat 

Geplande werken Heraanleg - vernieuwing van wegdek 

Oppervlakte 514 m² 

Beoogde werken 
Aanleggen van pleintje - verbreden van de trottoirs – 
aanplanten van bomen – versmallen van de rijbaan - 
stadsmeubilair - kunstwerk of fontein? 

Opmerkingen 
Deze interventie heeft tot doel de aanblik te verbeteren, een 
toegangspoort tot de wijk te creëren en de wijk aantrekkelijker 
te maken. 

INTERVENTIE 4C KRUISPUNT GIRAUD-ZOLA-VERHAEREN

Bestaande toestand Uitgestrekt en zeer gevaarlijk kruispunt  

Staat Asfaltlaag en trottoirs in slechte staat 

Geplande werken Heraanleg - vernieuwing van wegdek 

Oppervlakte 2.276 m² 

Beoogde werken 
Verbreden van de trottoirs – stadsmeubilair - kunstwerk ? – 
versmallen van de rijbaan 

Opmerkingen 
Deze interventie heeft tot doel foutparkeren te verhinderen en 
de Zolawijk aantrekkelijker te maken. 

INTERVENTIE 4D 
HERSTELLING VAN DE TROTTOIRS EN/OF 

WEGEN

Bestaande toestand Slechte en zeer slechte staat 

Staat Plaatselijk slechte tot zeer slechte staat 

Geplande werken Herstelling van de trottoirs en asfaltering van de straten 

Oppervlakte Ongeveer 15.000 m² 

Opmerkingen 
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INTERVENTIE 4E 
SCHUINE PARKEERPLAATSEN IN DE 

VERHAEREN-ZOLA-GIRAUDLAAN

Bestaande toestand Eenrichtingsstraat – erg breed – hoge snelheid 

Staat Goed 

Eigenaar(s) Gemeente Schaarbeek 

Geplande werken Markering van schuine parkeervakken 

Beoogde werken 
Reorganiseren van de parkeerinfrastructuur – versmallen van 
de rijbaan - aanvullende werken m.b.t. zone 30 ter hoogte van 
het kruispunt 

Opmerkingen 
Deze interventie heeft tot doel de rijsnelheid te verlagen en de 
parkeercapaciteit te verhogen 

INTERVENTIE 4F 
PLAATSELIJKE INTERVENTIES -
SNELHEIDSREMMER 

Kruispunt Zola - Gilkin Aanleg van een verhoogd kruispunt Zola –Gilkin – 320 m² 

Beoogde werken 
Verhoging van het kruispunt met klinkers of met bedrukt 
beton 

Opmerkingen 

Garnirstraat 
Een kleine zone 30 aanleggen in de Garnirstraat ter hoogte 
van de moskee – 588 m² 

Beoogde werken 
Het wegdek verhogen over een deel van de straat of een 
"miniwoonerf" aanleggen.  

Opmerkingen 

INTERVENTIE 4G 
OPWAARDERING VAN DE KLEINE 

LANDSCHAPSELEMENTEN

Bestaande toestand Trap in de Sniedersstraat 

Staat Zeer slechte staat   

Eigenaar(s) Gemeente Schaarbeek 

Geplande werken Renovatie van de trap 

Beoogde werken - 

Opmerkingen 
Omdat Brussel weinig dergelijke trappen telt, verdient ze een 
opvallendere plaats in het straatbeeld 

INTERVENTIE 4H 
PLAATSELIJKE INTERVENTIES -
GROENVOORZIENINGEN 

Voorstel 1 De straten van groenelementen voorzien 

Beoogde werken 
Bomen planten in de straten of op de trottoirs naargelang de 
beschikbare ruimte 

Opmerkingen 

Voorstel 2 Groene gevels 

Beoogde werken Actie "klimplanten" 

Opmerkingen 
Informatie en begeleiding verstrekken: plantsoendienst van 
de gemeente Schaarbeek ? 

Voorstel 3 
Het braakliggende terrein op de hoek van de Anatole 
Francestraat en de Jaurèslaan beplanten en aantrekkelijker 
maken 

Beoogde werken Reorganisatie van de ruimte - herstructurering 

Opmerkingen Terreinen van de gemeente 

Voorstel 4 
Beplanten van de platte daken en de blinde muren en 
puntgevels 

Beoogde werken Groen dak 

Opmerkingen 
Het draagvermogen van het dak controleren omwille van de 
extra belasting – Berekening van de stabiliteit 
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4.4.2. Planning van de interventies op de openbare 
ruimten 

Luik 4  openbare ruimten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

4A 
Heraanleg Monplaisirlaan 

Project  Project 
Werken 

Werken 

4B 
Inrichting Garnirpleintje 

Project  Project 
Werken 

Werken 

4C Kruispunt Giraud-Zola-
Verhaeren  

Project  Project 
Werken 

Werken 

4D Herstelling van de trottoirs en/of 
wegen  

Project  Project 
Werken 

Werken 

4EE Schuine parkeerplaatsen in de 
Verhaeren-Zola-Giraudlaan  

Project  Project 
Werken 

Werken 

4F Plaatselijke interventies - 
Snelheidsremmer  

Project  Project 
Werken 

Werken 

4G Opwaardering van de kleine 
landschapselementen  

Project  Project 
Werken 

Werken 

4H Plaatselijke interventies - 
Groenvoorzieningen  

Project  Project 
Werken 

Werken 

4.5. Luik 5 

4.5.1. Algemene beschrijving van de voorgestelde 
interventies in de gebouwen 

Geen 

4.5.2. Algemene beschrijving van de voorgestelde 
interventies inzake sociale begeleiding 

INTERVENTIE 5A SOCIAAL-ECONOMISCHE INTEGRATIE

Project 
Aanleg van een aantal openbare ruimten of delen van 
openbare ruimten door de "Jeunes Schaerbeekois au Travail" 
(JST) 

Initiatiefnemer van het project Vzw JST 

Opmerkingen 

INTERVENTIE 5B PROJECT MET VZW'S VAN DE WIJK

Project Tewerkstelling contact 

Initiatiefnemer van het project Vzw Espace impulse  

Opmerkingen 

INTERVENTIE 5C PROJECT MET VZW'S VAN DE WIJK

Project Animatie project 

Initiatiefnemer van het project Vzw Zumba 

Opmerkingen 

INTERVENTIE 5D OPVANG "HET KIND EN ZIJN WIJK" 

Project Opvolging van het wijkcontract door de kinderen van de wijk 

Initiatiefnemer van het project Diverse verenigingen en scholen van de wijk 

Opmerkingen 

INTERVENTIE 5E AANZETTEN TOT RENOVEREN

Project 
Aanzetten tot renoveren – sensibilisering – voorlichting – 
begeleiding bij de procedures 

Initiatiefnemer van het project 

Opmerkingen 
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INTERVENTIE 5F SOCIALE BEGELEIDING

Project 
Opvolging van de interventies m.b.t. de huisvesting – 
Opvolging van de omhuizingsproblemen – Bemiddeling 
tussen huurders en eigenaars 

Initiatiefnemer van het project 

Opmerkingen 

INTERVENTIE 5G 
VOORLICHTING – INSPRAAK -
COMMUNICATIE

Project Voorlichting – Folders – Affiches – Wijkfeest – Fotoreportage 

Initiatiefnemer van het project Gemeente Schaarbeek - RenovaS 

Opmerkingen 

Allerlei  

ALGEMENE COÖRDINATIE

Project Algemene opvolging van het wijkcontract  

Initiatiefnemer van het project Renovas 

Opmerkingen 

4.5.3. Planning van de sociale acties 

Luik 5 Sociaal Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Acties 

5A. Sociaal-economische integratie - 
JST 

Project 
Project / 
werken 

Werken - 

5B. Tewekstelling schakkel – Espace 
Impulse vzw 

X X X X 

5C. Animatie project – Zumba vzw X X X X 

5D. Ecole de devoir X X X X 

5E. Aanzetten tot renoveren - RenovaS X X X X 

5F. Sociale begeleiding - RenovaS X X X X 

5G. Voorlichting communicatie - 
RenovaS  

X X X X 

Algemene coördinatie X X X X 
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5. Overzichtstabel van de interventies 
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6. Fiches – Interventies 
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7. Bijlage 

PV van de voornaamste vergaderingen 
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Proces-verbaal  PCGO 1 van 05.02.04 

Ronde tafel Voorstelling : 

Tijdens een rondetafelvoorstelling hebben de leden van de PCGO hun motivering uitgelegd : bijdragen tot de verbetering van de wijk, 
meewerken aan de veranderingen, inrichtingen ontwikkelen die de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit ontwikkelen, 
deelnemen aan de vernieuwing van de woonsfeer, nadenken over de democratie die gericht is op meer inspraak van de bevolking, 
representativiteit, een betrokken burger zijn en “zien hoe het er hier aan toe gaat, wanneer de mensen iets te zeggen hebben”.  

De aanwezige leden zijn voor de meerderheid mensen die reeds lang in de wijk wonen. Het grotendeel laat zijn gehechtheid kennen. Acht 
straten op vijftien hadden vandaag een vertegenwoordiger.  

De Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling : 

De Schepen verduidelijkt de rol van de PCGO, nl. een kracht zijn die raad geeft en voorstellen biedt. Zij wordt ontworpen als een plaats voor 
informatie en dialoog. De PCGO moet een betere aanpassing van het programma aan de noden van de wijk toelaten. Zij vormt een 
vertegenwoordiging van de wijk die de banden met de rest van de bevolking moet onderhouden.  

De PCGO heeft een theoretische samenstelling :  

- Een helft bestaande uit vertegenwoordigers van de bewoners, het verenigings-, school-  en economisch leven van de wijk ; 
- Een helft bestaande uit vertegenwoordigers van de openbare machten : gemeente, gewest en gemeenschappen ; 
- Één vertegenwoordiger per operator belast met de inwerkingstelling van een of meerdere projecten. 

De minimale samenstelling van de PCGO werd vastgelegd op acht personen om de bewoners te vertegenwoordigen. Een evenwichtige 
verhouding tussen de vertegenwoordiging van de bewoners en die van de openbare machten zal steeds worden nagestreefd.  

De PCGO komt verplicht ten minste drie maal samen tijdens de periode van de uitwerking van het programma, periode die negen maanden zal 
duren. De bewoners kunnen ook vergaderen zonder de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de openbare machten.  

Een projectleider, Anne- Marie Nicolas werd aangeduid voor de uitwerking van het programma van het Wijkcontract P. Elisabeth en voor het 
inwerkingstellen ervan gedurende de vier volgende jaren.  
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De PCGO heeft, tijdens de fase van de uitwerking van het programma, als voornaamste taak samen met de projectleider te werken aan een 
diagnose van de wijk.  

Een studiebureau werd aangeduid om eveneens te werken aan de diagnose van de wijk, bestaande stafkaarten te leveren, en een 
programmaontwerp voor te stellen. Dit studiebureau lijkt bekwaam om deze taak uit te voeren met de hulp van de personen die in de wijk 
leven, werken of vaak in de wijk komen.  

De PCGO zal in contact worden gesteld met het studiebureau, een vergadering is voorzien voor einde februari.  

De PCGO zal over een Intern reglement moeten beschikken. De Gemeenteraad zal er een voorstellen aan de PCGO.  

Minimaal kalender: 

Een eerste Algemene Vergadering en een eerste PCGO hebben reeds plaatsgevonden.  

Algemene Vergadering : 

- 3 MEI , 20 UUR. 
- 8 JUNI, 20 UUR .  
- 30 SEPTEMBER, 20 UUR. 

 PCGO : 

- 1 APRIL, 20 UUR. 
- 12 MEI, 20 UUR. 
- 29 JUNI, 20 UUR. 
- 7 OKTOBER, 20 UUR. 

 Openbaar onderzoek  7 SEPTEMBER . 

Budget :

Dhr. KLEYKENS, coördinator RENOVAS meldt de budgettaire enveloppe bestemd voor het Wijkcontract  P. Elisabeth :  
- 6 250 000 € van het Gewest,  
- 3 125 000 € in het kader van de samenwerkingsakkoorden tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
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De aangesneden thema’s : 

De perimeter : 

De wijk P. Elisabeth maakt deel uit van een observatieperimeter, nuttig voor de fase inzake de studie en de opbouw van een diagnose van de 
troeven en de problemen van de wijk. Deze perimeter Deze perimeter is vastgelegd t.o.v. de Perimeter « de Ruimte voor Duurzame 
Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie » waarin het Gewest een bijzondere inspanning levert op gebied van huisvesting. Op dit 
ogenblik is de perimeter te groot. Zich baserend op hun verschillende werken, zullen het studiebureau, de projectleider en de PCGo ertoe 
gebracht worden een meer beperkte perimeter voor hun operaties te bepalen 

De hernieuwingpremies : 

De woningen die deel uitmaken van de operationele perimeter zullen kunnen genieten van hogere premies tijdens de ganse duur van de 
verwezenlijking van het Wijkcontract (2005-2008).  

De werken op het P. Elisabethplein : 

Een vergunning, die op heden nog geldig is, werd afgeleverd voor de werken op dit plein. Het programma maakte het voorwerp uit van een 
overleg.  

Welke macht heeft de PCGO t.o.v. de tussenkomsten die kunnen worden uitgevoerd inzake de openbare en privé huisvesting in de perimeter ?  

De Gemeente zal op een zeker ogenblik eigenaar zijn van de woningen die het voorwerp uitmaken van een tussenkomst. Ofwel is de gemeente 
reeds eigenaar, ofwel wordt zij eigenaar op voorstel van het studiebureau, via onteigening indien nodig.  

De PCGO heeft een raadgevende rol en doet voorstellen.  

Zou het mogelijk zijn een Sociaal Onroerend Goed Agentschap in te schakelen ?  

Het SOGA neemt het beheer van een gebouw over en verzekert aan de eigenaar een gemiddelde maar regelmatige huurprijs en neemt tevens  
alle beheersproblemen ten laste.  
Het beheer van woningen die werden hernieuwd of gecreëerd in het kader van het Wijkcontract kan aan verschillende operatoren worden 
toevertrouwd, het SOGA is een van de mogelijkheden.  
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Onbebouwde terreinen: 

Er bestaan twee onbebouwde terreinen : E. Zolalaan en H-Hamoirlaan. 

Netheid : 

Viezigheid wordt gemeld ter hoogte van de P. Elisabethlaan. Dit probleem is niet noodzakelijkerwijze te wijten aan de bewoners.  

Er ontstaan ook verstopte riolen zodra het begint te regenen. De leidingen zouden « verouderd » zijn. Een hoofdleiding zou onvoldoende zijn 
voor het P. Elisabethplein. 

De Schepen meldt dat elke maand een coördinatievergadering met de verkrijgers in het gemeentehuis zal worden georganiseerd. Naar gelang 
het verloop van het Wijkcontract kan dit soort informatie tijdens deze coördinatievergadering worden medegedeeld.    

Parking :  

Het schijnt moeilijk te zijn een parkeerplaats te vinden na 20 uur ‘s avonds. Het zou dus noodzakelijk zijn oplossingen te vinden voor de 
parkeerproblemen, maar oplossingen die ook beantwoorden aan de veiligheidsnormen. Een voorbeeld is de parking A. France met een 
plaatsing in de vorm van aren, waar men achteruit moet inrijden om in alle veiligheid te lossen. De parking heeft ook het voorwerp uitgemaakt 
van een discussie inzake de esthetiek en de geschiktheid.  

Verlichting : 

Er zou in sommige sectoren een gebrek aan verlichting zijn.  

Representatief karakter :  

De PCGO heeft geen volledig representatief karakter, een van de leden heeft zijn bezorgdheid geuit inzake het leggen van contacten, het 
creëren van banden met personen die, omdat zij niet veel lezen, moeilijk sensibiliseerbaar zijn voor deelneming aan het leven in hun wijk : 
sommige vrouwen, jongeren.  

Kan het sociaal luik van het Wijkcontract helpen bij het creëren van een sociale band ?  

- De leden hebben de wens uitgedrukt te trachten een sociale samenhang te ontwikkelen, te trachten het Wijkcontract te gebruiken als 
een hefboom om op lange termijn in te werken op de sociale structuur.  
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- Een ontmoetingsruimte creëren, tentoonstellingen organiseren in de wijk ;  
- Een sociaal restaurant creëren 
- Acties, anders dan bezigheidsactiviteiten, bedenken naar de kinderen toe.  
- Acties bedenken naar de jongeren toe. 
- De bewoners doen deelnemen aan de verbetering van hun wijk door middel van een integratieplan.  

Inzake de medewerking van de bewoners : 

De animatrice van Renovas meldt de poging die zij een tijdje geleden heeft ondernomen voor de vergroening van een straat door middel van 
klimplanten. Het bleek een zeer geslaagde onderneming. De mensen werden hier door huis-aan-huis bezoeken warm voor gemaakt.  

Respect/ waarden : 

- Bij de bewoners respect opwekken voor hun wijk.  
- Sommige bewoners vrezen dat de nieuwe inrichtingen niet zullen worden gerespecteerd,  
- Een zeker aantal waarden verspreiden. 

Onderwijs : 

Er werd voorgesteld te werken naar de scholen toe, opvoedend te werken. Er was ook sprake van de opvoeding van de ouders.  

Nadenken op een meer filosofisch niveau :  

Wat is een mooi wijkleven ? 

Er was ook sprake van : 

- Het oprichten van een werkgroep in het Arabisch. 
- Het creëren van een site over het Wijkcontract P. Elisabeth. 

Buiten de perimeter : 

De slechte staat van het Huart-Hamoir park : 
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De tussenkomst stelt niet het onderhoud door de gemeente in vraag, maar wel het gebrek aan respect voor deze ruimte vanwege de 
bewoners, « werk kapot gemaakt door kinderen en honden”.  

Daarenboven wordt gevraagd de rol van de verschillende tussenkomende partijen (stadswachters, bewakers) in het beheer van de groene 
ruimten te verduidelijken. Dit kan gebeuren tijdens een van de volgende vergaderingen van de PCGO.  

De Heer KLEYKENS vestigt de aandacht op het feit dat het park geen deel uitmaakt van de perimeter van het Wijkcontract P. Elisabeth. Bij 
gevolg kan geen enkele operatie worden geïntegreerd in het Wijkcontract. Dit belet natuurlijk niet de sensibilisatie van de gemeentelijke 
autoriteiten voor dit soort probleem.  

Tot slot van de vergadering : 

Tegen de volgende zomer zal de PCGO ertoe gebracht worden het uitwerkingproces van het programmaproject van het Wijkcontract dat het 
geheel van de operaties die met hun middelen worden bekostigd, te begeleiden. 

De projectleider stelt aan de leden van de PCGO voor samen, in een keer of in verschillende keren, een toer van de wijk te maken. Daarna zou 
een eerste « ontwarring » vergadering plaats vinden die zal toelaten de verschillende thema’s die moeten worden aangesneden te identificeren. 
De datums zullen later worden vastgelegd.  

Mevrouw NICOLAS neemt haar functie op vanaf 16 februari. 

De Heer Kleykens meldt het bestaan van cartografisch software hulpmiddelen die helpen zich een aantal elementen in een voor te stellen.  

De aanwezige leden van de PCGO gaan akkoord met de verspreiding van de gegevens in de vorm van een nuttige lijst.  

Volgende PCGO, 1 April 2004 om 20 uur, Rodenbachstraat, 29 
Agenda : eerste elementen van de diagnose door het studiebureau ARIES 

Voorstelling van het project voor het Prinses Elisabethplein  
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Proces-verbaal PCGO2 van 01.04.04 

 Wijkcontract hieronder hernomen als CQ  

AGENDA :

 Eerste elementen van de diagnose door het studiebureau ARIES 
 Voorstelling van het project van het Prinses Elisabethplein  

INLEIDING 

De Heer Michel BERGER, doctoraatskandidaat, maakt een thesis over « Les pratiques participatives en Région de Bruxelles-Capitale : enjeux 
urbains et processus psychosociaux »  (De deelnamepraktijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : stedelijke doelen en psychosociale 
processen gezien door de nieuwe generatie wijkcontracten 2004-2008).  

MB heeft gevraagd te mogen deelnemen als waarnemer aan de PCGO en de werkgroepen van het Wijkcontract Prinses Elisabeth. Anne-Marie 
Nicolas, projectleider van het  CQ P. Elisabeth, heeft hem met toestemming van Mevrouw Christine SMEYSTERS, schepen voor Stedenbouw en 
belast met de wijkcontracten, geantwoord dat er hiervoor een akkoord van de PCGO moest zijn.  

AMN stelt aan de leden voor stelling te nemen m.b.t. deze vraag en legt exemplaren van de nota die MB over zijn werk heeft opgesteld ter 
beschikking van de aanwezige leden.  

De leden van de PCGO geven hun akkoord.  

AGENDA : 

 Het proces-verbaal van 5 februari wordt goedgekeurd.  
 Wijziging van de perimeter 

Tijdens de vergadering van 29 april 2004 in het Gewest, met het kabinet van Minister Eric Thomas belast met de wijkcontracten, vond een 
vraagstelling omtrent de grens van het CQ plaats. Inderdaad, gezien het gebrek aan bepaling van de tussenkomsten die moeten worden 
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uitgevoerd tussen de Verhaerenlaan en de Sleeckxlaan ; werd voorgesteld dit deel van de grens van het CQ weg te nemen teneinde de 
operaties uit te breiden daar waar het noodzakelijk is. 

Geen opmerkingen van de GCGO hieromtrent.  

 Het studiebureau ARIES geeft een uiteenzetting van de eerste elementen van de diagnose  

Analyse van de bestaande situatie in de perimeter van het CQ aan de hand van verschillende kaarten (in bijlage) : 

Wij kunnen binnen de perimeter wijken onderscheiden met verschillende karakteristieken.  

 De wijk « Monplaisir » met een oude bebouwing in eerder slechte staat, met smalle wegen en een algemeen somber uitzicht.  
 De wijk « Zola-Verhaeren » met een oude bebouwing in goede staat, met bredere en meer beplante straten  
 En de wijk « Anatole France-Piquart » met een recentere bebouwing, waar men een grote verscheidenheid aan bestemmingen vindt 

(vele KMO). 

Het schijnt dat de banden tussen deze wijken eerder zwak zijn. Dit zou te wijten zijn aan het gebrek aan een stadsplein dat banden schept.  

Eerste statistische gegevens die informatie verstrekken inzake de fysionomie van de verschillende wijken.  

De indeling van de statistische sectoren van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)  laat toe de wijken van de perimeter opnieuw in te 
delen en een zeker aantal waarnemingen op te merken.  

Globaal gezien, neemt de Belgische bevolking in de wijk Monplaisir tussen1991 en 2001  toe; zij blijft onder de 10% van het totaal van de 
Belgische bevolking in de andere wijken. De vreemdelingenbevolking in 2001 situeert zich rond 36% van de totale bevolking van de wijk 
Monplaisir en rond 25% voor de andere wijken.  

De vreemdelingenbevolking van de wijk Monplaisir is voornamelijk van Noord-Afrikaanse oorsprong. Deze wijk heeft een jonge, belangrijke 
bevolking, meer dan 26% van de bevolking is tussen de 5 en de 19 jaar oud,12 % in de wijk rond het station en 17% in de sector Anatole 
France (Maeterlinck zie kaart). Bijgevolg is de vormingsgraad hoger in Monplaisir 92% (percentage van het aantal personen die een 
studieniveau van lager secundair onderwijs hebben behaald)  

Meer dan 60 % van de woningen hebben geen voldoende percentage comfort in de wijk Monplaisir, 51 % in de sector rond het station, 46 % 
in het deel A. France (Maeterlinck zie kaart). 
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Tussenkomsten kunnen mogelijkerwijze worden gepland.  
(zie kaart in bijlage) 

Zij betreffen mogelijke tussenkomsten : 

- in de huisvesting, luiken (1,2,3)  die zullen worden verwezenlijkt door de openbare machten en/of in partenariaat met de privé ;  
- eveneens een herstelling van de wegenis en/of voetpaden, vooral in de wijk Monplaisir,  
- de inrichting van parkeerplaatsen in aarvorm (zie kaart in bijlage);  
- de herstructurering van de openbare ruimte zoals op het pleintje Defrecheux-Garnir en het kruispunt Zola-Verhaeren-Giraud, 

Monplaisirlaan,  
- het aanbrengen van middelen om het verkeer te vertragen (Zolalaan) ;  
- het benadrukken van het klein patrimonium (bv : trap in de Sniedersstraat). 

Uitwisselingen 

De leden van de PCGO melden de slechte staat van de voetpaden van de P. Elisabethlaan ; en vragen dat het herstel van deze laan zou worden 
opgenomen in de prioriteiten. Het gaat hier om een hoofdweg in de wijk, waar veel bewoners doorlopen, die een geheel van handelszaken, 
verenigingen groepeert en die veel wordt genomen door pendelaars 

De leden vragen dat het aarvormig parkeren zou worden geïntegreerd in het programma van het Wijkcontract.  

Er wordt uitgelegd aan de leden van de PCGO dat er, in deze fase, slechts sprake is van het in overweging nemen van de mogelijke 
tussenkomsten, de prioriteiten zullen duidelijker worden vanaf de volgende PCGO.  

Monplaisirlaan, er wordt melding gemaakt van « rondtrekkende garages » met alle lasten die deze met zich brengen : vuile olie enz …  

De sluikstorten waarvan eerder sprake lijken minder talrijk te zijn, dankzij vooral het regelmatig optreden van ABN (Agentschap Brussel Net).  

Park Walkiers, inrichting als openbaar park en integratie van een stuk van de groene wandeling,  van groene maillage en van het 
netwerk REVER (Réseau Vert Européen) (Europees groen netwerk) : 
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Het Centraal Belgisch Instituut voor Milieubeheer (CBIM) bestudeert de herinrichting van het park Walckiers gelegen aan de andere kant van de 
Zénobe Grammelaan. Een ingang tot dit park zal worden verwezenlijkt in de wijk langs G. Rodenbach - Z. Grammelanen ; de CBIM voorziet 
eveneens de inrichting van een groene wandeling (voetgangers en fietsers) langs de Moeraske die zich zal integreren in het park.  

In haar gedachten laat de CBIM deze wandeling voortlopen op de A. France en Monplaisirlaan. Het instituut financierd niet de inrichtingen die 
kunnen gepaard gaan met de verwezenlijking van deze verlenging op de A. Francelaan en de Monplaisirlaan. 

Bestaande verenigingen, sociale diensten en uitrustingen in de wijk  : 

AMN geeft een korte beschrijving van de verenigingen en structuren van de wijk en geeft het woord aan Mevrouw H. Ismaili voor de elementen 
inzake de vereniging « le Figuier ». 

De coördinatrice van de stadswacht (Agenten preventie en veiligheid) geeft eveneens een woordje uitleg over de agenten die tussenkomen in 
de wijk. 

C.f  document in bijlage, waar de opmerkingen van de verenigingen zijn in opgenomen.  

Uitwisselingen : 

Na deze voorstelling stelt een lid van de PCGO voor in het kader van het sociaal luik te werken aan « opvoedings » projecten.  

- de kinderen en de scholen laten deelnemen, zien wat nuttig kan zijn. Het project van de bibliotheek gepland door de « Tanière des petits 
ours » lijkt een interessant project ;  

- waarom de synergie tussen de verenigingsmachten die aanwezig zijn in de wijk niet ontwikkelen om projecten als dit tot een goed einde te 
brengen ?  

J-P Van Gorp, Schepen van Openbare Werken, herinnert er ook aan dat er een bibliotheek is in de nabijheid, op de Helmetsesteenweg, en dat 
het passend lijkt dynamieken te creëren rond wat reeds bestaat, teneinde de mensen in de mogelijkheid te stellende reeds aanwezige 
infrastructuren te gebruiken.  

J-F Kleykens, Algemeen Coördinator van RenovaS, vermeldt dat de Schepen voor Cultuur zich niet verzet tegen een spreidingspolitiek voor de 
uitrustingen, zoals de bibliotheek, in de wijken.  



ARIES Consultants NV – Wijkcontract                                                                                                                                                                                      46 

Een van de leden van de PCGO vraagt of de vestiging van een Buurthuis kan worden overwogen. C.S antwoordt dat om dit project leefbaar te 
maken, het volledig autonoom moet zijn op financieel gebied, de ervaring met het Buurthuis in het kader van het wijkcontract Jerusalem toont 
aan hoe moeilijk dit wel is. De gemeente is op dit ogenblik niet van plan zich te lanceren in een ervaring van hetzelfde type. 

Het sociaal luik zal tijdens de volgende PCGO op 12 mei 2004 verder worden ontwikkeld.  

De programmakalender van het Wijkcontract wordt voorgesteld.  

De PCGO van 29 juni wordt vooruit geschoven naar 22 juni 2004. De kalender wordt bij het PV gevoegd.  

AMN herinnert eraan dat de volgende stap de Algemene Wijkvergadering is op 3 mei om 20 uur, tijdens dewelke de diagnose zal worden 
voorgesteld aan de bewoners. Elk lid van de PCGO wordt uitgenodigd de informatie door te geven en de bevolking te sensibiliseren. AMN stelt 
voor dat de personen die wensen mee te werken aan het ontwerp van de affiches, zich hiervoor inschrijven op het document dat zij laat 
rondgaan.  

Intern reglement  

Verdeling van een voorstel voor een intern reglement voor de PCGO in het Frans en in het Nederlands. De leden van de PCGO worden 
uitgenodigd hun opmerkingen of eventuele belangrijke wijzigingen te uiten. 

Voorstelling van een project voor het plein door Benoît Velghe, dienst stedelijke hernieuwing van de gemeente SCHAARBEEK. 

Het project werd ontwikkeld door het studiebureau AGORA in overleg met de MIVB.  
De MIVB wenst de verouderde sporen uit 1999 te vervangen. Dit zette de Gemeente ertoe aan een project te plannen rond het station.  

Een studie werd uitgevoerd inzake de historiek van de wijk.  

De studie heeft uitgewezen dat de inrichting ter hoogte van de Huart-Hamoir goed werkt, terwijl het plein rond het station eerder wordt 
genegeerd door de mensen en kan beschouwd worden als verloren ruimte.  

Het project werd ontworpen met de idee de landelijke geest van het park van de H. Hamoir door te trekken en zo aan deze plaats een 
recreatieve functie te geven.  
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Drie zones kunnen worden onderscheiden : 
- een uitwisselingspool voor het openbaar vervoer die zich uit in een inrichting die erg grijs lijkt ; 

- een verkeerspool in het midden van de H. Hamoirlaan, voetgangersstraat, banken, verlichting, met de eventuele inrichting van een 
droge fontein in het centrum. De inrichting werd bedacht om te kunnen worden verwezenlijkt in verschillende fasen. De fontein werd 
omwille van de kost, niet opgenomen in het budget van de totale kostprijs van deze operatie ; 

- in het westelijk deel van het project, tegenover de terminus, een perron en een « intiemere » inrichting : heggen, banken, een plaats 
waar men kunstwerken kan plaatsen. 

Het verkeer wordt voorzien in twee richtingen naar de Rodenbachlaan, H. Hamoirlaan, Zola, avenuelaan,  P. Elisabethlaan en een 
verbindingsweg naar het station.  

50 parkeerplaatsen worden georganiseerd rond het plein.  

Het voorontwerp werd voorgesteld tijdens een openbare vergadering en was reeds het onderwerp van wijzigingen   : onder andere bijkomende 
beplatingen. 

Het project ondervond geen bijzondere tegenkantingen na zijn voorstelling. Eén bepaald punt werd besproken door de bewoners :  
De bekleding, plaveien rond het plein, zal lawaaierig zijn, gezien het vele autoverkeer. BV vermeldt dat over de bekleding kan worden 
gediscuteerd.  

Een opmerking werd tevens geformuleerd aangaande een van de karakteristieken van het project. Een bewoner zinspeelt op het « meer 
intieme » deel van het project, voorbehouden voor de rust, en markt op dat deze ruimte, eens ingericht, moeilijk zal kunnen worden 
beschouwd als een kalme of rustige ruimte, gezien het lawaai van de tram en de plaveien.  

BV  preciseert dat de inrichting een meer aangename ruimte wil bieden om te wachten o tram of bus.  

Andere vragen betreffen het begrijpen van het project. Vragen en antwoorden hieronder.  

- Wat werd voorzien op gebied van verkeer, de uitrit van de P. Elisabethlaan die uitgeeft op het plein ? Dit verkeer is gevaarlijk.  
Ter hoogte van elke uitrit, in de nabijheid van het plein, wordt een geplaveid verhoogd plateau voorzien om het verkeer te vertragen.  

-Is een verkeersvoorrang voorzien voor de Huart-Hamoirlaan ? 
Er wordt geen voorrang voorzien voor deze laan.  
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-  De reden van de ligging van de richting van de sporen ? 
Om zoveel mogelijk uitbreidingmogelijkheden te laten aan de NMBS in geval de lijn van de HST nabij de MOERASKE zou worden gelegd.  

-De reden van de plaatsing van het perron ? 
Wens van de NMVB om de reizigers te laten uitstappen voor de terminus.  

- Zullen spelen worden geplaatst ? 
Geen speelruimten. 

- Worden fietspaden gecreëerd? 
Er zijn geen fietspaden voorzien. 

- Het aantal bushaltes ? 
Drie bushaltes rond het plein. 

Een vraag betreft de breedte van de weg ter hoogte van de bushalte H. Hamoirlaan : de breedte van de weg zal 6m50 bedragen. 

De vraag inzake de financiering van het project rond het plein. 

De totale kost van de operatie : 
- 2.080.558 € BTW excl. 
- 2.517.475 € BTW excl. 

Het Wijkcontract P. Elisabeth beschikt over een totaal budget van 10.170.000 Euros, waarvan 3.125.000 Euro’s in het kader van het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit laatste deel van het budget dient voornamelijk te 
worden bestemd voor de herinrichtingen van de openbare ruimten of de creatie van nabijheidinfrastructuren.  

Het Gewest is niet gekant tegen de financiering van het project van het plein in het kader van het CQ P. Elisabeth. Maar, het kabinet van 
Minister Eric Thomas belast met de wijkcontracten van het Gewest, heeft de gemeente verzocht :  

- alle andere eventuele financieringsmogelijkheden aan te wenden  
- het overlegproces voorzien door het reglement van de wijkcontracten na te leven.  

Op dit ogenblik onderzoekt de gemeente de andere subsidiemogelijkheden voor dit project en stelt deze voor aan de PCGO.  
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Volgende PCGO, 12 mei 2004 om 20 uur, Rodenbachstraat, 29 
Agenda :  

 uitwisseling van standpunten op de AV van 3 mei  
 Prioriteiten in het programma en bedenkingen inzake het 

sociaal luik.  

Algemene Wijkvergadering  op 3 mei 2004 om 20 uur.  
Lokalen van het Rode Kruis 

Anatole Francestraat, 31 
1030 Brussel 
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Proces-verbaal PCGO 3 van 12.05.04 

Opmerking : Het Wijkcontract wordt hierna vermeld als WC. 

Doel van de vergadering 

Gedachtewisseling over de Algemene Vergadering van 3 mei 
Prioriteiten van het programma en reflectie over het sociale luik 

Kennismaking van de deelnemers 

De projectleider stelt Mathieu Berger voor, student van de ULB die aan een thesis werkt over "Participerende praktijken in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest : stedelijke uitdagingen en psychosociale processen", getoetst aan de nieuwe generatie 
Wijkcontracten 2004-2008. Met het akkoord van de PCGO zal MB de verschillende vergaderingen bijwonen als waarnemer. 

Marc Rents, directeur van de Mission locale van Schaarbeek, zegt dat hij geen uitnodiging had ontvangen voor de eerste PCGO. 

Goedkeuring van de notulen van de PCGO van 1 april 2004 en van het HR 

De notulen worden goedgekeurd. 

Het huishoudelijk reglement (HR) van de PCGO wordt goedgekeurd.

AMN vestigt er de aandacht op dat het HR bepaalt dat de leden van de PCGO hun woonplaats binnen het gebied van het 
Wijkcontract moeten hebben. De personen die niet meer in dit gebied wonen, omdat de grenzen ervan gewijzigd zijn, kunnen aan 
de werkgroepen blijven deelnemen, maar zijn geen officiële leden meer van de PCGO. Indien er een stemming nodig is om de 
mening van de PCGO te kennen, zouden deze personen geen stemrecht hebben. Claire Paulus heeft bij gebrek aan beschikbaarheid 
de wens geuit om plaatsvervangster te worden. Daarnaast hebben, na de laatste algemene vergadering, zeven inwoners hun 
kandidatuur gesteld om lid te worden van de Commissie. Er zal daarom een nieuwe lijst te goedkeuring worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering van 8 juni, en daarna aan de gemeenteraad. 
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Bemerkingen over de Algemene Vergadering (AV) van 3 mei 2004 

 De zaal was iets te klein voor het aantal aanwezige personen. 
 Er zou op de AV's een visueel overzicht getoond moeten worden van het proces van het WC en waar men zich op dat 

ogenblik in het proces bevindt. AMN zegt dat hiervoor zal worden gezorgd tegen de volgende Algemene Vergadering. 
 Er zijn nieuwe mensen gekomen naar deze AV en sommigen van hen hebben dingen gezegd die reeds bekend waren. Hoe 

kan men dit vermijden? 
De algemene coördinator van RenovaS antwoordt dat het de bedoeling is om op elke AV nieuwe mensen te bereiken, ook al 
kan dit in sommige opzichten zekere nadelen meebrengen. 

 Er komt niets concreets uit een AV. 
De PCGO's zijn bedoeld als een meer operationeel verlengstuk van de AV. 

 Opmerking van het GSSO over de sociologische samenstelling van het publiek van de AV : er was een grote 
vertegenwoordiging van personen van Noord-Afrikaanse oorsprong uit de wijk Monplaisir. AMN zegt dat deze deelname voor 
een deel zeker toe te schrijven is aan de goede sensibilisering door de voorzitter van de moskee, de heer MELLOUKI, en 
door sommige leden van de PCGO die in de wijk wonen.  

 Er is vastgesteld dat de bevolkingsgroepen zich niet vermengd hebben, aan de ene kant waren er de Europeanen, aan de 
andere kant de mensen van vreemde oorsprong. 
Dit kan te verklaren zijn door het feit dat de mensen in familie komen, of met buren. 

 Er is een opmerking over de keuze en de kostprijs van de materialen voor de herinrichtingen, bv. blauwe hardsteen voor de 
aanleg van het P. Elisabethplein; geen te dure materialen kiezen die ten koste gaan van een groter aantal interventies. 

Prioriteiten van het programmaontwerp van het wijkcontract : huisvesting, openbare ruimte, sociale initiatieven 

In antwoord op een vraag om meer uitleg : 

Het wijkcontract bestaat uit 5 luiken die zich onderscheiden door hun inhoud : 

Luik huisvesting (1, 2, 3) : 

1. Woningen gelijkgeschakeld met sociale woningen en gerealiseerd in gebouwen die gemeentelijk eigendom blijven. 
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2. Geconventioneerde woningen (verhuurd of verkocht aan gezinnen met gemiddeld inkomen) en gerealiseerd in partnership met 
de privé-sector. 

3. Woningen gerealiseerd in partnership met de privé-sector, maar met erfpacht, de privé-ontwikkelaar kan de gemeente vragen 
tot 75% van het aantal gebouwde woningen in langdurige huur te nemen. Deze woningen worden gelijkgeschakeld met sociale 
woningen. 

Luik openbare ruimte 4 en sociaal luik 5 

In het luik huisvesting : de prioritaire operaties worden onderscheiden van de reserveoperaties, de zogenaamd secundaire 
operaties. 

De fases overeenstemmend met de voortgang van het proces : 
- fase 1 : stand van zaken in rechte en in feite, diagnose 
- fase 2 : prioriteiten 
- fase 3 : programmaontwerp 

Luik huisvesting (1, 2, 3) 

Operatie 1 : Braakliggend terrein Zolalaan. Bouwgrond. Het braakliggend terrein Zola maakt deel uit van een verkoop tussen privé-
eigenaars. De gemeente had een hypotheek op dit terrein doordat de eigenaar de belasting op onbebouwde terreinen niet betaald 
had. Het college heeft beslist de hypotheek te lichten en de transactie toe te staan. De nieuwe eigenaar stelt voor woningen te 
bouwen, maar de gemeente heeft vandaag geen enkele garantie dat dit op korte termijn zal gebeuren. De operatie wordt 
gerangschikt als secundaire operatie van het Wijkcontract (reserve). Deze operatie zou effectief worden als de woningen er niet 
komen en een prioritaire operatie van het programma evenmin haalbaar is. 

De gemeente kan indien nodig ook verplichtingen verbinden aan de aflevering van de bouwvergunning. 

Operatie 2 : Stadskanker H. Hamoir, bouwgrond, prioritaire operatie. Er is een leegstaand huis in steen op nr. 10. Voor dit huis zou 
in november een bouwaanvraag zijn ingediend. 

Een vraag over de grootte van de woningen  
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Het studiebureau zegt dat de berekeningen voor het ogenblik uitgaan van 100m2 per woning. 
De oppervlakten van de woningen zullen later worden verfijnd. 

Operatie 3 : Giraudlaan 60, prioritaire operatie. Afbraak – heropbouw – sanering – renovatie. 
Het bedrijf dat een gedeelte van deze ruimte innam, wil verhuizen. De gebouwen zijn oud en dateren uit de jaren 1940. Het 
voorstel zou zijn om de vrijgekomen ruimte opnieuw te vullen en woningen te bouwen, vier woningen aan de straat bijvoorbeeld. 
Leden van de PCGO vertolken de vrees van de buren dat hierdoor een verandering in afmetingen zou ontstaan vanwege de 
overkant. Vandaag is het lelijk, maar rustig! 
Het studiebureau bevestigt dat de afmetingen van de woningen niet veranderen. 
JFK wijst erop dat deze operatie grote financiële middelen vergt. Als ze om een of andere reden niet zou doorgaan, zouden er 
enorme middelen op het laatste ogenblik moeten worden herverdeeld. Er wordt voorgesteld deze operatie in luik 2 of 3 te plaatsen. 
- Voorstel om slechts een deel te bebouwen. Het Gewest zal geen subsidies geven als de operatie niet volledig wordt uitgevoerd. 
- Voorstel voor een gemeenschapsvoorziening aan de binnenkant van het huizenblok. Dit riskeert te duur uit te vallen : betaling van 
het bewakingspersoneel, sluiting van de hekken, enz. Men moet vermijden aanzienlijke financiële middelen te besteden aan 
riskante operaties. 
- Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat meerdere bewoners een gebouw kopen.  
JFK : Het Réseau Habitat is overtuigd van het belang van deze formule, maar de termijnen van het WC stemmen zijn te kort voor 
de tijd die nodig is om een dergelijke operatie op te zetten. 

Operatie 4 : Monplaisirlaan 59 en opslagplaats Garnirstraat 38 
JFK vraagt om deze twee operaties te splitsen. Het gebouw op nr. 59 is sterk vervallen. Er zal een zware renovatie nodig zijn. De 
eigenaars wilden eerst verkopen maar aarzelen nu. Wat de opslagplaats betreft, het studiebureau zal de eigenaar van de 
opslagplaats binnenkort ontmoeten om te zien of hij wil verkopen. Prioritaire operaties. 

Operatie 5 : Een smal perceel aan de Van Campstraat 1. Stadskanker sinds een tiental jaar. Zware renovatie in het vooruitzicht. 
Prioritaire operatie. 

Operatie 6 : Monplaisirlaan 61, sterk vervallen gebouw. De situatie van dit gebouw lijkt onduidelijk, renovatie of niet, kraakpand of 
niet. Prioritaire operatie – zware renovatie. 

Operatie 7 : Defrêcheuxstraat 31, leegstaande eengezinswoning in zeer slechte staat. Prioritaire operatie – zware renovatie. 
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Operatie 8 : Rodenbachstraat 56, zeer vervallen en ongezond gebouw. Bouwvergunning in 1991. Secundaire operatie – zware 
renovatie. 

Secundaire operaties Zolalaan 51 en 49 : Leegstaande huizen gesignaleerd door leden van de PCGO. Later te bepalen operaties. 

Al deze operaties samen vormen een totaal van 37 te herbouwen of te renoveren woningen. 

Luik openbare ruimte (4) 

Elke operatie zal individueel worden uitgewerkt door een studiebureau. De studiebureaus zullen worden aangeduid bij openbare 
aanbesteding, na de goedkeuring van het Wijkcontract. 

Operatie 11 : Heraanleg van de Monplaisirlaan : vergroting van de trottoirs, beplantingen, versmalling van de rijweg, parkeren in 
schuine vakken, plaats voor speelzone. 

Operatie 12 : Garnirpleintje op de plaats van een oude benzinepomp : aanplanting van bomen, stadsmeubilair, een kunstwerk.  
Op deze plaats is er een gesloten kruidenierszaak. De eigenaar zou een project hebben voor dit gebouw, maar de precieze aard 
ervan is niet gekend. 

Operatie 13 : kruispunt Giraud-Zola-Verhaeren : 
Het trottoir verbreden, een kruispunt aanleggen met beplantingen, meubilair, schuine parkeerplaatsen. 

Operatie 14 : Vervanging van de trottoirs tussen de Monplaisirlaan en de P. Elisabethlaan en een deel van de Verhaerenlaan. 

Operatie 15 : Markering op de grond van schuine parkeervakken : Zolalaan, Verhaerenlaan. 

Operatie 16 : Verkeersremmer in de Gilkinstraat en ter hoogte van het Garnirpleintje. 

Operatie 17 : herwaardering van het klein erfgoed, trap ter hoogte van de Sniedersstraat die uitkomt op de Zénobe Grammestraat. 

Operatie 18 : Groenvoorzieningen. 
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Prinses Elisabethplein 

Het studiebureau stelt een financiële simulatie voor van het programma voor de openbare ruimte, met of zonder de heraanleg van 
het P. Elisabethplein. 

De gemeente heeft toestemming verleend om een subsidieaanvraag in te dienen via de samenwerkingsakkoorden. 

De PCGO neigt in zijn geheel sterk naar een financiering van de herinrichtingen in de omgeving, maar zonder financiering van de 
heraanleg van het plein door het WC. Als tweede oplossing zijn de leden van de PCGO voorstander van een minder dure heraanleg 
van het plein. 

Na afloop van de huidige werken van de MIVB zal het plein voorlopig worden hersteld na een akkoord tussen de MIVB en de 
gemeente. 

Sociaal luik (5) 

De eerste mogelijke interventies van het sociaal luik (luik 5) van het Wijkcontract Prinses Elisabeth zijn samengebracht in een tabel 
die de projecten of ideeën voor projecten bevat. Sommige zijn afkomstig van actoren die ervaring hebben opgedaan in een van 
deze domeinen bij vorige wijkcontracten, andere projecten betreffen spontane kandidaturen van deelnemers uit de wijk. Het GSSO 
is gevraagd een document voor te stellen op basis van de ervaring van de verschillende Wijkcontracten. Hierin vindt men een zeker 
aantal maatregelen om de luiken huisvesting en openbare ruimte te begeleiden en om de sociale samenhang van de wijken te 
bevorderen. Ze maken het mogelijk het sociale luik te benaderen vanuit de verschillende mogelijke invalshoeken. 

Chantal Massaer, vertegenwoordigster van het GSSO, stelt het Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling voor. Het 
GSSO is een vzw, waarvan de raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het Gewest; De vzw staat in voor de follow-up 
van de Wijkcontracten en kan op vraag projecten "coachen". Ze creëert een ruimte waarin de verschillende partners elkaar kunnen 
ontmoeten.  

CM wijst erop dat de LCGO een participerende en een adviesrol heeft. Wat luik 5 betreft, moet de LCGO erover waken dat het 
aansluit bij de andere luiken. 
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CM presenteert de verschillende mogelijke maatregelen waaronder het sociale luik. Zie het document "GSSO-fiches" dat vandaag 
verspreid is. 

Informatie over de operaties van het Wijkcontract en de overlegprocedure 

De AV dient om informatie te verspreiden aan een zo groot mogelijk aantal mensen. Men moet proberen alle publieken te bereiken; 
Communicatie : een dynamiek van uitwisseling tot stand brengen, ervoor zorgen dat iedereen aan het woord komt; 
Communicatiemiddelen : verschillende soorten, schriftelijke communicatie is niet voldoende, steunen op bekwame personen. 
Beschikken over een wijkantenne en speelse middelen ontwikkelen om de informatie aan zo veel mogelijk mensen te verspreiden. 

AMN stelt de opdrachten voor die in het algemeen aan RenovaS worden toevertrouwd voor de informatie en de participatie van de 
bewoners. Het komt erop aan de informatie over de operaties van het Wijkcontract zo goed mogelijk te verspreiden en te zorgen 
dat ze begrepen worden, en de actieve deelname van de bewoners te stimuleren om mee na te denken over het programma en het 
op te volgen : permanentiedienst voor informatie over de wijk, krant, ontmoetingsmomenten, sit-ins, wijkfeesten, vergaderingen 
van de PCGO, algemene vergadering. 

CM : Sociale  begeleiding om de bewoners van de gerenoveerde gebouwen in goede voorwaarden opnieuw te huisvesten, ze 
aanleren hoe ze hun toekomstige woning goed moeten beheren door kennis van de rechten en plichten van eigenaar en huurder. 

Een eigenaar kan een renovatiepremie krijgen als hij zijn goed laat beheren door een Sociaal Vastgoedkantoor. Het SVK garandeert 
hem een geregelde huur. De op deze manier verhuurde woningen zijn toegankelijk volgens de voorwaarden voor sociale woningen. 
Marc Rents deelt mee dat er een SVK bestaat voor de wijk dat geïnteresseerd zou zijn om meer woningen in beheer te hebben. 

CM : Aansporen tot/advies over renovatie, informeren over de verschillende gewestelijke hulpmaatregelen, de levenskwaliteit 
verbeteren via de woning door te informeren over de gewestelijke premies voor renovatie en gevelverfraaiing die verhoogd worden 
voor de wijkcontracten, technisch en administratief advies verstrekken. 

AMN : RenovaS beschikt over een renovatiecel. Een architect zal aanwezig zijn tijdens de permanenties in de wijk om inlichtingen te 
geven over de premies (gevelverfraaiing en renovatie) en de mensen te helpen die werken bij hen thuis willen uitvoeren : technisch 
advies, begeleiding bij de te vervullen formaliteiten.  
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De vereniging Le FIGUIER presenteert haar project van woninghulpdienst : dit komt tegemoet aan een grote vraag. Na anderhalf 
jaar werking heeft de vereniging een vertrouwenskapitaal opgebouwd dat ze ter beschikking wil stellen van deze dienstverlening. 
Het gaat om onthalen, oriënteren, informeren over de verschillende bestaande premies, over de geldende wetgeving inzake 
huisvesting, helpen bij het samenstellen van dossiers om zich kandidaat te stellen voor een sociale woning en zich in te schrijven bij 
de SVK's, hulp bieden aan mensen die dringend een woning nodig hebben. 

CM : Interventies om de verbetering van het huurbestand en het huisvestingaanbod met sociaal karakter te bevorderen. Momenteel 
beantwoordt 40% van de bevolking van het Brussels Gewest aan de criteria om een sociale woning te krijgen, terwijl het 
beschikbare woningenbestand slechts 8% bedraagt. 

CM : Acties om de sociaal-professionele inschakeling te bevorderen. 

Wat de sociaal-professionele inschakeling betreft, neemt de Mission Locale deel aan de Wijkcontracten in samenwerking met de 
Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST), een organisme voor opleiding via het werk. De stagiairs krijgen 10 maanden opleiding, van 
september tot juni. Er bestaan verschillende specialisaties : bestrating leggen, groene ruimtes, schrijnwerkerij. De Wijkcontracten 
bieden de gelegenheid om de JST een bepaald deel van de bouwwerven toe te vertrouwen. Marc Rents preciseert dat de Mission 
Locale ook samenwerkt met een wijkvereniging "Espace impulse" voor sociaal-professionele inschakeling : hulp, advies en oriëntatie 
bij het zoeken naar werk. Espace Impulse richt zich vooral op een subsaharaans publiek en andere bevolkingsgroepen die vaak 
worden uitgesloten. 

CM : In verband met de interventies die zich zouden richten op gemeenschapsvoorzieningen : anticiperen en denken aan het 
beheer van deze voorzienngen, hun voortbestaan verzekeren van bij het begin. Vandaag kan men bijvoorbeeld geen nieuwe 
kindercrèches meer subsidiëren in het kader van de Wijkcontracten. 

CM : Sensibiliseringsacties voeren over thema's in verband met de doelstellingen van de Wijkcontracten. 

AMN : In verschillende werkgroepen met de bewoners was overwogen om educatieve projecten te ontwikkelen voor de kinderen, 
projecten om hen te sensibiliseren voor de wijkomgeving, via een partnership met de scholen. 

Inge Wauters van het schepenkabinet Nederlandse cultuur en juridische zaken wijst op het bestaan van de Nederlandstalige school 
De Factorij, in de H. Hamoirwijk. Men zou deze school en de andere scholen van de wijk moeten integreren in het project. Op korte 
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afstand van het Wijkcontractgebied zijn er ook twee gemeentelijke bibliotheken (een Franstalige en een Nederlandstalige), het zou 
interessant zijn om ook hen erbij te betrekken. Deze structuren zijn een mogelijkheid om de ouders te bereiken. 
Is er financiering van de VGC mogelijk in dat verband? 

JFK zegt dat de vertegenwoordiger van de VGC binnen de PCGO Johan Serkeyn is, directeur van de Kriekelaar, en dat men het hem 
zou moeten vragen. 

IW vraagt of er subsidies mogelijk zijn voor de scholen of bibliotheken buiten het gebied van het Wijkcontract. Het Gewest zegt dat 
de deelnemers zich buiten het gebied mogen bevinden, maar dat de doelgroepen van de projecten erbinnen moeten wonen. 

Informatie : 

De heer PIRE van de dienst Economie van de gemeente deelt mee dat er een sociaal-economische enquête loopt. Er zijn eerste 
contacten opgenomen met de ondernemingen van het wijkcontractgebied. De resultaten van dit onderzoek worden in september 
verwacht. 

Vanwege het gevorderde uur wordt overeengekomen de gedachtewisseling voort te zetten in een werkgroep sociaal luik op :
26 mei om 19 h – zaal Rodenbachstraat 29 

Kalender :  

AV op 8 juni 2004 om 20 h : voorstelling van de prioriteiten 
PCGO op22 juni om 20 h : presentatie van het vierjarige programmaontwerp 
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Proces-verbaal PCGO 4 van 22.06.04 

Het wijkcontract wordt hierna hernomen als CQ. 

Onderwerp van de vergadering :  

Uitwisseling van gedachten omtrent de AV van 3 mei 
Voorstelling van  het vierjarig programmaproject :  woningen, openbare ruimte, sociaal luik 

Ronde tafel van de voorstelling : 

A-M NICOLAS stelt Olivier Verstraeten en Olivia Lemmens voor, resp. nieuwe projectleider en afgezante voor het wijkcontract Jerusalem, die 
mits behoudens akkoord van de PCGO als waarnemers zullen deelnemen aan de vergadering van vandaag.  

Goedkeuring van het PV van  de PCGO van 12 mei 2004. 

Het proces verbaal wordt goedgekeurd 

Observaties inzake de Algemene vergadering van 8 juni 2004 

 De algemene vergadering van 8 juni heeft de inschrijving van de bewoners bevestigd die zich vrijwilliger hadden gesteld als leden van 
de PCGO : lijst hierbij gevoegd. Deze lijst zal worden voorgelegd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring in september.  

Details worden gevraagd met betrekking tot de situatie waarin sommige personen zich bevinden met betrekking tot de perimeter. Zijn 
zij nog ingeschreven als leden van de PCGO of niet ? De projectleider preciseert dat, teneinde te beantwoorden aan het intern 
reglement dat werd goedgekeurd door de Gemeente, de PCGO en de Regering van het Brussels Gewest, de leden van de PCGO moeten 
woonachtig zijn binnen de perimeter. Bij gevolg staan de personen die gewoonlijk deelnamen aan de vergaderingen van de PCGO en 
die niet binnen de perimeter wonen, op de lijst van de PCGO als verwante leden. Daarenboven ontvangen zij de briefwisseling zoals de 
andere leden. Enkel de effectieve leden van de PCGO hebben stemrecht in geval wij moeten teruggrijpen naar deze procedure.  

 Een meer aangename zaal dan de vorige maal.  
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Project voor het programma van het wijkcontract : woningen, openbare ruimte, het sociaal luik.  

J-F Kleykens (JFK), Algemeen Coördinator : het voorontwerp werd voorgelegd aan het College. Dit opperde de volgende voorstellen: 
de mogelijkheid bestuderen om woningen te verwezenlijken op drie nieuwe belangrijke geografische sectoren die bouwterreinen hebben of 
hernieuwbare gebouwen,  
rekening te houden met de mogelijkheid om een gezamenlijke uitrusting de creëren ter hoogte van de Piquartlaan 20 tot 42 ; 
de mogelijkheid te overwegen voor een interventie in de garage op een van de hoeken van het «Garnirpleintje», de mogelijkheid tot herbouw 
tot een handelszaak. 
de zwakheid van de ontspanningsruimten voor de jongeren in de wijk, meebepaald de tieners;  
wat reeds bestaat te bevorderen vooraleer nieuwe structuren te creëren.  

Luik huisvesting(1,2,3) 

     > JFK : als antwoord op een vraag naar meer details : 

Het wijkcontract heeft drie luiken huisvesting (1,2,3)  :  

Luik 1- Woningen die worden gelijkgesteld aan sociale woningen en die worden opgetrokken in gebouwen die reeds eigendom van de 
gemeenten zijn en dit ook blijven. 

De luiken 2 en 3 werden ontworpen om privé investeerders aan te trekken.  

Luik 2- gelijkgestelde woningen (verhuurd of verkocht aan gezinnen met een matig inkomen) en verwezenlijkt in partenariaat met de privé-
sector. De promotoren hebben de mogelijkheid het goed te kopen aan een prijs die lager ligt dan wat de gemeente heeft betaald.  

Luik 3- Woningen die werden gerealiseerd in samenwerking met de privé, maar met een erfpacht, de promotor kan de gemeente vragen een 
lang huurcontract te nemen voor 75% van de gecreëerde woningen. Deze woningen worden aanzien als sociale woningen.  

De erfpacht maakt het voorwerp uit van een enige regel : betaling bij ontvangst van het gebouwen een jaarrecht dat overeenstemt met de 
huurwaarde van het goed.  

De financiële interest van luik 3 is betwistbaar voor de gemeenten in dit geval de hoofdhuurder.  
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> Het studiebureau stelt in het kort de voorrangs operaties voor die reeds vroeger werden voorgesteld om daarna over te gaan tot de nieuwe 
voorgestelde operaties.  

Prioritaire operaties : 

Operatie 1 : stadskanker Huart Hamoir bouw van 4 woningen. 
Operatie 2 : Giraud 60, creatie van 8 woningen binnen het huizenblok. Het huizenblok blijft privé ruimte. De leden van de PCGO stellen zich 
vragen rond de gevolgen t.o.v. de Brico die op deze plaats is gevestigd. De eigenaar van de Brico is een embleem in de wijk daar hij slaagde in 
de leven door wilskracht en hard werken.  

Aries : het is mogelijk op dit perceel werken uit te voeren zonder schade te berokkenen aan de activiteiten van Brico. Het is misschien redelijk 
aanvaardbaar de Brico enkele meters te verplaatsen op het genoemde perceel.  

Operatie 3 : een smal perceel ter hoogte van het nr. 1 Van Campstraat. Een reeds tien jaar bestaande stadskanker. Zware renovatie te 
voorzien. 

Operatie 4 : Défrècheux 31, leegstaand en erg vervallen eengezinswoning – zware renovatie.  

Operatie 5 : Piquart, 20 tot 42 : te renoveren gebouw, kan ruimte geven aan 22 woningen op verdiepingen en een collectieve uitrusting op het 
gelijkvloers. Het gebouw staat momenteel leeg.  

Operatie 6 : Parking Rodenbach 14-18 : voorstel voor een 8 duplex. 

Operatie 7 : Parking op de hoek van de Rodenbachlaan –A- Francestraat : voorstel voor een parking en 12 woningen op de verdiepingen.  

Operatie 8 : stadskanker Zola. Een terrein dat recentelijk werd aangekocht. Er wordt voorgesteld dat deze operatie een prioritaire operatie blijft 
om aan de gemeente de mogelijkheid te bieden te reageren in geval de nieuwe eigenaar er niet zou op bouwen.  

Bijkomende operaties: 

Operatie 9 : Monplaisir 61, Dit huis is op dit ogenblik niet langer te koop. De eigenaar bewoont het. Hij heeft er ook huurders.  

Operatie 10 : Monplaisir 59, erg beschadigd gebouw. De situatie van dit gebouw is niet duidelijk. Vernieuwd of niet, kraakpand of niet.  
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Operatie 11 : Depot Garnirstraat 38. Moeilijkheden om de eigenaar te ontmoeten 

Al deze operaties samen vormen een totaal van 78 woningen die moeten worden gebouwd of hernieuwd.  

96 % van het geheel van deze operaties zullen het voorwerp uitmaken van nieuwbouw, de rest zijn renovaties. Het aantal grote woningen (57 
% met 3 kamers en +) is belangrijker in de voorstellen van dit programma dan tevoren. De prioritaire operaties bedragen 90% woningen, 7%  
uitrusting en 3% handelszaken.  

SRDU: Hoeveel sociale woningen worden gecreëerd? 
16 % van het totaal aantal gecreëerde woningen zullen sociale woningen zijn, de rest woningen voor matige inkomens.  

Luik 4 – openbare ruimte :  

In verband met de inhoud van luik 4, zijn twee alternatieven mogelijk, met of zonder het plein Prinses Elisabeth. Aries heeft de mogelijkheid 
bestudeerd om deze ruimte her in te richten aan een lagere kostprijs dan heden wordt voorgesteld door het bestaan project. Het is niet 
verwezenlijkbaar. 

Zo zijn acht operaties voor herinrichting van de openbare ruimte mogelijk zonder de financiering van het P. Elisabethplein, of ëen herinrichting 
mogelijk met het project van het P. Elisabethplein. 

De operaties van het luik openbare ruimte : 

Operatie 12 : herwaardering van de Monplaisirlaan : vergroting en inrichting van de voetgangerszone, beplanting en versmalling van de rijweg. 

Operatie 13 : inrichting van het Garnirpleintje op de kruising tussen de Défrècheuxstraat en de Garnirstraat. 

Mogelijkheden : een bedenking wordt overwogen rond een herstructurering van de ruimte die wordt bezet door de garage zodat de hoek kan 
passen in een meer harmonieuze inrichting van de ruimte van het “Garnirpleintje », of een hernieuwing van het ganse gebouw.  

Op de hoek van dit pleintje bevindt zich een kruidenierszaak die thans gesloten is. De eigenaar zou vage plannen hebben met dit gebouw.  

Operatie 14 : kruispunt Giraud-Zola-Verhaeren : 
Het voetpad verbreden, een kruispunt scheppen met meer beplanting, meer stadsmeubilair, meer parkeerplaats.  



ARIES Consultants NV – Wijkcontract                                                                                                                                                                                      63 

Operatie 15: herstel van de voetpaden tussen de Monplaisirlaan, en de  P. Elisabethlaan en een deel van de Verhaerenlaan. 

Operatie 16 : grondmarkeringen voor het parkeren in aarvorm : Zolalaan, Verhaerenlaan 

Operatie 17 : verkeersdrempel in  Gilkin en ter hoogte van het Garnirpleintje. 

Operatie 18 : herwaarderen van het klein patrimonium, trap ter hoogte van de Sniedersstraat die uitgeeft op de Zénobe Grammestraat 

Operatie 19 : vergroening 

Luik 5 - Sociaal 

JFK en ARIES stellen u het sociaal programma voor 

► Sommige projecten werden U reeds voorgesteld: 

> socio-professionele integratie door JST : het gaat hier om werven in de wijk door de « Jeunes Schaerbeekois au Travail” een 
vormingsorganisme door werk.  

>Informatie – deelname – sensibilisering: RenovaS 
Het bevoordelen van de informatie inzake de operaties van het wijkcontract en wat het inhoudt, informatiepermanenties, 
informatiekrantjes, stand, het vergemakkelijken van de actieve deelname van de bewoners bij het overleg inzake en de uitwerking van 
het programma : organisaties van werkgroepen en ontmoetingscentra, feestelijke gebeurtenissen, sensibilisering van de verschillende 
aspecten van het dagelijks leven : gebruik van ontwakingsprogramma’s, en animaties (habitat, patrimonium,  openbare ruimtes). 

> raad voor renovatie : RenovaS 
verstrekkende informatie inzake de renovatiepremies, permanenties in de wijk door een architect teneinde de informatie te 
verpersoonlijken, administratieve en technisch assistentie en bemiddeling tussen particulieren en gewestelijke en gemeentelijke 
diensten. Meer doelgericht taken worden beoogd : onderzoek bij eigenaars om hun woning te hernieuwen.  

► Andere zijn nieuw : 
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> socio-professionele integratie door « Espace Impulse » : 

« Espace Impulse », een wijkvereniging, stelt een eerste klas ontvangstproject voor dat een werkzoekenden in de wijk toelaat 
informatie in te winnen, hen te begeleiden, hen bijkomende hulp te verstrekken bij het zoeken naar werk. Het gaat er ook om de 
bedrijven af te lopen en te trachten een groep werkzoekenden te plaatsen voor het einde van het jaar.  

>De huistakenschool door «L’Atelier des Petits Pas » en een groep bewoners:  

De bewoners-leden van de PCGO hebben de nood gevoeld de kinderen van de wijk te helpen met hun schoolmoeilijkheden. Zij hebben 
de vereniging « Atelier des Petits Pas » gevraagd hen te helpen om een project in die zin op te starten, De vzw stelt voor in de wijk een 
plaats te openen dat de kinderen (van 6-12 jaar) kan op vangen voor naschoolse steun, creatieve- en uitdrukkingsactiviteiten, en 
opvoedkundige spellen. Alle soorten activiteiten bevorderen hun ontwikkeling. Deze plaats zou verschillende dagen per week open zijn. 
De vereniging stelt tevens voor om het autonoom overnemen van deze activiteiten door de bewoners te bevorderen.  

> « op zoek naar locaties » door mevrouw Bouffioux- vzw ZUMBA : 

Dit project bestaat eruit te werken op een prent van de wijk via verschillende ateliers, activiteiten, plaatsen, bewoners .Het gaat erom 
creatieve ateliers te ontwerpen in scholen die worden bezocht door kinderen uit de wijk, binnen de perimeter een monumentale creatie 
op te richten uit recuperatiemateriaal, interviews te organiseren tussen bewoners, een tentoonstelling te organiseren die artiesten uit de 
wijk verzamelt om laatste jaar van het programma te vieren.  
Dit project loopt over anderhalf jaar vanaf 2007.  

► De vzw’s  “Le Figuiere” en de “Taniere des Petits Ours” hebben verkozen de projecten die zij hadden gepland niet te weerhouden in 
het kader van het programma van het wijkcontract. Deze twee projecten vragen een enorme investering vanwege de verenigingen die 
verkiezen hun huidige activiteiten te behouden. 

De PCGO meldt haar voldoening over het voorgestelde programma.  
Het studiebureau verduidelijkt dat op budgettair gebied, het totaal van de huisvestingoperaties té belangrijk is. Het zal moeten worden 
verminderd een keuze zal moeten worden gemaakt tussen de operaties in functie van wat het meeste wenselijke is. De PCGO zal op de 
hoogte worden gehouden.  
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Creatie van een lokaal voor verenigingsactiviteiten: 

Ayse Eryoruk van  «L ’Atelier des Petits Pas » stelt voor dat in het kader van het wijkcontract een lokaal zou worden voorzien om de 
activiteiten voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar te ontvangen. De wijk heeft niets op dit gebied en het zou interessant zijn een 
dergelijk plaats te scheppen eerder dan er huur voor te gaan betalen. De “Atelier des Petits Pas » zou erg geïntereseerd zijn in deze 
activiteit in de wijk.  

Openbaar onderzoek : 

Een openbaar onderzoek zal plaats vinden einde augustus – begin september. Ieder persoon die dit wenst, kan gedurende minstens 15 dagen 
het ontwerp van het programma raadplegen bij de dienst Stedenbouw van de Gemeente, en/of vragen te worden gehoord door de 
overlegcommissie die zal zetelen na het openbaar onderzoek. Informatie inzake het openbaar onderzoek zal worden verstrekt door RenovaS via 
de informatiestands die in de wijk zullen worden geplaatst. De leden van de PCGO worden uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan deze 
informatie.   

Max Roos 48 : 

De Schepen voor Stedenbouw laat de leden van de PCGO weten dat bij de voorstelling van het programma aan het College, de leden van het 
College zich zorgen maakten omtrent de situatie van dit gebouw dat sinds enkele jaren veel moeilijkheden, veel heen en weer geloop kent.  

Geen opmerking werd geformuleerd door de leden van de PCGO. 

Kalender :  

Openbaar onderzoek : eind augustus– begin september 
AV van 30 september 2004 om 20 u : voorstelling van het vierjarig programma  
PCGO van 7 oktober om 20 u : voorstelling van het vierjarig programma 
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