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Graffiti
Plaatselijke opdracht
2006

Aan de bewoners en gebruikers van de wijk Jeruzalem!

Op 22 december van dit jaar zal de permanentie van
RenovaS, gelegen Haachtsesteenweg 406 definitief
haar deuren sluiten. Het einde van het sociaal luik van
het wijkcontract Jeruzalem betekent echter niet dat
alles wordt stopgezet!
De hernieuwing van de straten, het Houffalizeplein en
de oude schoolrefter Vogler zullen eindelijk van start
gaan. De werken zullen gespreid zijn over een periode
van 2 jaar. U zal dus wel geduld moeten oefenen.
De nieuwe voetpaden, een nieuwe verlichting, het
planten van bomen, het plaatsen van vuilnisbakken...
zullen weldra uw straat in een nieuw kleedje steken
en het verkeer van de voetgangers veiliger maken.
De verbetering van het leefkader van een wijk hangt
ook af van de sociale cohesie die wordt ontwikkeld
tussen de bewoners! Waartoe zou het dienen de
straten en voetpaden van een wijk te hernieuwen indien
de bewoners er zich niet thuis voelen? Verschillende
projecten werden door verenigingen, waaronder
RenovaS, voorgesteld aan de bewoners van de wijk
Jeruzalem teneinde hen de gelegenheid te geven elkaar
beter te leren kenen en hun ervaringen, hun know-how
te delen. Hoe zal het verder gaan met deze projecten?
Wij trachten met deze brochure een antwoord te geven
op de talrijke vragen die u zich kan stellen rond het
na-wijkcontract. Welke boom zal in mijn straat worden
geplant? Welke projecten worden voortgezet ondanks
het einde van het wijkcontract? Wie contacteren in
geval van sluikstortingen? Wie contacteren indien ik
wens deel uit te maken van het wijkcomité Jeruzalem?
U vindt in deze brochure eveneens een hoofdstuk
Info Werf dat alle nuttige inlichtingen in geval van
problemen tijdens de werken geeft.
Veel leesgenot
Het wijkcontract Jeruzalem
december 2006





De activiteiten van het sociaal luik van het wijkcontract Jeruzalem 2002-2006
Verfraaiing
van de speelplaats
School Les Platanes
2006

Workshops « de wijk
Jeruzalem »
Sint Mariaschool - 2004
Informaticacursus
© Instituut Frans Fischer
2006

Permanentie
van het wijkcontract
Jeruzalem
Haachtsestwg 406
Hierboven, van boven naar beneden:
Verfraaiing van de speelplaats
School Les Platanes - 2006
Workshops « de wijk Jeruzalem »
Sint Mariaschool - 2004
Actie klimplanten
Voglerstraat - 2005

De activiteiten van het sociaal luik van het wijkcontract Jeruzalem 2002-2006
La Compagnie
de la Sonnette
Netheidscampagne
2006

Festival van
de Gouden Pollepel
2005
Multiculturele fanfare
Novanoïs 2006
© Novanoïs

Wijkfeest Jeruzalem
2005

Hierboven, van boven naar beneden:
Festival van de Gouden Pollepel 2005
De stadswacht van de gemeente Schaarbeek
Wijkfeest Jeruzalem 2005
Informatiestand
Houffalizeplein - 2006



Het wijkcontract
Jeruzalem
December 2002
December 2006



u Het is een contract ondertekend

Plataan
op het Poggeplein
ingeschreven
op de
beschermingslijst
sinds juli 2006

Wie is RenovaS ?
RenovaS – Rénovation à Schaerbeek –
is een vzw aan wie de gemeente het
beheer van de wijkcontracten heeft
toevertrouwd, te weten:
– de administratieve en technische
coördinatie van het renovatieprogramma,
– de informatie over en de deelname aan
het wijkcontract,
– de coördinatie van de projecten voor
sociale cohesie in samenwerking met
de bewoners en het verenigingsleven,
– het sensibiliseren van eigenaars voor de
renovatie van hun goed.

tussen de gemeente, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en
verschillende verenigingen uit de
wijk.
u Zijn perimeter wordt
vastgelegd na een analyse van
de staat van de huisvesting,
de openbare ruimte en de
sociale indicatoren zoals de
werkloosheid, bewoonbaarheid
van de woningen, dichtheid
van de bevolking, culturele
verscheidenheid, ...
u Zijn duur is vier jaar waaraan
twee jaar worden toegevoegd voor
de afwerking van de werven.
u Zijn doel is het herwaarderen van
de wijk en hem gezelliger maken.
u Hoe? Door de creatie of de
renovatie van woningen – luiken 1
(gelijkgesteld met sociale
woningen), 2 en 3, het herstel van
de openbare ruimten – straten,
voetpaden, groene ruimten
– luik 4, het scheppen van nieuwe
infrastructuren, acties voor sociale
cohesie – luik 5. Deze operaties
worden uitgevoerd in partenariaat
met het plaatselijk verenigingsleven
en de bewoners.
u Participatie? Om de operaties
van het wijkcontract te volgen
wordt de plaatselijke commissie
voor geïntegreerde ontwikkeling
– PCGO samengesteld
tijdens de eerste algemene
wijkvergaderingen – AV 2 per
jaar gedurende vier jaar.
u De PCGO groepeert bewoners uit
de perimeter, vertegenwoordigers
van het verenigingsleven en de
openbare machten – gewest,
gemeente, ... Zij geeft acht maal
per jaar – gedurende vier jaar –
een advies inzake het programma
en zijn verloop.

Constructie
van woningen
Luik 1

Het betreft de creatie van nieuwe
woningen – operatie uitsluitend gevoerd
door de gemeente. Deze woningen
worden gelijkgesteld met sociale
woningen.

10

1

Jeruzalemstraat 2-4

Constructie van woningen

Nieuwe constructie: 4 woningen.
– 2 appartementen met 1 kamer,
– 2 duplexen met 3 kamers.
Gelijkvloers en 1ste verdieping:
een medisch centrum.
Zie perimeter pagina 36.

Architect: ARJM.
Aannemer: Balcaen.
Datum van de werf: voorzien
vanaf 16/10/2006 (250 werkdagen).

virtueel beeld
© ARJM & BOB361

2

Jeruzalemstraat 6

11

Constructie van woningen

Nieuwe constructie: 6 woningen.
– 1 appartement met 1 kamer,
– 3 appartementen met 2 kamers ,
– 1 duplex met 2 kamers,
– 1 duplex met 3 kamers,
– 1 duplex met 4 kamers.
Parkeerruimte op het gelijkvloers.
Zie perimeter pagina 36.

Architect: BOB361.
Aannemer: Balcaen.
Datum van de werf: eind december
(250 werkdagen).

Constructie van woningen
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3

Goossensstraat 18

Nieuwe constructie: 3 woningen.
– 2 appartementen met 1 kamer,
– 1 duplex met 3 kamers.
Architect: Jan Maenhout.
Aannemer: Viki.
Datum van de werf: eind december
(200 werkdagen).
Zie perimeter pagina 36.

Virtueel beeld
© Jan Maenhout

Renovatie en
inrichting van
de openbare
ruimte
Luik 4

Het gaat hier om operaties verbonden
met de creatie of de herinrichting van
de openbare ruimten: herstelling van de
wegenis, voetpaden, het planten van bomen,
verbetering van de openbare verlichting.

tussen Haacht en Houffalize

-

-

-

-

d Pare kanten

-

-

E. Laude

Jeruzalem

Ginkgo Biloba

E. Discaille

-

d Pare kanten

-

-

Ginkgo Biloba

J. Brand

-

e Langs beide kanten

-

A

e Langs beide kanten -

Pyrus calleryana Chanticleer

Herman

-

d Langs beide kanten

Escofet Kanya hoogte 9 meter

Verlichtingen

Pyrus calleryana Chanticleer

Ginkgo Biloba

H. Bergé

Plaatsen
a Op het plein
b
c

-

Gleditsia triacanthos Skyline
Quercus robur
Quercus palustris

Houffalizeplein

-

Bomen

Straaten

II
II
II

II
II
II

Platine plavei
Platine plavei
Platine plavei

Platine plavei
Platine plavei
Platine plavei

Asfalt

Asfalt

tussen Laude
en Haacht

Asfalt

Asfalt

Wegenis
Beton

I

Voetpaden
Baksteen op werf

Werken gesubsidieerd door de FODM&V – Architecten: D+A – Aannemers: Verhaeren & Co nv

Renovatie en inrichting
van de openbare ruimte
Planning (schatting)

Tussen februari en maart 2007
(25 dagen)

Tussen januari en februari 2007
(35 dagen)

Tussen maart en april 2007
(12 dagen)

Tussen januari en maart 2007
(53 dagen)

Tussen november
en december 2006 (31 dagen)

Tussen november 2006
en januari 2007 (39 dagen)

Tussen april en juli 2007
(67 dagen)
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Bomen
a, b, c, d, e,
f, g, h, i :
zie ook pagina 14
j, k, l, m, n, o :
zie ook pagina 15

Verlichtingen
A, B, C :
zie ook pagina 16

Voetpaden
I, II :
zie ook pagina 16

Acer capillipes max
Liquidambar styraciflua
Robinia pseudoacacia umbraculifera

Jeruzalem

Carpinus betulus fastigiata
Magnolia Kousa
Acer platanoides globosum

Carpinus betulus fastigiata
Magnolia Kousa
Liriodendron tulipifera

Robinia pseudoacacia umbraculifera

Aesculus hippocastanum globosa

-

-

Catalpa bignonioïdes nana

-

Acer campestre nanum

Rubens

Vleugels

Teniers

Vogler

Verwée

Goossens

Jenatzy

Simoens

Eenens plateau

tussen Haacht en
Houffalize

Bomen

-

Rond het
plateau

o

Pare kanten

n

-

-

-

Langs beide
kanten

Pare kanten

Pare kanten

Langs beide
kanten

Langs beide
kanten

-

-

m

h

i
j
l

i
j
k

f
g
h

Plaasten

Renovatie en inrichting
van de openbare ruimte

-

Lantaarn Koningsplein op gevels
Draagsteen Leopold II
hoogte 5 meter

Lantaarn Koningsplein op gevels
Draagsteen Leopold II
hoogte 5 meter

Lantaarn Koningsplein op gevels
Draagsteen Leopold II
hoogte 5 meter

-

Lantaarn Koningsplein op gevels
op Kandelaberzuil “Namur“

Lantaarn Koningsplein op gevels
Draagsteen Leopold II
hoogte 5 meter (onpare kanten)
op Kandelaberzuil “Namur“

Lantaarn Koningsplein op gevels
Draagsteen Leopold II
hoogte 5 meter

-

Type Bilbao op paal

Verlichtingen

-

-

C

-

Platine plavei

Platine plavei

Platine plavei

Platine plavei

Platine plavei

Platine plavei

Platine plavei

Platine plavei

C

C

-

D

D

C

C

-

B

Voetpaden

-

-

II

-

-

Asfalt

-

Asfalt

II
II

-

Asfalt

Asfalt

Asfalt

II

II

II

II

II

Wegenis

In afwachting

In afwachting

In afwachting

In afwachting

In afwachting

In afwachting

In afwachting

In afwachting

In afwachting

In afwachting

Planning (schatting)

Werken gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedenlijk Gewest en de gemeente Schaarbeek – Architecten: BOA – Aannemers: Wegebo nv

Straaten

15

16

Bomen

a
c

Renovatie en inrichting
van de openbare ruimte

b

f

a. Gleditsia
triacanthos skyline
b. Quercus robur
c. Quercus palustris
d. Ginkgo biloba
e. Pyrus calleryana
chanticleer
f. Acer capillipes max
g. Liquidambar
styraciflua
h. Robinia
pseudoacacia
umbraculifera
i. Carpinus betulus
fastigiata
zie ook pagina’s 12-13

d

e

h
I

II

g

i
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Bomen

j

k

l

zie ook pagina’s 12-13

Renovatie en inrichting
van de openbare ruimte

j. Magnolia Kousa
k. Acer platanoides
globosum
l. Liriodendron
tulipifera
m. Aesculus
hippocastanum
globosa
n. Catalpa
bignonioïdes nana
o. Acer campestre
nanum

m

n

o

18

Verlichtingen
A. Escofet Kanya
B. Type Bilbao
op paal
C. Lantaarn,
Koningsplein,
draagsteen
Leopold II
D. Kandelaber
“Namur“
zie ook pagina’s 12-13

B

D

C

D

Renovatie en inrichting
van de openbare ruimte

A

Banken
Inrichtingen voorzien
Houffalizeplein

Voetpaden
I. Baksteen op werf
II. Platine plavei
zie ook pagina’s 12-13
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INFO

In de ganse wijk

In de ganse wijk

In de ganse wijk

In de ganse wijk

In de ganse wijk

In de ganse wijk

In de ganse wijk

Degradaties:
diefstallen op de werf

Gas: lek

Elektriciteit:
stroomonderbreking

Water: lek, onvoldoende
debiet, onderbreking,
zout water...

Afloop: rioolnetwerk
en aansluiting

Telefoon

0800 32 555
02 739 52 11

0800 32 555

02 274 40 66
02 549 41 00

02 274 40 44
02 549 41 00

101
02 244 22 11

02 249 22 11
02 249 22 77

02 274 40 66

015 616 303

02 482 07 40

02 245 95 35

02 345 31 88

02 428 95 39

Site internet

www.ibra.be

www.ibde.be

www.polbruno.be

www.polbruno.be

www.sibelga.be

www.verhaeren.be

www.wegebo.be

www.balcaen-et-fils.com

Voor alle andere problemen blijft RenovaS ter uwe beschikking op het nr. 02 246 91 62

BRIS - Brusselse intercommunale
voor Sanering

BIM - Brusselse intercommunale
voor Waterdistributie

Sibelga

Sibelga

Politie zone 5

Politie zone 5 - Directie
verkeerspolitie

Sibelga

Verhaeren & Co sa

Herinrichting van de straten:
Jeruzalem (tussen Houffalize en Haacht),
Herman, Metsys, Brand, Bergé,
Discailles, Laude, Houffalizeplein

Verkeer

Wegebo sa

Herinrichting van de straten:
Rubens, Vleugels, Teniers, Vogler, Verwée,
Goossens, Jenatzy, en Jeruzalem
(tussen L. Bertrand en Houffalize)

Openbare verlichting

Viki sa
In Advance sa

Woning Goossensstraat 18

Refter Voglerstraat 38

Woning Jeruzalemstraat 2, 4, 6

Organisatie van de werf,
toegankelijkheid tot zijn huis,
duur van de werken...

Gesprekspartners
Balcaen sprl

Ligging werf

Soort problemen

Onder de plaveien en boven de plaveien.

Info werven

E-mailP

ibde@ibde.be

infozone5344@belgacom.be

epov@sibelga.be

info@verhaeren.be

wegebo@colas.be

viki@skynet.be

balcaen@cobonet.be
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Jeunes Schaerbeekois
au Travail, J.S.T.
4
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Jeruzalemstraat 46

J.S.T.
Voglerstraat
© JST

Deze vereniging voor socioprofessionele
integratie heeft deelgenomen aan twee
operatie van het wijkcontract:
– de herbestrating van de Voglerstraat,
afgewerkt op 21 september 2005
– een medewerking aan de werf voor
de renovatie van het Huis voor
Tewerkstelling.

Renovatie
van de gevel van

Zie ook pagina 36.

Renovatie
van de gevel
van het
Neptunium

Renovatie
van de infrastructuren

5 de Instituut Frans Fischer
Generaal Eenensstraat 66
6 het zwembad Neptunium
Jeruzalemstraat 56.

22

Renovatie van het Huis
voor Tewerkstelling
7

Jeruzalemstraat 46

Renovatie
van de infrastructuren

Dit gebouw dat talrijke verenigingen
herbergt die zich bezig houden met
het begeleiden van werkzoekenden,
wordt grondig gerenoveerd om de
onthaalmogelijkheden ervan gevoelig
te verbeteren.
© Plaatselijke
opdracht
van Schaarbeek

Architect: AR-BR.
Aannemer: EDK.
Verenigingen voor socioprofessionele
integratie:
– J.S.T. (Jeunes Schaerbeekois au travail),
– S.A.E. (Schaerbeek Action Emploi),
– Centre Fac (Deeltijdse opleiding in de
bouwsector).
Datum van de wijk: mei 2005
tot december 2006 (voor het deel
wijkcontract).
Een tweede fase van bijkomende werken
is voorzien voor later en zal eindigen eind
2007.
Zie perimeter pagina 36.

© AR-BR

Sociale
cohesie
Luik 5

In het kader van het wijkcontract hebben
verschillende verenigingen – Instituut Frans
Fischer, La Tanière des Petits Ours asbl,
Novanoïs, RenovaS, sociale en/of culturele
projecten opgezet voor de bewoners van
de wijk Jeruzalem. De meeste van deze
verenigingen wensten dat deze projecten
zouden worden voortgezet ondanks het einde
van het sociaal luik van het wijkcontract.

24

8

Buurtuitrusting Vogler

Voglerstraat 38
1030 Brussel
Opening in 2008
Vanaf de lancering van het wijkcontract
Jeruzalem kwamen de bewoners
op de been voor de creatie van een
buurtuitrusting.

Sociale cohesie

Virtueel beeld
© Bang

Verschillende werkgroepen die
bewoners en vertegenwoordigers van
het verenigingsleven of de plaatselijke
scholen samenbrachten werden
georganiseerd van februari 2003
tot februari 2004. Het ging erom via
deze ontmoetingen de noden en
verwachtingen van de bewoners inzake
deze toekomstige buurtuitrusting te
bepalen.
Zo werden verschillende
ontwikkelingslijnen voor het project
benadrukt:
– opvoeding en vorming: huistakenschool
en alfabetiseringscursussen,
– intergenerationele en interculturele
ontmoetingen,
– informaticacursussen,
– creatieve en speelse workshops:
kennismaking met kunst en cultuur,
– opvang voor de allerkleinsten,
– gezond leven, lichte gymnastiek, ...
In juli 2005 werd een oproep
voor projecten gelanceerd bij de
Schaarbeekse verenigingen voor de

terbeschikkingstelling van de lokalen van
de toekomstige buurtuitrusting Vogler.
Er werden veertien kandidaturen
ingediend.
Een jury van deskundigen die door
de gemeente werden uitgenodigd,
beraadslaagde in februari 2006 en tien
kandidaturen werden aanvaard.
Kortelings zal een scenario voor bezetting
en verdeling van de lokalen worden
voorgelegd aan het gemeentecollege.
De renovatiewerken van het gebouw
gingen van start in oktober 2006 en zullen
afgewerkt zijn begin 2008.
Voor alle bijkomende inlichtingen kan
u contact nemen met het Schepenschap voor
preventie, sociale integratie en solidariteit op
het nr. 02 245 82 85.
Architect: BANG.
Aannemer: In Advance.
Datum van de werf: oktober 2006
(200 werkdagen).
Zie perimeter pagina 36.
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9

Novanoïs

Vleugelsstraat 3
1030 Brussel
Info: 02 242 54 72
www.novanois.com
Multiculturele fanfare
Elke donderdag van 20 tot 21:30.
Capoeiracursus
– Maandag van 17 tot 18:00
enkel voor kinderen,
– Woensdag van 17 tot 20:00
voor kinderen en volwassenen.
Zie perimeter pagina 36.

Sociale cohesie

© Novanoïs
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La Tanière
des Petits Ours asbl
Prinses Elisabethlaan 42-46
1030 Brussel
Contact: Marie Desmet
Info: 02 242 42 42
Sociale permanentie
Maandag en donderdag van 9 tot 12:00.
Luisterpermanentie
en psychologische oriëntatie
Maandag van 15:30 tot 17:30.
Contact : Sandrine De Borman.
Onthaalhalte voor de 3-maand
tot 3-jarigen
Maandag tot vrijdag van 8:15 tot 13:00.
Deelname in de kosten naargelang
het inkomen.

Sociale cohesie

Recreatieve namiddagen
Woensdag van 14 tot 17:00
(2 €/workshop).
Maandag en vrijdag van 15:30 tot 17:45
in de Ecole 14 (0,50 €/namiddag).
Ontmoetingplaats kinderen & ouders
Dinsdag en donderdag van 14 tot 17:00
(1€/namiddag/familie).
Stages tijdens de schoolvakanties
1 week met Kerstdag, 1 week met Pasen
en 3 weken in de zomer.

© La Tanière
des Petits Ours asbl
2006
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De cel advies
voor renovatie
RenovaS asbl
Paviljoenstraat 64
1030 Brussel
Info: 02 215 85 16
www.renovas.be
U wilt renoveren?
U wilt werken uitvoeren!

Het wijkcontract Jeruzalem eindigt
maar de cel advies voor renovatie
zet zijn activiteiten voort in de
Paviljoenstraat.
Permanentie
– Alle dagen van 14 tot 18:00,
– behalve op woensdag van 15 tot 19:00.
– ’s Morgens op afspraak.
De asbl RenovaS kan u helpen bij
– het vervolledigen van uw dossier voor
de premieaanvraag,
– het ramen van de kosten voor de
werken,
– het nakijken van de bestekken,
– ...
Deze adviezen zijn gratis.

Sociale cohesie

U kan nog genieten van de premies
en/of de belastingverminderingen na het
wijkcontract:
– voor renovatiewerken - verwarming,
sanitaire, elektriciteit, afbraak, dak,
raamwerk, plafonnering , sloping...
– voor werken voor de verfraaiing van de
gevel,
– voor werken voor energiebesparing,
– isolatie, thermostaten, onderhoud van
verwarmingsketel, dubbele beglazing...
toegankelijk ook voor huurders!
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Wijkcomité Jeruzalem

Sociale cohesie

Contacten:
– Eveline Minnebo, 0476 76 17 31
– Arlette Wart, 02 215 19 39

U houdt van deze wijk?
U haat deze wijk?
Een goede reden om u rond ons te
scharen!
Samen staan wij sterker om alles
wat mooi en goed is in deze wijk te
behouden.
Samen zijn wij slimmer om op te treden
tegen alles wat ons in deze wijk irriteert.

© Wijkcomité
Jeruzalem
2005

Praktische
inlichtingen

i

30

Weldra een medisch
centrum in de wijk
Jeruzalem
Het medisch huis Neptune zal weldra
zijn deuren openen op de hoek
van de Haachtsesteenweg en de
Jeruzalemstraat.
De medische ploeg die er zijn intrek
zal nemen, heeft nu nog zijn praktijk in
de Renkinstraat en levert elementaire
gezondheidszorgen:
– algemene geneeskunde,
– kinesitherapie,
– verpleging.
Zij beoogt de gezondheidsomstandigheden en het welbehagen van de wijkbewoners te verbeteren naargelang hun noden
en bijzondere wensen.
Zij werkt aan een forfaitair bedrag.
Dit betekent dat de diegenen die
geabonneerd zijn op het medisch
centrum alle zorgen van de huisdokter,
kinesitherapeut en de verpleger niet
hoeven te betalen. Er wordt inderdaad
elke maand door de mutualiteit van de
abonnees een vast bedrag gestort aan
het medisch centrum.

Praktische inlichtingen

Opgelet, het abonnement op het
medisch centrum verandert niets
aan de andere voorwaarden voor het
lidmaatschap van de mutualiteit: terugbetaling van de consultatiekosten
bij een specialist, hospitaalkosten,
medicatie.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij:
Het medisch centrum Neptune
Onthaal-administratie: Paola Magi
De dokters: Caroline Fettweis et Julie Gosuin
Renkinstraat 6 – 1030 Brussel
Tel: 02 243 05 85
E-mail: maisonmedicaleneptune@gmail.com

help ons de openbare ruimte netjes te houden
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Netheid gebruiksaanwijzing
uu

Gemeentelijke wegenis

Vleugels-, Henri Bergé-, Joseph Brand-,
Holle-, E. Discailles-, Generaal Eenens-,
Maarschalk Foch-, Goossens-, Herman-, Jenatzy-,
Jeruzalem-, Ernest Laude-, Metsys-, Rubens-,
Koninklijke Sint-Maria-, Camille Simoens-, Teniers-,
Verwée-, Voglerstraat, Pogge- & Houffalizeplein.

Gewestelijke wegenis

Haachtsestwg- 290 tot 495

q
q

q
q

Tel. informatie: 0800 939 88

Tel. informatie: 0800 981 81

Witte zak – Huishoudelijk afval

Witte zak – Huishoudelijk afval

Dinsdag- & vrijdagmorgen

Dinsdag- & vrijdagavond

u de zakken op uw voetpad zetten
u op maandag & donderdagavond vanaf 18:00
u of de dag zelf vóór 6:00 ’s morgens

u de zakken op uw voetpad zetten
u op dinsdag- & vrijdagavond vanaf 18:00

Blauwe en gele zakken*

Blauwe en gele zakken*

Vrijdagmorgen
u de zakken op uw voetpad
u zetten donderdagavond vanaf
u of de dag zelf vóór 6:00’s morgens

Vrijdagavond
u de zakken op uw voetpad
u zetten vrijdagavond vanaf 18:00

*Gele zak: papier & karton
*Blauwe zak: plastiek flessen & flacons,
metalen verpakkingen, drinkkartons

*Gele zak: papier & karton
*Blauwe zak: plastiek flessen & flacons,
metalen verpakkingen, drinkkartons

Gesorteerd afval

Praktische inlichtingen

uu

Gesorteerd afval

Netheid gebruiksaanwijzing
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Glasbollen

De gewestelijke stortplaats

Ernest Laudestraat (Poggeplein)
Houffalizeplein (tegenover de GB)

Ruppelstraat - 1000 Brussel
Open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 15:45.

  

Het neerleggen in de stortplaats:
u het neerleggen van chemisch afval*, groot
huisvuil (oude meubelen, huishoudapparaten,
matrassen...), banden (4 per gezin) is gratis
zonder inhoudsgrens.

u Het neerleggen van bouwafval is betalend  

(baksteengruis: 1,20 €/zak van 60 liter,
gootstenen, deuren, raamwerken...: 2,50 €/stuk).

u Thuisophaling, op afspraak en voorlegging van
Wat mag men erin gooien:
Glazen bokalen en flessen,
Glazen flacons die voedingsproducten
hebben bevat.

Geneesmiddelen

de identiteitskaart. Tel. : 0800 981 81 of
fax 02 780 28 38, van maandag tot zaterdag:
2 m3 gratis, de rest beperkt tot 5m3 is betalend.
Tarieven: 3 €/per zak steengruis
en 19 €/m3 (2 m3 gratis/6 maand).

* Chemisch afval:
Verf, detergent, natriumhydroxide, ontkalker,
ovenpoetsmiddel, boenwas, niet-voedingspuitbus,
vernis, oplosmiddel, kol, antiroest, afbijtmiddel,
verdunner, batterij, auto-olie, antivries, pesticide,
insecticide, chemische vetstof...

Enkele nuttige adressen
Gemeentelijke netheiddienst

u Sluikstorten/verstopte straatkolken:

Piles

De verzamelpunten voor batterijen bevinden zich
in het gemeentehuis, in supermarkten, scholen,
containerparken en andere erkende verzamelpunten,
in de Groene hoeken of in onze stortplaats.

02 244 75 01.

u Onderhoud van de openbare ruimten:
02 244 75 01.

u Seniorendienst – groot huisvuil behalve
baksteengruis: 02 244 73 24.

Praktische inlichtingen

U kan uw geneesmiddelen waarvan de datum is
verstreken of die u niet langer gebruikt afgeven
in een apotheek.
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Het cultureel
en verenigingsleven
in de wijk Jeruzalem
Deze lijst herneemt de
verenigingen waar RenovaS heeft
mee samengewerkt in het kader
van het wijkcontract of die hen
werden gemeld door de bewoners
van de wijk Jeruzalem.
Hij is niet compleet maar indien
u meer wenst te weten te komen
over het verenigingsleven in
Schaarbeek, kan u ook de sociale
kaart van Schaarbeek raadplegen
op de site www.hss-asbl.be/
schaerbeek/Institutions2.php.

De vroegste kinderjaren
La Tanière des Petits Ours asbl
Ontmoetingsplaat voor kinderen & ouders.
Onthaalhalte voor kinderen van 3 maand
tot 3 jaar.
Recreatieve namiddagen voor kinderen
van 3 tot en met 5 jaar.
Stages tijdens de schoolvakanties
Prinses Elisabethlaan 42-46 – 1030 Brussel
Tel.: 02 242 42 42
E-mail: Taniere.petits.ours@skynet.be

Alfabetisering
Huistakenschool
Informaticacursussen...
Sociale harmonisering in Schaarbeek
Cursussen alfabetisering en Frans
als vreemde taal.
Hulp bij het financieel en boekhoudkundig
beheer.
Voltairelaan 163 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 83 48
E-mail: integration.sociale@swing.be
Site: www.Hss-asbl.be

Praktische inlichtingen

Lire & Ecrire
Alfabetiseringcursussen.
Haachtsestwg 237 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 58 13
E-mail: monique.rosenberg@lire-et-ecrire.be
Site: www.lire-et-ecrire.be/bxl

Média Femmes Internationales asbl
Sociale permanentie voor vrouwen
en kinderen.
Huistakenschool en alfabetisering.
Louis Bertrandlaan 25 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 83 50
E-mail: media.femmes@swing.be

Activiteiten voor jongeren
Wijkhuis Haacht
Cursussen Frans en alfabetisering.
Huistakenschool.
Sportieve, culturele en creatieve activiteiten.
Haachtstestwg 535 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 76 68
Novanoïs
Capoeiracursussen.
Multiculturele Fanfare.
Muzikale wedstrijd 5x1030.
Vleugelsstraat 3 – 1030 Brussel
Tel.: 02 215 19 39
E-mail: novanois@skynet.be
Site: www.novanois.com
Bibliotheek André Vermeulen
en Jeugdhuis André Vermeulen
Diverse activiteiten voor de jongeren
uit de wijk.
Begeleiding, hulp bij de huistaken,
inhaalcursussen voor school.
Goossensstraat 17 – 1030 Brussel
Tel.: 02 215 83 33
E-mail: bibliothequevermeulen@hotmail.com
Site: www.bibliothequevermeulen.be
Le Club des Petits Débrouillards asbl
Workshop kennismaking met de
wetenschap voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
Gallaitstraat 60 – 1030 Brussel
Tel.: 02 268 40 30
E-mail: info@lespetitsdebrouillards.be
Site: www.lespetitsdebrouillards.be

Zoeken naar werk
Socioprofessionele integratie
AID - Actions intégrées
de développement / Geïntegreerde
ontwikkelingsacties
Het netwerk AID begeleid personen ouder
dan 18 jaar, die weinig of niet geschoold
zijn en het moeilijk hebben om een baan te
vinden bij hun socioprofessionele integratie.
Haachtstwg 579 – 1030 Brussel
Tel.: 02 246 31 11
E-mail: secretariat@aid-com.be
Site: www.aid-com.be

Antenne BGDA
Permanentie elke morgen van 9 tot 11:30
maandag en donderdag van 13:30 tot 16:00.

De Hallen ontwikkelen eveneens
socioartistieke projecten rond de wijk- en de
verenigingssector.

Jeruzalemstraat 46 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 08 50

Grondwetstraat 20 – 1030 Brussel
Tel.: 02 227 59 60
E-mail: info@halles.be
Site: www.halles.be

Haachtsestwg 146 – 1030 Brussel
Tel.: 02 241 93 87
Jeunes Schaerbeekois au Travail – J.S.T.
Atelier voor vorming door werk voor
werkzoekenden ouder dan 18 jaar met een
diploma van lager onderwijs (maximum):
bestrater, hulptuinier, hulpschrijnwerker.
Jeruzalemstraat 46 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 77 57
E-mail: jst1030@skynet.be
Site: www.jst1030.be
Plaatselijke opdracht voor
tewerkstelling van Schaarbeek
Onthaal en informatie inzake
beroepsopleidingen.
Hulp bij het zoeken naar werk.
Oriëntatiestages.
Permanentie van maandag tot vrijdag
van 8:30 tot 12:30.
Jeruzalemstraat 46 – 1030 Brussel
Tel.: 02 215 21 14
E-mail: secretariat@milocs.be
Site: www.milocs.be

Centre culturel
Kennismaking met kunst en cultuur
Association pour la Pensée d’Atatürk
Belgique
Turks cultureel centrum.
Alfabetiseringscursussen, huistakenschool,
cursussen handwerk voor vrouwen.
Haachtsestwg 201 – 1030 Brussel
Tel.: 02 215 42 78
Centre culturel de Schaerbeek
Exposition, café philo, cinéma...
Lochtstraat 91-93 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 27 25
E-mail: centre.culturel@chello.be
Site: www.culture1030.be
Les Halles de Schaerbeek
Plaats voor het verspreiden en de
creatie van artistieke projecten – muziek,
toneelkunst, circus, beeldende kunsten en
multidisciplinaire projecten.

Huis der kunsten Gaston Williot
Culturele evenementen, tentoonstellingen,
beheer van de gemeentelijke historische en
artistieke archieven, organisatie van geleide
bezoeken en culturele en toeristische reizen.
Haachtsestwg 147 – 1030 Brussel
Tel.: 02 218 79 98
E-mail: jean-pol.lozet@chello.be
Site: www.schaerbeek.be
Maison Autrique
1ste belangrijk gebouw van Victor Horta
– 1893. Bezoek aan het huis, culturele
tentoonstellingen...
Open van woensdag tot zondag
van 12 tot 18:00.
Haachtsestwg 266 – 1030 Brussel
Tel.: 02 215 66 00
E-mail: info@autrique.be
Site: www.autrique.be
De Kriekelaar
Concert, debat, theâter…
Gallaitstraat 86 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 75 22
E-mail: DeKriekelaar@vgc.be
Site: http://dekriekelaar.vgc.be
Scarabeus
Theater ruimte
Tentoonstelling, theater, dans...
Hollestraat 19-25 – 1030 Brussel
Tel.: 02 241 44 02

Gezondheid
Volksgezondheid
Bureau voor slachtofferhulp
Permanentie van maandag tot vrijdag
van 9:30 tot 13:30.
& dinsdag, woensdag en donderdag
van 13 tot 17:00.
Koninklijke Sint-Mariastraat 163 – 1030 Brussel
Tel.: 02 215 54 80
Garance asbl
Strijd tegen het geweld tegen
vrouwen en meisjes.
Van Schoorstraat 48 – 1030 Brussel
Tel.: 02 216 61 16
E-mail: info@garance.be
Site: www.garance.be

Praktische inlichtingen

Association Pédagogique aux Jeunes
– APAJ / Pedagogische vereniging
voor jongeren
Beroepsvorming voor jongeren
van 18 tot 25 jaar.
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Medisch centrum Haacht
Permanentie van maandag tot vrijdag
van 9 tot 19:00 & zaterdag van 9 tot 14:30.

Familiehulp van Schaarbeek
Familiale en huishoudelijke thuishulp
& levering van maaltijden aan huis.

Haachtsestwg 197 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 56 03

Haachtsestwg 226 – 1030 Brussel
Tel.: 02 240 30 48
E-mail: saf.secretariat@skynet.be

Foyer Aurore de ANAIS
Verblijfcentrum voor gehandicapten met
lichte of matig mentale zwakte verbonden
met een psychiatrische stoornis.
Permanentie: 24u/24u.
Maarschalk Fochlaan 11 – 1030 Brussel
Tel.: 02 241 49 77
Medisch huis La Clé
Van maandag tot vrijdag
van 8:30 tot 12:30 & van 14 tot 16:30.
Zaterdag van 9 tot 12:00.
Haachtsestwg 276 – 1030 Brussel
Tel.: 02 245 98 50
Polikliniek van Schaarbeek
Van maandag tot vrijdag
van 8 tot 12:15 & van 13:45 tot 19:00.
Colignonplein 12 – 1030 Brussel
Tel.: 02 242 80 25

Haachtsestwg 600 – 1030 Brussel
Centre d’aide à l’enfant asbl
Pakketten voor zorgen, voeding
en zwangerschapskledij.
Pakketten voor jongeren, schoolmateriaal
en speelgoed.
Anethanstraat 4 – 1030 Brussel
Tel.: 02 216 88 85
E-mail: nascivzw@skynet.be
Administratie van de gemeente
Schaarbeek
Colignonplein 1 – 1030 Brussel
Site: www.schaerbeek.be
RenovaS asbl
Coördinatie van de wijkcontracten
van Schaarbeek.

Informatieantennes
Sociale hulp
Hulp voor huisvesting

Stephensonstraat 80 – 1000 Brussel
Tel.: 02 246 91 62
E-mail: info@renovas.be
Site: www.renovas.be

Agence schaerbeekoise immobilière
sociale – ASIS
Het bevorderen van huisvesting voor
personen met een bescheiden inkomen
en een reële financiële veiligheid bieden
aan eigenaars door middel van een
beheercontract.

Senioren

Albert Giraudlaan 123 – 1030 Brussel
Tel.: 02 223 72 47
E-mail: courrier@asis.be
Site: www.asis.be
BON vzw Schaarbeek
Opvang van eerst-aangekomenen.
Colignonplein 4 – 1030 Brussel
Tel.: 02 231 10 01
E-mail: info@bonvzw.be
Site: www.bonvzw.be

Praktische inlichtingen

Les Amis de Vincent
Verdeling van voedselpakketten.
Dinsdag en vrijdag van 10 tot 12:00.

Sociale dienst van de wijken 1030
Sociale en administratieve informatie,
familiale opvolging, thuishulp...
Permanentie van maandag tot vrijdag
van 8:30 tot 16:00.
Poststraat 156 – 1030 Brussel
Tel.: 02 218 76 88
Site: www.logement.irisnet.be/partners/ssq1030.htm

La Gerbe asbl
Begeleiding van oudere personen bij het
concretiseren van hun projecten door middel
van individuele of collectieve acties.
Maandag tot vrijdag van 9 tot 17:00.
Thiéfrystraat 45 – 1030 Brussel
Tel.: 02 216 74 75
E-mail: lagerbe.AMO@skynet.be

De asbl RenovaS bedankt
voor hun medewerking

dank

u de Jeruzalemwijk
w de bewoners leden van de plaatselijke
commissie voor geïntegreerde ontwikkeling
– PCGO: Monique Albert, Nathalie Andrews,
Marianne Dandoy, Claire Debouny,
Adinda De Cooman, Jeanine Dewaele,
Philippe Gyselbrecht, Brigitte Hovine,
Pascal Lebrun, Peter Mortier, Léa Paelman,
Brendan Woods en Malte Woydt
voor hun tijd en energie,
w de bewoners die hebben deelgenomen
aan de werkgroepen, de algemene
vergaderingen, wijkfeesten, het festival van
de Gouden Pollepel, de campagne netheid,
w En meer in het bijzonder de familie
Wart-Gyselbrecht en Jules Van Geele,
u de verenigingen en scholen die hebben
deelgenomen aan het wijkcontract
w het Instituut Frans Fischer, les Jeunes
Schaerbeekois au Travail – J.S.T., de
plaatselijke opdracht van Schaarbeek,
Novanoïs, Neptunium, la Tanière des Petits
Ours,
maar ook
w de Bibliotheek Vermeulen en de Sociale
Diensten van de wijken 1030 voor hun
herhaaldelijke steun,
w en de wijkhandelaars voor hun warmte
ontvangst en hun financiële steun in het
kader van diverse activiteiten,
u de gemeente Schaarbeek
w de Burgemeester, de verschillende
gemeentediensten en de politie die hielpen
voor het goede verloop van de activiteiten
van het wijkcontract,
en in het bijzonder
w Christine Smeysters, schepen voor
stedenbouw en mobiliteit (2000-2006) voor
de aanhoudende interesse die zij betuigde
t.o.v. de bewoners van de wijk Jeruzalem,
w en de Assistenten Preventie en Veiligheid –
Stadswacht voor hun trouwe medewerking
gedurende het ganse programma,
u de gewestelijke en federale diensten
w de vertegenwoordigers van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest,
w in het bijzonder het Bestuur Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting – BROH,
w het Gewestelijk secretariaat voor
stedenbouwkundige ontwikkeling
– GESSO,
w de Federale openbare dienst mobiliteit en
vervoer,
u evenals de verschillende studie- en
architectenbureaus.
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