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INTRODUCTIE

Het basisprogramma van het duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat omvat twee onderdelen: de diagnose 
en het operatieprogramma. Het huidige volume is gewijd aan de voorstelling van de verschillende operaties die de 
behoeftes tegemoet komen die bij de diagnose geïdentificeerd werden.
De diagnose heeft vier prioritaire tussenkomsten naar voren gebracht:

1. De  energieën  en  middelen  samenbrengen  om  te  beantwoorden  aan  de  behoeftes  van  de 
bevolking.

2. Wonen in de dichtheid van COJO1: het aanbod op gebied van huisvesting en groene ruimtes 
verbeteren.

3. Werken in COJO: de werkgelegenheid bevorderen, vooral voor jongeren en vrouwen.
4. Het kloppende hart van COJO: heraanleggen van de Josaphatstraat en opwaarderen van de handel 

die bijdraagt tot de animatie van het sociale leven binnen de buurt. 
Het geheel van de projecten die in het onderhavige programma voorgesteld worden, draagt tot de verwezenlijking 
van deze algemene doelstellingen bij.  We vinden ze transversaal terug doorheen de verschillende voorgestelde 
operaties.

Filosofie van de tussenkomst bij een duurzaam project binnen Wijnheuvelen-Josaphat: 
Samen en duurzaam wonen in een dense wijk
In  de  geest  van  de  nieuwe  Ordonnantie  van  de  Gewestelijke  regering,  stelt  het  programma  transversale  en 
geïntegreerde projecten voor. Zo stelt ieder project een geheel van materiële en immateriële acties voor, die elkaar 
onderling versterken en tevens gemeenschappelijke doelstellingen beogen.

Een project dat het bestaande herwaardeert binnen een dichtheidscontext
“Samen en duurzaam wonen in een dense wijk” is de groene draad die doorheen de verschillende operaties van dit 
duurzaam wijkcontract loopt.
Zoals in de diagnose aangestipt, wordt de Wijnheuvelen-Josaphat buurt gekenmerkt door zijn extreme dichtheid. 
Niet alleen zeer dicht bebouwd maar ook zeer dicht bevolkt. Zij biedt dan ook zeer weinig opportuniteiten voor 
nieuwe vastgoedoperaties. 
Anderzijds, vertoont de wijk een opvallend palet van locale actoren – institutioneel of uit het verenigingswerk.
In deze context beoogt het onderhavige programma eerder het opwaarderen van het bestaande dan het voorstellen 
van nieuwe aanbiedingen en dit, bij voorbeeld, zowel op het niveau van de huisvesting als van de activiteiten.  

Een project dat steunt op het netwerken van de actoren 
Eerder dan systematisch te werken met projectoproepen om tegemoet te komen aan de behoeftes die op socio-
economisch vlak geïdentificeerd werden, koos men ervoor prioritair te werken met de talrijke verenigingen en 
locale actoren, die reeds op het terrein aanwezig zijn. De beste waarborg voor de samenwerking van de bewoners 
is  hun betrokkenheid bij  de projecten, in het  geval van projecten die zij  herkennen en waardoor zij  herkend 

1  “COJO” is een afkorting die werd aangenomen tijdens de studiefase om te spreken over het wijkcontract “Coteaux-
Josaphat” (Wijnheuvelen-Josaphat).
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worden; dit geldt ook voor de duurzaamheid van de operaties, na de vier jaar dat het wijkcontract loopt.
Tijdens het wijkcontract worden deze platforms door RenovaS bezield. Er wordt gestreefd naar een blijvende 
werking van deze instrumenten, na het vierjaren termijn, zonder steun van buiten uit. 

Het platform van de locale actoren
De diagnose  heeft  de  aandacht  gevestigd  op  de  aanwezigheid  van  dynamische  actoren  die,  in  verschillende 
domeinen, een uitgebreid palet van diensten en activiteiten aanbieden. Nochtans blijkt dat, niettegenstaande dit  
kwantitatief  en  kwalitatief  omvangrijke  aanbod,  men  niet  tegemoet  kwam  aan  sommige  behoeftes  van  de 
bewoners in de buurt 
Een platform van locale actoren werd in het  werk gezet  om de projecten collectief uit te bouwen en zo een  
oplossing te bieden voor de behoeftes die door de diagnose geïdentificeerd werden. En dit door de expertise en de 
bekwaamheden van de verschillende actoren maximaal te benutten en tevens hun publiek en netwerken erbij te 
betrekken. 
Deze  dynamiek  heeft  ervoor  gezorgd  dat  zeer  talrijke  samenwerkingen  tussen  verenigingen  naar  boven zijn  
gekomen en projecten te voorschijn te laten komen of versterken die in de richting gaan van de doelstellingen die  
de diagnose heeft geïdentificeerd doch geen financiering in het kader van het wijkcontract vereisen. 
Hier dient opgemerkt dat deze socio-economische projecten thans nog in een ontwikkelingsfase zitten. Ze zullen 
verduidelijkt moeten worden tussen dit en de tijd dat het basisprogramma, eerst door de Gemeente, dan door het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goedgekeurd wordt. Het onderhavige dossier stelt de doelstellingen van deze 
projecten en hun inhoud in grote lijnen voor, zonder systematisch de benaderde dragers te identificeren, in die  
mate dat sommige samenwerkingen nog ter discussie staan.
Tegenwoordig zijn in dit platform verenigd:

• vzw Action Josaphat,
• vzw Bouillon de cultures,
• AMOS,
• La Gerbe,
• Maison des enfants Van Dyck,
• Coördinatie Kinderopvang (Réseau Coordination Enfance),
• Hallen van Schaarbeek,
• vzw Rasquinet,
• vzw Carpe Diem,
• Musiques Mosaïques, 
• Amadeo,
• KAMO vzw,
• Cultures & Elles,
• Het Bemiddelingshuis (Maison des médiations),
• Eyad La Maison de Turquie,
• Straathoekwerkers,
• Partenariat D+ van Schaarbeek & Sint-Joost,
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• De Sainte-Marie scholen,
• De Ste-Marie parochie,
• Gemeentelijke diensten: buurtcorrespondenten van de gemeente Schaarbeek, straathoekwerkers, socio-

sportieve animatoren,…

Het platform Jongeren – Tewerkstelling
Op gebied van tewerkstelling is de toestand van de buurt uiterst ongunstig, vooral voor de jongeren. Daarbuiten  
zijn de begeleidingsstructuren voor tewerkstelling zeer talrijk, maar zij slagen er niet in dit publiek te bereiken.  
Een platform “Jongeren - Tewerkstelling” werd op touw gezet, die partners verenigt met capaciteiten die elkaar 
aanvullen  en  reeds  aanwezig  of  actief  zijn.  Deze  heeft  als  opdracht  concrete  begeleidingsacties  voor 
tewerkstelling, die dan aan de jeugd van  Wijnheuvelen-Josaphat voorgesteld zullen worden,  te bedenken, op te 
zetten en op te volgen. 
Tegenwoordig zijn in dit platform verenigd:

• La Mission Locale, 
• Tracé Brussel, 
• Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST), 
• Schaarbeek Action Emploi, 
• APAJ, 
• Cobeff, 
• CEFA, 
• Eva/Aksent, 
• AIDDES, 
• Le Pont, 
• AMOS, 
• Action Josaphat vzw.

Het handelarenplatform
De  handelaren  zullen  samen  gebracht  worden  om,  gezamenlijk,  acties  te  definiëren  die  de  handelszaken  
opwaarderen en de Josaphatkern verfraaien. Zij zullen daartoe door RenovaS bijgestaan worden.
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Een modelbuurt op vlak van het milieu
Om te beantwoorden aan de Gewestelijke Ordonnantie, voorziet het programma een pilootproject op vlak van 
milieu. Terzelfdertijd is de zoektocht naar een betere milieuprestatie aanwezig in ieder project, zodanig dat het  
programma in zijn geheel als duurzaam kan bestempeld worden. 
In de Van Dyckoperatie, zal de “ontpitting” van het dichtste huizenblok in de buurt, de mogelijkheid geven een 
geheel van stadstuinen te creëren: percelen voor stadslandbouw, gedeelde tuinen en groene daken zullen, binnen 
een  dicht  weefsel,  echte  oases  van  biodiversiteit  worden.  Dit  pilootproject  integreert  tevens  oplossingen 
betreffende de waterbehandeling in de stad, het gebruik van hernieuwbare energieën of het beheer van openbare 
passieve uitrustingen. 
Algemeen  gezien  zullen,  bij  iedere  nieuwbouw  en  renovatie  van  gebouwen,  alle  innoverende  technieken 
geïntegreerd en ambitieuze doelstellingen nagestreefd worden, zowel op het gebied van het beheer van water en 
energie dan door de keuze van gezonde materialen met respect voor de natuurlijke grondstoffen.
Het project van intensivering van de raad voor renovatie, voor de privé-eigenaars, richt zich op het verbeteren van 
de hygiënische toestanden, het comfort en de veiligheid van de woningen. Zij gaan gepaard met het stimuleren  
van een duurzame woonwijze door, in de woningen, kleine maatregelen te treffen in verband met energie- en 
waterbesparing.
Het werk rond de heraanleg van de handelskern binnen de buurt, moet toelaten vraagstukken aan te boren in verband met 
leveringen, afvalbeheer, mobiliteit (met een bijzondere aandacht voor de zachte mobiliteitsvormen).
Uiteindelijk zullen verschillende acties op touw gezet worden rond de sensibilisatie voor duurzame ontwikkeling, 
in  het  kader  van  het  wijkcontract:  een  sensibilisatieproject  voor  de  jongeren  inzake  fietsverplaatsingen,  een 
nadenkoefening betreffende voeding en verbruik met, onder andere, kookateliers in het sociale restaurant,…
Al deze projecten worden uitvoerig in onderhavig dossier beschreven.

Een project dat de gemengdheid van de publieken in de hand werkt
De  diagnose  heeft  de  nood  blootgelegd  voor  een  diensten-  en  activiteitenaanbod  gericht  naar  verschillende 
publieken, namelijk kinderen van 0 tot 6 jaar, adolescenten die kampen met zware sociale  terugval, vrouwen, 
senioren  en  nieuwkomers. De verschillende projecten  wijden daarom een heel  bijzondere  aandacht  aan deze 
zwakkere publieken. Er zal  beroep gedaan worden op verenigingen en tussenpersonen om deze verschillende 
publieken te betrekken bij de voorgestelde operaties.

• Cultures  &  Elles,  de  sociale  bemiddelaarster  van  de  lagere  school  Sainte-Marie,  het  Huis  van  de 
Vrouwen,… zullen  bij de  verschillende projecten  betrokken worden om beroep te kunnen doen op de 
vrouwen uit de buurt waarmee zij in contact zijn;

• Action Josaphat, AMOS, Rasquinet,… zullen als tussenpersoon dienen naar de jongeren toe;
• La Gerbe zal de senioren bij de verschillende projecten betrekken.

Het programma zal de projecten voortrekken die de gemengdheid van de publieken in de hand werken en voorziet  
dus geen specifiek “jongeren” (buiten het platform tewerkstelling - jongeren), “vrouwen“ of “senioren” project.
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In de voetsporen van het wijkcontract…
Het  wijkcontract  is  ook  een  bevoorrecht  moment  om  een  buurt  onder  de  schijnwerpers  te  plaatsen  en  er 
verschillende gerichte tussenkomsten uit te voeren. De diagnose heeft de vinger gelegd op een reeks problemen 
die, buiten het wijkcontractbudget zelf, opgelost kunnen worden, onder andere wat betreft het wegennet en de 
voetpaden. 

Geassocieerde operaties geleid door de Gemeente:

Operatie palen, paaltjes & Co
De  opmetingen  bij  het  veldwerk  hebben  de  onsamenhangendheden  van  palen  en  paaltjes  en  de  talrijke 
beschadigingen van de openbare ruimte aangetoond. Bewoners en gebruikers klagen regelmatig over de gevolgen: 
voetgangers die struikelen, wagens die kapotte paaltjes raken,… Een bezoek aan de buurt heeft de meest kritische 
plaatsen in kaart  gebracht.  De dienst  wegennet  heeft  ten gevolge de verbintenis  aangegaan de noodzakelijke 
herstellingen  uit  te  voeren  (kapotte  palen  en  paaltjes  vervangen,  losse  straatstenen  herstellen,…),  via  het  
gemeentelijke budget voor “Dringende Wijkhulp”, gedurende de vierjarige periode van het wijkcontract. Er zal 
getracht  worden  naar  een  zekere  eenvormigheid  van  de  paaltjes.  Hetzelfde  budget  zal  ook  dienen  om  een 
maximum aan “Omgekeerde U’s” te installeren zodat een aanzienlijk aantal fietsstaanplaatsen in de buurt kan 
geïnstalleerd worden worden.

De Massauxstraat
De aanleg van de Massauxstraat veroorzaakt veel reacties bij de bevolking. De straat is als woonzone aangelegd, 
met zigzagdoorgangen om de snelheid te beperken en een doorlopende wegdekbedekking van gevel tot gevel. Het  
niet respecteren van het stationeerverbod belemmert de doorgang van de voetgangers en van de vrachtwagens van 
de spoeddiensten. Enkele jaren geleden, ten gevolge van een brand in de straat, hebben de bewoners zich proactief  
verenigd in een buurtcomité en zijn zij vragende partij voor interventies vanuit de gemeente. De gemeente gaat,  
gedurende het eerste jaar van het wijkcontract, de interventies op zich nemen die noodzakelijk zijn om deze straat 
aan te passen. Het betreft hier, onder andere, het verwijderen van de blauwe kolommen en het plaatsen van halve-
sferen om het stationeren te verhinderen.

Geassocieerde operaties geleid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Beughemstraat en het Koninginnenplein
Niettegenstaande  het  recent  herasfalteren,  blijkt de  aanleg  op  de  hoek  van  de  Beughemstraat  en  het 
Koninginnenplein, nog steeds bedenkelijk van kwaliteit. Het is absoluut noodzakelijk de openbare ruimte globaal 
her aan te leggen, inclusief het uiteinde van de Beughemstraat, het Beughempleintje, gans het deel vóór de kerk 
alsook het pleintje op het kruispunt van de Paleizen- en de Dupontstraat (buiten het gebied van het wijkcontract),  
die in dezelfde staat verkeren. 
Op  het  Beughempleintje  zouden  ingegraven  glascontainers  het  probleem van  het  afval  storten  kunnen  doen 
afnemen.
De verlichtingstoestellen op het plein, die buiten dienst zijn, zouden van de gevels moeten verwijderd worden. De 
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verantwoordelijkheid voor de heraanleg van deze openbare ruimtes ligt bij het Gewest omdat het hier gewestelijke  
openbare ruimtes betreft.

De Thiefrystraat
Het project voorziet de heraanleg van de Thiefrystraat zodanig er de doorkruising van de gewestelijke fietsroute 
nr. 11 in te integreren. Deze route komt van de Deschanellaan en doorkruist de perimeter van het wijkcontract via  
de Thiefrystraat, vervolgens via de Josaphatstraat om uit te monden op de Haachtste Steenweg op het grondgebied  
van Sint-Joost-ten-Noode.  De heraanleg van  de straat  concentreert  zich tussen  de  twee plateaus,  dit  met  het 
Wijnheuvelenkruispunt en dit met de Josaphatstraat.
Het  straatprofiel  moet  aangepast  worden  zodanig dat  de  voetpaden kunnen verbreed worden,  en  de rijstrook 
versmalt worden, om het parkeren in dubbele file te vermijden en de snelheid te minderen. Deze verbreding van 
het voetpad laat toe van bomen en fietsparkings op sommige plaatsen te voorzien. Staanplaatsen voor leveringen  
zullen eveneens voorzien worden, onder andere dichtbij het kruispunt Josaphat- L'Olivier – Geefs.
De  aanleg  van  de  Thiefrystraat  moet  in  nauwe  concertatie  gebeuren  met  de  voorziene  heraanleg  van  de 
Josaphatstrook.
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KINDERPOOL VAN DYCK

Dit project bevat:
 1 Het multifunctionele complex Van Dyck 13-

17.
 1.1 Verwerven van het perceel en afbraak 

van een loods
 1.2 Renovatie van het gebouw aan de 

straatkant en inrichting van 8 woningen
 1.3 Onthaal voor de jongste kinderjaren

1.3.1  Inrichting van een co-onthaal
1.3.2  Opleiding  van  hulpverleners  voor 
kinderopvang

 1.4 Inricthing van een gemeenschappelijke 
tuin

 1.5 Bouw van een passieve crèche met tuin

Van Dyck 13-17: een pilootproject

 2 Het uitrusten van de Van Dyckzaal voor 
psychomotorische activiteiten

 3 Heropwaardering van de ingang van de Van 
Dycktuin

I



Het project voorziet de ontwikkeling, in de  Van Dyckstraat, van een centrum dat zich op de kinderen richt. De 
buurt herbergt namelijk talrijke families met jonge kinderen. Het is dan wel zo dat onthaal- en activiteitenruimtes 
voor kinderen van 0 tot 6 jaar, binnen Wijnheuvelen-Josaphat, onvoldoende aanwezig zijn.

Daarbuiten herbergt de Van Dyckstraat thans een ONE (Franstalige equivalent van Kind & Gezin) raadpleging, 
het “Maison des enfants” Van Dyck en de tuinen met dezelfde naam die zich nu net tot deze leeftijdsklasse richten. 
Deze straat bundelt ook verschillende opportuniteiten om dit aanbod te versterken: de thans ondergebruikte Van 
Dyck  gemeentezaal  en  het  vastgoedgeheel  op  Nrs.  13-17,  die  de  ontwikkeling  van  een  nieuw  ambitieuze 
programma mogelijk maakt.

Het project probeert dus een oplossing te bieden voor een breed palet behoeftes in verband met de opvang van 
kinderen tussen 0 en 6 jaar, waarin de buurt thans niet voorziet en tevens de synergieën tussen de verschillende 
bestaande voorzieningen voor de jongste kinderen, maximaal te benutten of er op te starten.
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Het multifunctionele complex Van Dyck 13-17 legt beslag op een verlaten site dat bestaat uit een gebouw 
op  vijf  niveaus  aan  de  straatkant,  en  een  loods  op  twee  niveaus,  in  zeer  slechte  staat,  binnen  het 
huizenblok. Dit complex maakte deel uit van een renovatieproject dat onderbroken werd: enkel het skelet  
van de gebouwen blijft er nog over.

PROJECTBESCHRIJVING
Het project stelt acht woningen en een ruimte voor co-onthaal aan de straatkant en een crèche met 36  
bedden evenals tuinen (gemeenschappelijke siertuinen, stadsmoestuinen,…) in het binnengebied voor. Op 
deze manier bevordert dit project de verscheidenheid inzake functies maar ook de verscheidenheid bij de 
bevolking.

Kwaliteitswoningen voor kleine en grote families
De  renovatie  van  het  gebouw  aan  de  straatkant,  laat  het  inrichten  van  kwalitatieve  woningen  van 
verschillende  formaten  toe,  toegankelijk  voor  inwoners  met  een  beperkt  inkomen.  Sommige 
wooneenheden zijn op maat van grote gezinnen gemaakt. Een grote aandacht gaat naar de milieuaspecten, 
dit aspect zal, verder in deze tekst, ontwikkeld worden. 

Crèche en co-onthaal: complementariteit en synergieën
Het  ontwikkelen van  nieuwe plaatsen  in  de  crèches  van  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  is  een 
absolute noodzaak. Het project voorziet de bouw van een nieuwe passieve crèche van 36 bedden alsook 
een tuin aan de binnenkant van het huizenblok. De diagnose heeft evenwel de aandacht gevestigd op het 
feit dat dit type dienst niet volledig de vraag beantwoord, vanwege de inwoners in de buurt die streven 
naar een veel flexibeler onthaaltype. 
Een aanzienlijk  deel  van de kinderen wordt  thuisgehouden tot  aan de toegangsleeftijd van de lagere 
school. Deze keuze, klassiek bij migrantenfamilies, leidt tot een moeilijke start op school: het kind is 
weinig vertrouwd met gemeenschappelijke activiteiten en vaak praat het geen enkele van de nationale 
talen. De gespecialiseerde actoren benadrukken daarom de noodzaak om deze ouders aan te zetten hun 
kinderen zo vroeg mogelijk in te schrijven bij de aangepaste onthaalplaatsen. Een flexibeler onthaal zou 
een gunstige factor zijn bij de inschrijving. Anderzijds zouden sommige moeders op zoek zijn naar een 
onthaaloplossing die hen zou toelaten zich toe te leggen op punctuele activiteiten zoals het zoeken van  
werk.
Het project voorziet, parallel met de crèche, een dienst co-onthaal waarbij twee onthaalmoeders tot 14 
kinderen  van  0  to  3  jaar  zouden  ontvangen.  Al  wordt  een  zekere  regelmaat  verwacht,  toch  zijn  de 
uurroosters  en  de  aanwezigheidsfrequentie  flexibeler  dan  in  een  crèche.  Daarbij  voorziet  de  co-
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Liggingsplan van de site Van Dyck 13-17

MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX VAN DYCK 13-17



onthaaldienst twee plaatsen gereserveerd voor urgentiesituaties. Gedurende de schoolvakanties, wanneer 
de vraag kleiner is, ontvangt de co-onthaaldienst kinderen van 3 to 6 jaar waarvoor het activiteitenaanbod 
in de buurt thans zeer laag ligt.
Het co-onthaal biedt anderzijds een gelegenheid om met de families uit de buurt in contact te komen en  
stelt activiteiten voor (ontmoetingen, ronde tafels, ouder/kind activiteiten,…), die er zich toe richten de  
volwassenen te helpen bij hun ouderopdracht en de ouder/kind banden te versterken.
De  aanwezigheid  van  crèche  en  co-onthaal  op  éénzelfde  site  werkt  oog  de  synergieën  in  de  hand: 
occasioneel  delen  van  de  tuin,  gebruik  maken van  éénzelfde  keuken of  wasserette,  de  dokter  en de 
verpleegster die langskomen,…)
Het  co-onthaal  op touw zetten zal  zijn voordeel  halen uit  een scholingsproject,  voorgesteld door het 
Cobeff, van hulpverleners voor de jongste kinderjaren, binnen de co-onthaalcel.

Een tuin voor iedereen
De reorganisatie  binnen  het  huizenblok,  geeft  de  gelegenheid  verschillende  tuintypes  te  creëren  die 
veelvoudige gebruiksmogelijkheden bieden aan uiteenlopende publieken. 
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Van Dyckgebouw 13-17



PROJECTBESCHRIJVING
Het project omvat:

• het verwerven van het perceel dat twee gebouwen omvat die buiten gebruik zijn;
• het opdelen van het goed in twee eenheden en de afbraak van de loods gelegen binnen het huizenblok;
• de herverkoop voor 100 % van een deel van de grond, aan de eigenaars van de huizen gelegen op nrs. 7, 9  

en 11 van de  Van Dyckstraat (152 m²) en aan de Schaarbeekse Haard, eigenaar van het geheel van de  
woningen gelegen aan de L'Olivierstraat (216 m²), indien de eigenaars akkoord gaan.

Door deze operatie kan een multifunctioneel complex opgericht worden dat twee eenheden bedraagt: 
EENHEID 1  :

• renoveren van het gebouw aan de straatkant en inrichten van acht woningen (operatie I.1.2)
• inrichten van een co-onthaal (operatie I.1.3.1)
• inrichten van een gemeenschappelijke tuin (operatie I.1.4)

EENHEID 2  :
• Bouw van een passieve crèche met tuin (operatie I.1.5)

OBJECTIEVEN
Deze operatie geeft de gelegenheid om:

• de binnenkant van een zeer dicht bebouwde huizenblok te ontlasten;
• potentieel een binnenkoer en /of een tuin te bieden aan de bewoners van nrs. 7, 9, 11 van de Van Dyckstraat 

en aan de huurders van de Schaarbeekse Haard in de L’Olivierstraat. 

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Van Dyckstraat nrs. 13-17 Kadaster: 366 T
Eigenaar: privé GBP: woonzone
Bestaande situatie: terrein en gebouwen in ongebruik 

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 1599 m² (eenheid 1 : 1084 m² / eenheid 2 : 515 m²
Grondbezetting van het gebouw: Gebouw aan de straatkant:  265 m²

Gebouw in het binnengebied: 404m²
Vloeroppervlakte: Gebouw aan de straatkant:  1325 m² (zonder de ondergrondse verdieping)

Gebouw in het binnengebied: 808 m²
Bestaande profiel: Gebouw aan de straatkant:  G + 4 (G = gelijkvloers)

Gebouw in het binnengebied: G + 1
Kelders onder de gebouwen en de binnenkoer
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Bestaande toestand

Herverdeling in twee eenheden en herverkoop van twee delen 
van het terrein indien akkoord van de eigenaars

OPERATIE I.1.1
Multifunctioneel complex Van Dyck 13-17

VERWERVING VAN HET PERCEEL EN AFBRAAK VAN EEN LOODS



DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving perceel, sanering,... 1599 m² 2.881.388 €
Afbraak 808 m² 45.000  €
BTW afbraakwerken 5.400  €
Honoraria studies 6.975  €
BTW honoraria 1.465  €
TOTAAL 2.940.228  €
Financiering BHG: 86 % 2.529.256  €
Financiering Gemeente Schaarbeek: 14 % 410.971  €
Financiering Beliris: / -

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Verwerving, afbraak (hono. Arch., covg. en stabiliteit)
2013
2014
2015
2016
2017
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Gebouw aan de straatzijde

Illustration 1: Zicht op de binnenkant van het perceel



PROJECTBESCHRIJVING 
Het project omvat:

• de renovatie van het gebouw aan de straatkant en het inrichten van acht woningen;
• het inrichten van de kelders, van technische ruimtes en van een ondergrondse parking voor de bewoners;
• het inrichten van een voortuintje aan de straatkant, in dialoog met de Van Dycktuin, recht ertegenover;
• het inrichten van een doorgangserfdienstbaarheid (toegang voor de brandweer, voor de crèche en naar de  

gemeenschappelijke tuin).

Deze operatie is complementair met de volgende operaties: 
• inrichten van een co-onthaal (operatie I.1.3.1)
• inrichten van een gemeenschappelijke tuin (operatie I.1.4)

OBJECTIEVEN
Dit project geeft de gelegenheid om: 

• laag-verbruik woningen aan te  bieden,  met  een hoog milieu-  en architectuurgehalte,  toegankelijk  voor 
bewoners met lage inkomens;

• het imago van de Van Dyckstraat te verbeteren door een “kanker” te renoveren en door een voortuintje aan 
de straatkant in te richten. 

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Van Dyckstraat nrs. 13-17 Kadaster: 366 T
Eigenaar: privé GBP: woonzone
Bestaande situatie: terrein en gebouwen in ongebruik 

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 1084 m² (eenheid 1)
Grondbezetting van het gebouw: Gebouw aan de straatkant: 265 m²
Vloeroppervlakte: Gebouw aan de straatkant: 1325 m² (zonder de ondergrondse verdieping)
Bestaande profiel: Gebouw aan de straatkant:  G + 4

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Gebouwde oppervlaktes:
Kelders onder eenheid 1 (verkochte deel niet inbegrepen) 533 m²
Gelijkvloers : toegang woningen + hellend vlak naar parking 85 m²
Verdiepingen : acht woningen 1062 m²
Recht van uitweg naar het binnengebied 65 m²
Totaal 1765 m²
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Schema van de geprojecteerde toestand

Inplantingsplan projecteerde toestand

OPERATIE I.1.2
Multifunctioneel complex Van Dyck 13-17

RENOVATIE VAN HET GEBOUW AAN DE STRAATKANT EN INRICHTING 
VAN 8 WONINGEN (EENHEID 1)



Buitenoppervlaktes:
Tuin op plaat (verkochte deel 1) 152 m²
Tuin op plaat (verkochte deel 2) 216 m²
Voortuintje 55 m²
Recht van uitweg 40 m²
Totaal 463 m²
De aanleg van de kelders in het gedeelte dat overgedragen wordt aan de Schaarbeekse Haard wordt niet voorzien door 
het programma.
Profiel: G + 4 + ondergrondse verdieping

DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving perceel / /
Werken 1765 m² / 463 m² buitenruimte 1.957.450  €
BTW werken 117.447  €
Honoraria studies 334.766  €
BTW honoraria 70.301  €

TOTAAL 2.479.964 €
Financiering BHG: 86 % 2.133.326  €
Financiering Gemeente Schaarbeek: 14 % 346.638  €
Financiering Beliris: / -

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 /
2013 Toewijzing van de dienstenopdracht, landmeter
2014 Studiebureau: hono.arch. (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg. en  EPB, spec.tech., stab. 
2015 Lancering werken, werf, hono.arch. (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab. 
2016 Werf, hono.arch.(uitvoeringdetails, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab. 
2017 Werf, hono.arch.(werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. en 

EPB, spec.tech., stab., het in verhuring zetten
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Binnenkant van het gebouw Van Dyck nr. 13-17



PROJECTBESCHRIJVING  
Het project omvat de renovatie van een deel van de gelijkvloers  van het gebouw in de Van Dyckstraat  om er een 
ruimte,  van 106 m² bruto,  voor co-onthaal in te richten.  De zichtbaarheid aan de straatkant  van de uitrusting is  
belangrijk.
Men zal de mogelijkheid  moeten bestuderen van een uitbreiding van dit lokaal op de gelijkvloers om later, indien 
nodig, een grotere ruimte voor co-onthaal toe te laten. 
Deze operatie is complementair met de operatie "inrichten van een gemeenschappelijke tuin" (operatie I.1.2 b)

OBJECTIEVEN
Dit project laat toe de behoeftes tegemoet te komen aan lokalen voor het kinderonthaal van 0 tot 6 jaar, waaraan thans 
in de buurt niet voldaan wordt.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Van Dyckstraat nrs. 13-17 Kadaster: 366 T
Eigenaar: prive GBP: woonzone
Bestaande situatie: terrein en gebouwen in ongebruik 

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 1084 m² (eenheid 1)
Grondbezetting van het gebouw: Gebouw aan de straatkant 265 m²
Vloeroppervlakte: Gebouw aan de straatkant 1325 m² (zonder de ondergrondse verdieping)
Bestaande profiel: Gebouw aan de straatkant G + 4

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte met betrekking tot het project: 106 m² brut
Profiel met betrekking tot het project: G

17

Schema van de geprojecteerde toestand

Inplantingsplan van de geprojecteerde toestand

OPERATIE I.1.3.1
Multifunctioneel complex Van Dyck 13-17

INRICHTING VAN EEN CO-ONTHAAL (EENHEID 1)



DRAGER EN PARTNERS
Drager: Commune
Partner: CoBeff, Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving perceel / /
Werken 106 m² 152.640  €
BTW werken 32.054  €
Honoraria studies 26.330  €
BTW honoraria 5529  €

TOTAAL 216.554 €
Financiering BHG: 86 % 186.285  €
Financiering Gemeente Schaarbeek: 14 % 30.269  €
Financiering Beliris: / -

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 /
2013 Toewijzing van de dienstenopdracht, landmeter
2014 Studiebureau: hono.arch. (voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring), covg. en  EPB, spec.tech., stab.
2015 Lancering werken, werf, hono.arch.(keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab.
2016 Werf, hono.arch.(uitvoeringdetails, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab. 
2017 Werf, hono.arch. (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. en 

EPB, spec.tech., stab., het in verhuring zetten
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Gebouw aan de straatkant gezien vanuit het binnengebied



PROJECTBESCHRIJVING 
Dit project stelt een opleiding voor naar het beroep van hulpverlener voor kinderopvang in co-onthaalcellen.
Een co-onthaalcel kan tot 14 kinderen ontvangen, onder toezicht van twee co-ontha(a)l(st)ers die begeleid worden.

Het project omvat:
• de opleiding van 12 tot 14 personen voor het beroep van hulpverlener voor kinderopvang;
• het oprichten van twee co-onthaalcellen verbonden met een bestaande gemeentelijke crèche;
• het  uitvoeren  van  een  studie  om de  voorwaarden  te  toetsen  voor  de  voortzetting  van  dit  projecttype 

(voortzetten van het scholingsprogramma en vermenigvuldiging van co-onthaal cellen).

Het  project  is  een  ontwikkeling  van  een  principe  dat  reeds  voorgesteld  werd  in  het  kader  van  het  duurzaam 
wijkcontract Helmet, wat toelaat een meer gestructureerde actie te ondernemen op het niveau van de gemeente. Deze 
aanbieding komt de behoefte aan onthaal voor de jongste kinderjaren tegemoet de diagnose aangetoonde en moet 
overwogen worden als complementair met het systeem van de gemeentelijke crèches.

OBJECTIEVEN
Het project zal de mogelijkheid bieden om:

• het onthaalaanbod voor kinderen van 0 tot 6 jaar uit de buurt, te verbeteren;
• flexibele oplossingen voor kindertoezicht aan te bieden, die het voor de ouders mogelijk maakt scholingen  

te volgen, werk te zoeken of aan een activiteit deel te nemen;
• arbeidsplaatsen te scheppen die de bevolking in de buurten kunnen betrekken, in synergie met de bestaande 

economische structuur;
• het aanbod voor scholing en voor-scholing te verbeteren;
• bij te dragen tot het nadenken over en het ontwikkelen van initiatieven die het onthaal van de jongste  

kinderjaren, de scholing en de toegang tot de werkgelegenheid in de gemeente, bundelen.

LOKALISATIE
Vorming: Cobeff, Philomenestraat 39, 1030 Schaarbeek 
Co-onthaalcel:

• definitieve: Van Dyckpool
• voorlopige: te definiëren

19

OPERATIE I.1.3.2

OPLEIDING VAN HULPVERLENERS 
VOOR KINDEROPVANG



DOELGROEP
Vorming: werkzoekenden van de gemeente Schaarbeekse
Co-onthaalcel: kinderen tussen de 0 en 3 jaar tijdens het hele jaar en van 3 tot 6 jaar tijdens de vakantieperiodes 
(10 tot 12 kinderen per co-onthaalcel).

DRAGER EN PARTNERS
Drager: Cobeff
Partner: RCE – Réseau Coordination Enfance

BUDGET  
170.000 € incl. BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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PROJECTBESCHRIJVING 
Het project omvat het inrichten van een gemeenschappelijke tuin op de plaat boven een deel van de kelders van het  
Van Dyckgebouw nrs.  13-17.  Deze  tuin  zal  toegankelijk  zijn  voor  de  bewoners  van  het  woonblok  en  door  de  
gebruikers van het lokaal voor co-onthaal.

OBJECTIEVEN
Deze operatie biedt de gelegenheid om:

• de binnenkant te ontlasten; van het bijzonder dichte huizenblok tussen de Van Dyck en l’Olivier straten;
• een vrij zicht te bieden aan de bewoners van de woningen van de Schaarbeekse Haard. 

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Van Dyckstraat nrs. 13-17 Kadaster: 366 T
Eigenaar: privé GBP: woonzone
Bestaande situatie: terrein en gebouwen in ongebruik 

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 1084 m² (eenheid 1)
Grondbezetting van het gebouw: Gebouw aan de straatkant: 265 m²
Vloeroppervlakte: Gebouw aan de straatkant: 1325 m² (zonder de ondergrondse verdieping)
Bestaande profiel: Gebouw aan de straatkant: G + 4

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte met betrekking tot het project: 356 m²
Profiel met betrekking tot het project: G

21

Inplantingsplan van de geprojecteerde toestand

Af te breken gebouw dat het zicht zal vrijmaken voor de 
Schaarbeekse Haard

OPERATIE I.1.4
Multifunctioneel complex Van Dyck 13-17

INRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN (EENHEID 1)



DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving perceel / /
Werken 356 m² 120.684  €
BTW werken 25.344  €
Honoraria studies 18.706  €
BTW honoraria 3.928  €
TOTAAL 168.662 €
Financiering BHG: 86 % 145.087  €
Financiering Gemeente Schaarbeek: 14 % 23.575  €
Financiering Beliris: / -

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 /
2013 Toewijzing van de dienstenopdracht, landmeter
2014 Studiebureau: hono.arch. (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg. en  EPB, spec.tech., stab. 
2015 Lancering werken, werf, hono.arch. (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab. 
2016 Werf, hono.arch.(uitvoeringdetails, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab. 
2017 Werf, hono.arch. (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. en 

EPB, spec.tech., stab., het in verhuring zetten
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Gedeelde tuin



PROJECTBESCHRIJVING 
Het project omvat:

• de bouw van een passieve crèche van 36 bedden;
• het inrichten van een tuin voor de gebruikers van de crèche;
• de aanleg van het dak tot moestuin (intensief groendak). 

Het budget voorziet het vaste meubilair (kast voor sanitair, bank, glijbaan + zacht tapijt, bergvak,…) en een intensief 
groendak. Het gebouw steunt op de bestaande keldermuren. De afgesloten kelder herbergt een waterput voor het  
regenwater.

OBJECTIEVEN
Dit project geeft de mogelijkheid om de belangrijke vraag voor plaatsen in de crèches van het Brussels Gewest en de 
behoefte tegemoet te komen voor lokalen voor kinderonthaal van 0 tot 6 jaar, die thans, in de buurt, onbeantwoord 
blijven.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Van Dyckstraat nrs. 13-17 Kadaster: 366 T
Eigenaar: privé GBP: woonzone
Bestaande situatie: terrein en gebouwen in ongebruik 

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 515 m² (eenheid 2)
Grondbezetting van het gebouw: kelders 173 m²

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het gebouw: 328 m²
Oppervlakte met betrekking tot het project: Gebouw: 656 m²

Buitenruimte: 186 m²
Profiel met betrekking tot het project: G + 1
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Inplantingsplan eprojecteerde toestand

Illustration 2: Schema geprojecteerde toestand

OPERATIE I.1.5
Multifunctioneel complex Van Dyck 13-17

BOUW VAN EEN PASSIEVE CRÈCHE MET TUIN (EENHEID 2)



DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving perceel / /
Werken 656 m² / 186 m² buitenruimte 1.600.141  €
BTW werken 336.029  €
Honoraria studies 224.439  €
BTW honoraria 47.132  €
TOTAAL 2.207.741 €
Financiering BHG: 86 % 1.899.153  €
Financiering Gemeente Schaarbeek: 14 % 308.588  €
Financiering Beliris: / -

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Toewijzing van de dienstenopdracht (architectuurwedstrijd), landmeter
2013 Studiebureau: hono.arch. (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg. en  EPB, spec.tech., stab. 
2014 Lancering werken, werf, hono.arch. (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab. 
2015 Werf, hono.arch. (uitvoeringdetails, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab. 
2016 Werf, hono.arch.  (uitvoeringdetails, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab.
2017 Werf, hono.arch.  (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. en 

EPB, spec.tech, stab., het in verhuring zetten
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Daktuin "les Vignoles" te Parijs



Het multifunctionele complex Van Dyck 13-17 is gelegen in een van de dichtste huizenblokken in de buurt.  De  
loodsen die zich binnen het huizenblok bevinden, zijn voor het overgrote deel verwaarloosd of ondergebruikt. 

In het begin van de 20e eeuw waren er veel doodlopende stegen binnen dit huizenblok. Thans zijn die bijna helemaal  
verdwenen maar een groot aantal woningen bevindt zich nog steeds binnen het huizenblok onder de vorm van huizen  
in achtergelegen zones (onder meer in de Cité L’Olivier) of in omgebouwde industriële panden. 

In deze context, beoogt het pilootproject Van Dyck 13-17 multifunctioneel complex:
 1. een “ontpitting” van het huizenblok;
 2. een beter beheer van het regenwater op het perceel;
 3. het opzetten van een patchwork van groene ruimtes;
 4. een voorbeeldfunctie voor de gebouwen gaande van het ontwerp tot het gebruik ervan.

De oplossingen  die  het  pilootproject  aanbrengt,  passen  volledig  in  de  globale  doelstelling  van  het  onderhavige 
wijkcontract: “Samen en duurzaam wonen in een dense wijk”.

Daarbuiten  is  het  belangrijk  in  overweging  te  nemen  dat  het  perceel  in  de  Inventaris  van  de  Bodemtoestand, 
opgesteld door het BIM, in categorie 3 ingeschreven staat. De bodemstudies duiden op een begrensde vervuiling die 
aanvaardbare risico’s bedraagt. De gangbare restricties verplichten tot het handhaven van de betonnen afdekplaat of  
tot een saneringsproject, in geval dat deze afgebroken wordt.
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VAN DYCK 13-17 : EEN PILOOTPROJECT!



1 Sanering van het huizenblok.

Het pilootproject beoogt vooreerst het ontdichten (“de-densifiëren”) van dit huizenblok om er meer licht toe te laten 
en er groene ruimtes te creëren. De doelstelling is het bevorderen van het samenbrengen van de verschillende functies 
van het huizenblok, terwijl aan inwoners en gebruikers een kwalitatief leefmilieu geboden wordt. 
Afbraak van de loods in het binnengebied om licht te schenken aan de Cité l'Olivier
Ten noorden van het perceel is het gebouw van de Schaarbeekse Haard, middenin het huizenblok, slechts drie meter 
gescheiden van  de loods in het binnengebied op het Van Dyckperceel. Zo krijgen de bewoners van de drie eerste  
verdiepingen van de Cité l’Olivier geen uitzicht, licht noch zonnestralen... De afbraak van de loods, die trouwens  
reeds een aanvang heeft genomen, geeft de gelegenheid een ruim en helder kader uit te bouwen voor de woningen  
van de Haard en de toekomstige woningen in het Van Dyck 13-17 gebouw, aan de straatkant.
Creatie van tuinen voor de bewoners van de Cité l'Olivier en de nrs. 7-11 van de Van Dyckstraat
Deze de-densificatie laat de reorganisatie van het perceel Van Dyck 13-17 toe, door aan meerdere omwonenden, die 
thans over geen tuin beschikken, de gelegenheid te bieden een stuk grond aan te schaffen. Deze opportuniteit betreft  
de woningen van de Schaarbeekse Haard, maar ook de huizen gelegen op nummers 7 tot 11 van de Van Dyckstraat. 
Creatie van tuinen en een crèche
Op de rest van het perceel, voorziet men de aanleg van  een gemeenschappelijke tuin, een crèche en een tuin voor 
deze laatste. 
Een progressieve ontdichting van het huizenblok 
Het Van Dyck 13-17 perceel beslaat 11% van de totale oppervlakte2 van de binnenkant van het huizenblok.  De 
sanering van deze site zou zich als een olievlek kunnen verspreiden en, op termijn, naar ander  percelen van het 
huizenblok,  bij  voorbeeld op het  niveau van de  loodsen  gelegen aan de L'Olivierstraat  nummers 50 tot  58,  die 
dezelfde  eigenaar  toebehoren,  voortgezet  kunnen  worden.  Een  van  deze  loodsen  was  het  voorwerp  van  een 
vergunning, toegekend vóór het wijkcontract. Het beoogt het ombouwen van een industrieel gebouw in woningen,  
rond een patio, middenin het gebouw. De volledige of gedeeltelijke afbraak van de vier aanpalende loodsen zou een 
deel van het terrein kunnen vrijmaken om een tuin te bieden aan de bewoners van de huizen aan  de straatkant en 
tevens voor de woningen aan de binnenkant van het huizenblok. Dit complex staat in het huidige programma als  
reserveoperatie vermeld. 

Het schema hieronder toont een scenario waarbij het huizenblok stilaan een groener en opener karakter aanneemt.

2 Deze totale oppervlakte wordt berekend vanaf de oorspronkelijke achtergevel van de huizen die de “rand“ van 
het huizenblok vormen. De bijgebouwen van deze huizen maken dus deel uit van de oppervlakte van de 
binnenzijde van het huizenblok.
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Snede huizenblok Olivier - Van Dyck



2 Beheer van het regenwater

Het pilootproject draagt een bijzondere aandacht toe aan het beheer van het regenwater op de site, die momenteel een 
zeer vergevorderde graad van waterdichtheid heeft.

Het opheffen van de waterdichtheid door de creatie van tuinen
Het opheffen van de waterdichtheid van de bodem zal nochtans niet mogelijk zijn over het geheel van de site. Het is  
namelijk zo dat een kelderstructuur het volledige noordoostelijke deel van het terrein inneemt. Deze zal behouden  
worden en heraangelegd om opslagruimtes voor de appartementen, technische lokalen (verwarming, regenput,…),  
parkings en, eventueel, werkplaats- en opslagruimtes te herbergen. In het zuidoostelijke deel zou idealiter een tuin in  
volle grond aangelegd worden, zodat het regenwater rechtstreeks in de bodem kan sijpelen. De meer gevorderde 
studie  van  de  staat  van  de  vervuilde  gronden,  zal  de  maatregelen  verduidelijken  die  moeten  genomen worden. 
Wanneer de betonnen plaat, desgevallend, de meest aangepaste oplossing zou blijken, dan kan ze als een intensief 
groendak aangelegd worden.

Op het voorpleintje vóór het gebouw, aan de straatkant, zullen waterdoorlatende bedekkingen voorzien worden voor 
het berijdbare gedeelde, namelijk de garage-ingang, de brandweertoegang en de “drop-off" voor de crèche. Eén deel  
zal ingericht worden als voortuintje, in dialoog met de Van Dycktuin recht tegenover.

Recuperatie van regenwater
Het terugwinnen van het regenwater op de daken van de gebouwen, de crèche en de plaat boven de kelders, zal  
gedeeltelijk  kunnen  volstaan  voor  de  hygiënische  behoeftes  (sanitair,  wassen,  kuisen,  ...)  van  de  crèche  en  de  
woningen en tevens voor de bevoorrading van een gemeenschappelijke waterput die kan dienen voor het begieten van 
de tuinen. Dit teruggewonnen water moet prioritair gebruikt worden voor de moestuinen zodat deze zo autonoom 
mogelijk kunnen fungeren.

Het vertragen van de weg van de hemel naar de riolering
De groendaken en ook de moestuinbakken zullen het traject van het regenwater vertragen door een deel in de aarde te  
weerhouden. Tijdens een droge periode verdampt het water en draagt het bij tot de verfrissing van de buitenlucht; het 
voedt ook de planten. Het overschot van het teruggewonnen water zal omgeleid worden naar de waterputten. Deze 
zullen gedimensioneerd worden om de behoeftes van de site zo goed mogelijk tegemoet te komen, zodat slechts een 
zeer beperkt hoeveelheid van het regenwater, in fine, in de riolering zal geraken.
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3 Een patchwork van groene ruimtes: van tuin naar stedelijke landbouw

De sanering en de reorganisatie van de site zullen de gelegenheid geven om 1.000 m² als tuin aan te leggen, d.i. 63% 
van de totale oppervlakte van de site. Daarbij komt nog de oppervlakte van het dak van de crèche die als producerend 
(of agrarisch) groendak zal ingericht worden. Het totaal van de oppervlakte, die als groene ruimte kan uitgebaat  
worden, bedraagt op deze wijze ongeveer 1.330 m², d.i. 83% van de totale oppervlakte van de site. Deze oppervlakte  
zal op verschillende manieren ingericht worden om de verschillende behoeftes tegemoet te komen.

Het pilootproject van de Van Dyckstraat biedt de mogelijkheid verschillende tuintypes aan te leggen:

• een gemeenschappelijke tuin voor de bewoners van de woningen op de nummers 13 tot 17 in de Van  
Dyckstraat en die van de Schaarbeekse Haard in de L'Olivierstraat;

• een privé-tuin voor de nummers 9 tot 11 in de Van Dyckstraat, in geval van herverkoop;

• een tuin voor de kinderen van de crèche;

• een stedelijke landbouwzone op het dak van de crèche en op een deel van de plaat boven de kelders;

• een voortuintje, in dialoog met de Van Dycktuin aan de overkant van de straat.

Gezien  de  bijzondere  context  van  het  terrein  wordt  een  groot  deel  van  deze  oppervlaktes  ingericht  volgens  de 
principes  van  de groendaken en de bakkenteelt.  Het  kader  van  het  pilootproject  van het  wijkcontract,  biedt  de 
mogelijkheid te experimenteren met deze manier om effen oppervlaktes te benutten en zal zo een nieuwe toekomst  
bieden aan de vele ongebruikte platte daken in de stad!

Een voorwaarde tot slagen van dit project bestaat erin  meervoudige synergieën  in het leven te roepen, tussen de 
verschillende actoren die op de site verenigd zijn (beheerder van de moestuinen, bewoners en rechtstreekse buren,  
crèche en co-onthaal) die eventueel uitgebreid zouden kunnen worden naar andere actoren uit de buurt(verenigingen, 
scholen, andere bewoners, ...).

Eén dag per maand zou de keuken van de crèche een "dakmaaltijd" kunnen voorzien en op deze manier het begrip 
van de seizoengroenten in haar voedingsproject inschakelen. Kookateliers, onder dezelfde rubriek, zouden ouders en 
kinderen kunnen bijeenbrengen in het kader van de activiteiten georganiseerd door het co-onthaal... De leerlingen van 
de scholen zouden in de tuin hun biologielessen in de praktijk kunnen omzetten… Intergenerationele activiteiten  
zouden  er  plaats  kunnen  vinden...  De  buren  van  de  site  of  andere  bewoners  uit  de  buurt  zouden  kunnen  
gesensibiliseerd worden voor de renovatie van platte naar groendaken... 
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Indeling van de verschillende tuinoppervlakten



Referenties

Het  concept  van  “gemeenschappelijke  tuin”  en  “stedelijke  landbouw”  wekken  meer  en  meer  interesse  in  
dichtbebouwde steden, onder andere in Canada en in de Verenigde Staten maar ook in Europa, in steden zoals Parijs  
en Brussel.

De gemeenschappelijke tuin laat verschillende personen toe te genieten van een gemeenschappelijke groene ruimte 
die  verschillende  vormen kan  aannemen:  van een  eenvoudig  grasperk tot  een avonturenterrein  of  ook nog  een  
moestuin.

De tuin op het dak van het gymnasium "De Vignolles" en de tuin op het terras van de "Béton Saint-Blaise", in het 20e  
arrondissement van Parijs, tonen dat een moestuinproject een grote rijdom kan bijbrengen in termen van sociale  
integratie (dit geval betreft eenoudergezinnen in een woningcomplex) 3.

De stedelijke landbouw probeert alternatieve oplossingen te bieden aan de steeds groeiende voedselbehoefte van de  
steden en tevens aan de globalisatie en de standaardisatie van de voedselmarkt. De locale voedselproductie biedt de  
stedelingen verschillende voordelen: een bepaalde zelfvoorziening inzake voedsel, de mogelijkheid gebruiken voort te  
zetten, eigen aan de dorpen van oorsprong van de inwoners, het aanleren van de agrarische cultuur en van het  
klimaat, een gezonde voeding,...  Daarbij zijn deze plekken in staat nieuwe samenlevingsverbanden te bevorderen  
rond interculturele en intergenerationele ontmoetingen.

De "Organic Roof Top Farm" in Chicago is een project van agrarische boerderij op het dak van een restaurant.  
Groenten, fruit en kruiden worden er in verhoogde bakken geteeld, voorzien van een systeem voor het terugwinnen  
van en de bewatering door het regenwater. De producten worden in de keuken van het restaurant gebruikt. Een ganse  
reeks bijkomende activiteiten zoals discussiegroepen, uitwisselingen met scholen of werk rond de verplaatsingen van  
de werknemers, bevorderen de geleidelijke integratie van een meer milieubewuste levenswijze 4.

In het Brussels Gewest werden op braakliggende terreinen, de laatste jaren, zelfs decennia, talrijke stadsmoestuinen  
ontwikkeld, dikwijls langs spoorwegen en eerder in de tweede kroon. Het recente ontstaan van talrijke moestuinen in  
het dichte hart van het Gewest – de tuin van de Graystraat in Elsene of de "Pépinière" in de Lemmensbuurt, om er  
maar twee te vernoemen – getuigen van de behoefte maar ook van het enthousiasme voor dit soort ruimte gelegen in  
een dichte omgeving.

3 cfr. http://www.pariscotejardin.fr/2010/08/le-jardin-sur-le-toit-paris-20e/
4 cfr. http://www.uncommonground.com/pages/green/40.php
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Daktuin "Top Roof Farm" - Chicago

Daktuin "les Vignoles" - Parijs

http://www.uncommonground.com/pages/green/40.php
http://www.pariscotejardin.fr/2010/08/le-jardin-sur-le-toit-paris-20e/


4 Een voorbeeldfunctie voor de gebouwen: van ontwerp tot gebruik

Een  laatste  aspect  van  het  pilootproject  gaat  over  de  voorbeeldfunctie  van  de  gebouwen,  ten  opzichte  van  de  
technieken en de materialen eigen aan duurzame bouw en dit, zowel op het niveau van hun ontwerp, dan van hun  
bouw of later van gebruik en beheer, eens zij in gebruik genomen zijn.

Een goed energetisch vermogen van de gebouwen
De reconversie van het gebouw aan de straatkant naar woningen en de bouw van de crèche, voldoen vanzelfsprekend 
aan de criteria van de "lage-energie"-standaard voor de eersten en de "passieve" voor de nieuwbouw. Voor de noden  
aan warm sanitair water wordt beroep gedaan op hernieuwbare energie.

Gezonde materialen
Een reeks bijkomende voorzorgen zullen in het dienstenpakket opgenomen worden, zodat het ontwerp de loutere 
doelstellingen van de standaarden zou kunnen overschrijden om tevens al de aspecten op te nemen, die het gebouw de 
mogelijkheid bieden zich werkelijk op te stellen met respect voor het leefmilieu: gebruik van gezonde en natuurlijke 
materialen, inzetten van hernieuwbare energieën voor de sanitaire warmwater behoeftes, goed beheer van de bouw-  
en afbraakafval op de werf, gunstige werkvoorwaarden voor het werkvolk,...

Een duurzaam gebruik van het gebouw

Daarbuiten is het belangrijk dat de goede praktijken in de gebruiksfase van het gebouw ook zouden terug 
te vinden zijn. Maar al te vaak werden gebruikers van passieve of lage-energie gebouwen inderdaad niet 
geïnformeerd over de specificiteiten ervan; met soms onverenigbare effecten als gevolg. Een degelijke 
informatie  is  dus onontbeerlijk,  zodat  de gebruiksfase van het  gebouw ook als milieuvriendelijk kan 
bestempeld worden (wijze van ventilatie of verwarming, onderhoud, afval sorteren, toestellen met laag 
verbruik,...).
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PROJECTBESCHRIJVING 
Dit project voorziet in de uitrusting voor psychomotorische activiteiten, in de Van Dyckzaal gelegen op nr.  47 van de 
straat met dezelfde naam. Deze nieuwe bezetting schrijft zich in en is complementair met de actuele bestemming van  
de zaal beheerd door de asbl Carpe diem. 

Het project omvat:
• de aankoop van psychomotorisch materiaal;
• de bouw van een ruimte voor het opslaan van dit materiaal in de Van Dyckzaal;
• het uitwerken en het beheer van een planning voor het gebruik van de uitrusting.

De ruimte voor psychomotoriek in de Van Dyckzaal, zal onder andere kunnen gebruikt worden voor verschillende 
bestaande en op te richten diensten, in de straat, ten behoeve van het jonge kind, maar zal ook openstaan voor de  
andere actoren uit de buurt. Dit project geeft zodoende de gelegenheid het gebruik van deze thans ondergebruikte  
gemeentelijke uitrusting te optimaliseren.

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de behoeftes tegemoet te komen in termen van ruimtes en uitrustingen voor psychomotoriek van de "Jonge 
kinder"-diensten die reeds in de buurt geïnstalleerd zijn;

• het activiteitenaanbod voor kinderen van 0 tot 6 jaar te vervolledigen;
• het werk van de actoren voor de jongste kinderjaren in netwerkvorm, in de buurt, te verduurzamen.

VOORWAARDE TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
• uitvoeren van een beheer- en onderhoudsprogramma voor de Van Dyckzaal, in samenwerking met de drager 

van de operatie "Uitrusting van de Van Dyckzaal voor psychomotorische activiteiten".
• overdragen door de gemeente van de bouwheerrol voor de bouw van de opslagruimte voor de drager van  

het project.

LOKALISATIE
Van Dyckzaal, Philomenestraat nr. 47, 1030 Schaarbeek

DOELGROEP
Kinderen van 0 tot 6 jaar die in de wijk wonen
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OPERATIE I.2

UITRUSTING VAN DE VAN DYCKZAAL VOOR PSYCHOMOTORISCHE ACTIVITEITEN



DRAGER EN PARTNERS
Drager: RCE – Réseau Coordination Enfance
Partners: Carpe diem asbl, Maison des enfants Van Dyck, Cobeff, ONE-consultaties uit de wijk, toekomstige creche,  
kleuterschool Sainte-Marie,...

BUDGET  
10.000 € incl. BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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PROJECTBESCHRIJVING 
Dit project omvat:

• de renovatie van de twee topgevels gemeen met de tuin;
• het afschaffen van de vakwerkstructuur en het oprichten van een speelse portiek, die de stabiliteit van de 

topgevels zal garanderen.

De heropbouw van een gesloten gebouw, boven de ingang van de tuin, is niet verantwoord, in zoverre dat het perceel  
zeer smal is, wat het inrichten van een toegang tot dit gebouw onverenigbaar maakt met het behoud van een zichtbare 
en comfortabele ingang voor de tuin. Daarbuiten, is het opportuun deze lichtinval voor de Van Dyckstraat niet aan te  
tasten.

Deze operatie is complementair met de volgende operaties: 
• het installeren van een signalisatie en van fresco's (operatie VII.1

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om: 

• het imago van de Van Dyckstraat te verbeteren;
• een betere zichtbaarheid en een beter gebruik van de tuin te bieden, verbonden met de bestaande en nog op 

te zetten uitrustingen, bestemd voor de jongste kinderjaren.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Van Dyckstraat nr. 22 Kadaster: 380 W2
Eigenaar: Gemeente Schaarbeek GBP: woonzone
Bestaande situatie: publieke tuin 

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 236 m²
Grondbezetting van het gebouw: /
Vloeroppervlakte: /
Bestaande profiel: /

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte met betrekking tot het project: 32 m² (buitenruimte)
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Bestaande toestand

OPERATIE I.3

HEROPWAARDERING VAN DE INGANG VAN DE 
VAN DYCKTUIN



DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving perceel / /
Werken 34.000  €
BTW werken 7.140  €
Honoraria studies 4.080  €
BTW honoraria 857  €

TOTAAL 46.077 €
Financiering BHG: 86 % 39.636  €
Financiering Gemeente Schaarbeek: 14 % 6.440  €
Financiering Beliris: / -

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 /
2013 Renovatie zijgevels, realisatie portiek
2014 /
2015 /
2016 /
2017 /
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Zicht op de Van Dycktuin



JOSAPHATKERN:
HET KLOPPEND HARD VAN COJO

Dit project bevat:
1. De inrichting van de handelsstrook in de 

Josaphatstraat
2. Acties om de handel op te waarderen en de 

Josaphatkern te verfraaien

II



Het project beoogt het opwaarderen van het hart van de Wijnheuvelen-Josaphat buurt. De handelstrook van de 
Josaphatstraat is thans, inderdaad, zeer druk bezocht en is werkelijk het centrum van de buurt waarmee talrijke  
inwoners zich identificeren.

Vandaag de dag vertoont deze kern echter  alle vereiste kwaliteiten niet  om volledig zijn rol  waar te kunnen 
nemen: weinig aangename en onveilige voetgangercirculatie op smalle en met uitstallingen overladen voetpaden, 
ongemakken bij de leveringen, beschadigde gevels, handelszaken die slecht tot hun recht komen,…

Het project zal dus de Josaphatkern in zijn rol van centrum bevestigen en zal zijn aantrekkelijkheid versterken 
door het herinrichten van de openbare ruimte en een reeks acties voor het opwaarderen van de handel. 
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PROJECTBESCHRIJVING
Het project omvat:

• de heraanleg van de openbare ruimte van de handelstrook van de Josaphatstraat tussen de gemeentegrens 
met Sint Joost en de Geefsstraat en het Josaphat/Geefs/Thiefry/L'Olivier pleintje, met inbegrip van een deel  
van de L’Olivierstraat;

• het inrichten van een gezellig openbaar pleintje (Josaphat/Geefs/Thiefry/Olivier kruispunt).
Dit project is complementair met het project van de acties om de handel op te waarderen en de de Josaphatkern te  
verfraaien (operatie II.2).

Het project voorziet in de herinrichting, van gevel tot gevel, van de openbare ruimte rond de handelstrook van de  
Josaphatstraat en van het Josaphat/Geefs/Thiefry/Olivier pleintje, het lagere deel van de L’Olivierstraat inbegrepen.  
De heraanleg zal een betere verdeling betekenen tussen de verschillende gebruikers.  De huidige 18 parkeerplaatsen 
zullen afgeschaft worden om voetpadverbredingen en het creëren van staanplaatsen voor de leveringen mogelijk te  
maken..  In  deze nieuwe configuratie,  zullen  de  activiteiten  op  het  voetpad,  in  welomschreven  gevallen,  mogen  
uitgebreid worden (uitstallingen, terrassen,...). Er zullen parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor de bewoners buiten 
de openingsuren van de winkels.
De roeping van het Josaphat/Geefs/Thiefry/Olivier pleintje als ontmoetingsruimte, zal bestendigd worden: de stoepen  
zullen verbreed worden om, onder andere, de installatie van terrassen toe te laten en er zal stadsmeubilair geplaatst 
worden. Daarbuiten zal de richting van de Geefs-, Thiefry- en L'Olivier-straten omgekeerd worden om te verhinderen  
dat bepaalde voertuigen, op het niveau van het kruispunt, de Josaphatstraat in de verkeerde richting zouden inrijden, 
zoals dit thans het geval is. Zo zullen de voertuigen, onder andere de vrachtwagens, die thans rechtstreeks van de  
Thiefrystraat naar de L'Olivierstraat omhoog rijden, om de haarspeldbocht naar de Josaphatstraat te vermijden, nu,  
komende  van  de  Geefsstraat,  over  een  beter  aangepaste  draaicirkel  beschikken.  De  juiste  impact  van  deze 
maatregelen zal moeten gemeten worden door het studiebureau dat  met deze opdracht belast is. 

OBJECTIEVEN
Dit project geeft de gelegenheid om: 

• het commerciële karakter en de gezelligheid van de Josaphatkern te versterken;
• de leveringen te vergemakkelijken; covg. en EPB 2%/5, spec.tech.1,25%/5, stab. 2%/5
• de doorgang van de voetgangers aangenamer en veiliger te maken;
• de veiligheid te verbeteren door de strijd aan te gaan met de inbreuken op de wegcode;
• het fietsverkeer in de Josaphatkern bevorderen (GFR 11);
• het transitverkeren op het kruispunt Josaphat/Geefs/Thiefry/L'Olivierstraat verminderen.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Josaphatstraat
Eigenaar: Gemeente Schaarbeek 
GBP: gebied van culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing
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De Josaphatkern

Hypothese van de geprojecteerde situatie

OPERATIE II.1

INRICHTING VAN DE HANDELSSTROOK IN DE JOSAPHAT- EN DE L'OLIVIER STRAAT



GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte met betrekking tot het project: 3172 m² 

DRAGER EN PARTNERS
Drager: Gemeente Schaarbeek
Partners: de handelaars en bewoners van de straat, Brussel Mobiliteit

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Werken 3172 m² 494.800  €
BTW werken 103.908  €
Honoraria studies 38.347  €
BTW honoraria 8.053  €
TOTAAL 645.108 €
Financiering BHG: / -
Financiering Gemeente Schaarbeek: / -
Financiering Beliris: 100 % 645.108  €

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Toewijzing van de dienstenopdracht (architectuurwedstrijd), landmeter
2013 Studiebureau: hono.arch. (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg. 
2014 Lancering werken, werf, hono.arch. (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. 
2015 Werf, hono.arch.  (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. 
2016 /
2017 /
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PROJECTBESCHRIJVING 
Diverse acties zullen gevoerd worden om de handelszaken van de Josaphatkern op te waarderen. Een bijkomende 
studie bij het huidige programma, waarvan de conclusies eind oktober 2011verwacht worden, werd door de gemeente  
aan een  gespecialiseerd studiebureau toevertrouwd (IDEA Consult  in  samenwerking  met  BRAT).  Zij  beoogt  de 
hoofdlijnen van de op te zetten acties om de lokale handel te ondersteunen te preciseren. In dit stadium, is het echter 
reeds mogelijk aan te tonen dat de acties van twee types zullen zijn.

Materiële operaties voor het verfraaien van de Josaphatkern
Sommige gevels zouden moeten herschilderd worden en, zo nodig, hersteld. Er zou werk moeten gemaakt worden  
van de uithangborden (harmonisatie, verwijderen van achterhaalde uithangborden,…) en opwaarderen van vitrines 
zou ook zijn nut hebben. De uitstallingen, thans zeer opdringerig in de openbare ruimte en het stadsmeubilair in het 
algemeen, zouden ook het voorwerp kunnen uitmaken van een nadenkoefening die op concrete verwezenlijkingen 
zou moeten uitmonden. Uiteindelijk zou een aangepaste verlichting kunnen ontworpen worden.

Immateriële communicatie- en sensibilisatieoperaties
Diverse acties zullen geleid worden om de werking van de handelszaken op verschillende gebieden te optimaliseren,  
met  name  wat  betreft  afvalbeheer,  energiebesparing,  opslag,...  maar  ook  bijvoorbeeld  om de  diversificatie  van  
verhandelde goederen en diensten te ondersteunen. Communicatie-acties zouden eveneens kunnen voorzien worden 
zodanig  de  handelszaken  van  de  Josaphatkern  in  hun  potentiële  klantenkring  (evenement,  affiches,...).De 
verenigingen uit de buurt en hun respectievelijk publiek zouden bij sommige evenementen kunnen betrokken worden.

Deze acties moeten gedefinieerd worden in nauwe samenwerking met de handelaren zelf, zodat ze overeenkomen  
met hun behoeftes. De betrokkenheid van de handelaren waarborgt tevens dat een onvervalst en origineler imago naar 
boven  zou  komen,  Voorafgaand  aan  de  goedkeuring  van  het  programma  door  het  studiebureau  belast  met  de 
bijkomende opdracht, zullen de handelaren bijeengebracht worden. Eveneens zal, voor de duur van het wijkcontract,  
een animatieopdracht voorzien worden om ze te begeleiden en het opzetten van de opwaarderingsacties van de kern  
op te volgen. 

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de Josaphatkern ten bate van iedereen te verfraaien;
• de verbetering te promoten van de kwaliteit van de handelszaken en de diversificatie van hun aanbod;
• de uitstraling van de handelszaken in de Josaphatkern te verbeteren en het cliënteel te vergroten;
• een dynamiek tussen de handelaren te verwekken die na het wijkcontract zal aanhouden;
• de identiteit van de buurt rond de handelszaken te versterken.
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OPERATIE II.2

ACTIES OM DE HANDEL OP TE WAARDEREN EN DE JOSAPHATKERN TE VERFRAAIEN



VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
• Deze operaties moeten ontworpen worden in verbinding met het project "Identiteit uit de buurt", meer in  

het  bijzonder  met  operatie  VII.1  "Aanbrengen  van  een  signalisatie  en  van  fresco's "  en  dit  om een 
samenhangend imago te waarborgen. De speciale afgezant, belast met de animatieopdracht in de Josaphat  
handelskern, zal de taak krijgen een verbinding te leggen met de dragers van dit project.

• De verbetering van het leveringsprobleem zal bedacht worden middels materiële inrichtingen (operatie II.1 
"Inrichting van de handelstrook van de Josaphatstraat") maar ook door een aangepast beheer. 

• Synergieën met  operatie IX.1 "Activiteiten rond gezonde voeding en duurzaam verbruik”,  zouden ook 
kunnen ontwikkeld worden.

LOKALISATIE
Josaphatkern: handelsstrook van de Josaphatstraat, tussen de gemeentegrens met Sint-Joost-ten-Node en het kruispunt 
Josaphat/Geefs/Thiefry/Olivier; de Geefsstraat en het kruispunt Wijnheuvelen/Geefs/Troost.

DOELGROEP
De handelaars, hun cliënteel en alle bewoners en gebruikers die de Josaphatkern regelmatig bezoeken.

DRAGER EN PARTNERS
Drager: Gemeente Schaarbeek – Renovas vzw
Partners: De handelaars van de Josaphatkern, ATRIUM,...

BUDGET  
250.000 € incl. BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18.87
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PARK RASQUINET

Dit project bevat:
1. De inrichting van de ingang van het 

Rasquinetpark
1.1. De herinrichting van de openbare lokalen 
aan de ingang van het park 
1.2. De uitbreiding van de Rasquinetzaal
1.3. De herinrichting van het raakvlak van het 
park met de Josaphatstraat
1.4 Bouw van een afdak (zie project VI..2  
“Platform werkgelegenheid-jongeren”)

2. De inrichting van een sport- en 
evenementenpool aan het uiteinde van het park
2.1. De bouw van een overdekt multisportterrein
2.2. Het inrichten van buitenuitrustingen

3. De animatie en het beheer van het park
3.1. Intergenerationele en interculturele 

activiteten
3.2. Creatie van een moestuin en activiteiten 

rond chocolade
3.3. De inrichting van een bar in het Sésam' 

restaurant, open naar het park
3.4. Artistieke gebeurtenis die het wijkleven  

uitdrukt (zie project VII.2 “Identiteit van de  
wijk”)

3.5. Activiteiten rond gezonde voeding en 
duurzaam verbruik (zie projetct IX.1  
“Sensibilisatie rond duurzaam gedrag”)

III



Het park voor iedereen veilig en gastvrij maken is de doelstelling van dit project. Inderdaad, al wordt het zeer druk 
bezocht  door  de  bewoners  van  Wijnheuvelen-Josaphat  en,  in  het  algemeen,  op  prijs  gesteld,  wordt  het  
Rasquinetpark ook waargenomen als een onveilige plek en is het regelmatig het voorwerp van vandalisme of 
grofheden. Zijn heraanleg is derhalve een van de voornaamste uitdagingen voor de sociale samenhang in de buurt.  
Dat de bewoners uit de buurt gehecht zijn aan het park, is een gunstige opstelling voor een heraanlegprogramma 
dat  de  gebruiksdimensie  voortrekt,  door  een  beheer  gebaseerd  op  de  animatie  van  de  plek  en  de  aldus 
uitgeoefende sociale controle.

Het  project  stelt  voor  de  aanwezigheid  van diverse  gemeentelijke  en  verenigingsactoren  te  versterken  en  de 
activiteiten in het park uit te breiden, eerder dan de vermenigvuldiging van materiële veiligheidsinrichtingen:

• de gemeentediensten voorzien de versterking van de opvoedende en preventieve aanwezigheid van de 
gemeenschapswachten en van socio-sportieve animatoren. 

• verschillende projecten, gedragen door locale verenigingen en gemeentediensten, zullen ertoe bijdragen 
een meer aanhoudende en multigenerationele aanwezigheid in het park te waarborgen en zodoende de 
sociale controle te versterken De aanwezigheid van gemeentelijke lokalen op de rand van het park, door  
verenigingen  beheerd,  is  in  dit  opzicht  een  opportuniteit.  Deze  activiteiten  zullen  openstaan  voor 
verschillende  publiekstypes  en  zullen  op  verschillende  momenten  van  de  dag  en  van  het  jaar 
plaatsvinden.  Zij  zullen  ontwikkeld worden  in het  kader van het  verenigingsplatform door RenovaS 
bezield.

Het project voorziet ook in een herinrichting van het park, waarin de fysieke interventies zich voornamelijk aan de 
ingang en het uiteinde van het park bevinden, gezien deze twee zones gevoeliger staan.
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PROJECTBESCHRIJVING
Het project beoogt  de optimalisatie  van de bestaande openbare lokalen gelegen op de gelijkvloers  aan weerszijden 
van  de  ingang  van  het  park:  de  Rasquinetzaal,  het  Sésam'  sociale  restaurant,  lokalen  van  straatwerkers  en  
gemeenschapwachten. Het project voorziet dat zij openstaan naar het park en in het dienovereenkomstig aanpassen 
van de binneninrichtingen. Opbergruimtes zullen onder andere voorzien worden om het diversifiëren en het opvoeren 
van de activiteiten die er plaats grijpen, te bevorderen. 

Dit project is complementair met de volgende projecten:
• uitbreiden van de Rasquinetzaal (operatie III.1.2);
• herinrichten van het raakvlak van het park met de Josaphatstraat (operatie III.1.3);
• organisatie van intergenerationele en interculturele activiteiten (operatie III.3.1);
• inrichten van een bar in het Sésam' restaurant, open naar het park (operatie III.3.3).

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de animatie en de sociale controle in het park te versterken;
• een intensievere bezetting en een betere verdeling van de bestaande lokalen te bevorderen.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Josaphatstraat nrs. 109, 111, 121, 123, 125
Eigenaar: Gemeente Schaarbeek 
Kadaster: 345 E, 345 F
GBP: woongebied

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van de gebouwen: 
Rasquinetzaal 133 m²
Sesam' restaurant 127 m²
Gemeenschapswachten 82 m²
Straathoekwerkers 70 m²
Totaal 412 m²

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van de gebouwen: 412 m² 
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Liggingsplan

Inplantingsplan

OPERATIE III.1.1
Inrichting van de ingang van het Rasquinetpark

HERINRICHTING VAN DE OPENBARE LOKALEN AAN DE INGANG 
VAN HET PARK 



DRAGER EN PARTNERS
Drager: Gemeente Schaarbeek
Partners: Bouillon  de  cultures  asbl,  Action  Josaphat  asbl,  La  Gerbe  asbl,  Rasquinet  asbl,  AMOS,  de  

straathoekwerkers, de socio-sportieve animatoren, de gemeenschapswachten,...

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Werken 412 m² 164.800  €
BTW werken 34.608  €
Honoraria studies 28.840  €
BTW honoraria 6.056 €
TOTAAL 234.304 €
Financiering BHG: / -
Financiering Gemeente Schaarbeek: / -
Financiering Beliris: 100 % 234.304  €

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Toewijzing van de dienstenopdracht (architectuurwedstrijd), landmeter
2013 Studiebureau: hono.arch. (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg. , spec.tech., stab. 
2014 Lancering werken, werf, hono.arch.  (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. , spec.tech., stab.
2015 Werf, hono.arch.  (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. , 

spec.tech., stab. 
2016 /
2017 /

Sociaal restaurant Sésam' gezien vanuit het park



PROJECTBESCHRIJVING
Het project voorziet in de uitbreiding van de Rasquinetzaal die  zal open staan naar de ingang van het park.  De 
herinrichting integreert een rechtstreekse toegang tot de woningen gelegen in het park, wat zodoende het behoud van  
een poort in het hek dat het park afsluit, overbodig zal maken. 

Dit project is complementair met de volgende projecten:
• heraanleggen van de openbare ruimtes bij de ingang van het park (operatie III.1.1);
• herinrichten van het raakvlak van het park met de Josaphatstraat (operatie III.1.3);
• organiseren van intergenerationele en interculturele activiteiten (operatie III.3.1);
• inrichten van een bar in het Sésam' restaurant, open naar het park (operatie III.3.3).

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de animatie en de sociale controle bij de ingang van het park te versterken;
• de  Rasquinetzaal  her  aan  te  leggen  om  een  beter  gedeeld  gebruik  toe  te  laten  (onthaal,  stockage, 

nutsvoorzieningen);
• de veiligheidsproblemen te vermijden, gebonden aan de noodzaak, gedurende de nacht, een toegang voor 

de woningen, via het park, te behouden. 

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Josaphatstraat nrs. 109, 111
Eigenaar: Gemeente Schaarbeek 
Kadaster: 345 E
GBP: woongebied

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van de gebouwen: 133 m²
Bestande profiel: G

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het gebouwde: 65 m² 
Geprojecteerd profiel: G
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Inplantingsplan

Schema van de geprojecteerde situatie

OPERATIE III.1.2
Inrichting van de ingang van het Rasquinetpark

UITBREIDING VAN DE RASQIUNETZAAL 



DRAGER EN PARTNERS
Drager: Gemeente Schaarbeek
Partners: Bouillon  de  cultures  asbl,  Action  Josaphat  asbl,  La  Gerbe  asbl,  Rasquinet  asbl,  AMOS,  de  

straathoekwerkers, de socio-sportieve animatoren, de gemeenschapswachten,...

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Werken 65 m² 107.250  €
BTW werken 22.523  €
Honoraria studies 19.305  €
BTW honoraria 4.054€
TOTAAL 153.132 €
Financiering BHG: / -
Financiering Gemeente Schaarbeek: / -
Financiering Beliris: 100 % 153.132  €

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Toewijzing van de dienstenopdracht (architectuurwedstrijd), landmeter
2013 Studiebureau: hono.arch. (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg., spec.tech., stab. 
2014 Lancering werken, werf, hono.arch.  (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. , spec.tech., stab. 
2015 Werf, hono.arch. (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg., 

spec.tech., stab. 
2016 /
2017 /

Rasquinetzaal gezien vanuit het park



PROJECTBESCHRIJVING
Het herinrichtingproject voorziet: 

• de bodembehandeling ("remodelleren" en bekleding);
• de installatie van stadsmeubilair, van verlichting, van een mooi en sterk hek en van een schommel;

Dit project is complementair met de volgende projecten:
• herinrichten van openbare lokalen bij de ingang van het park (operatie III.1.1):
• uitbreiden van de Rasquinetzaal (operatie III.1.2):
• organiseren van intergenerationele en interculturele activiteiten (operatie III.3.1):
• inrichten van een bar in het Sesam' restaurant, open naar het park (operatie III.3.3).

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de ingang van het park op te waarderen en de zichtbaarheid vanuit de Josaphatstraat te verbeteren;
• een rechtstreeks gelijkvloerscontact aan te leggen tussen de openbare lokalen bij de ingang van het park en 

het park zelf;
• de gebruikers van het park toe te laten zich tegen de zon of de regen te beschutten om te spelen, te kletsen,  

te picknicken,…

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Josaphatstraat nrs. 113-119
Eigenaar: Gemeente Schaarbeek 
Kadaster: 336 R2
GBP: parkgebied

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het park:8477 m²

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het te renoveren deel van het park: 1000 m² 
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Geprojecteerd schema van de ingang van het park

OPERATIE III.1.3
Inrichting van de ingang van het Rasquinetpark

HERINRICHTING VAN HET RAAKVLAK VAN HET PARK MET DE JOSAPHATSTRAAT



DRAGER EN PARTNERS
Drager : Gemeente Schaarbeek
Partners :  Bouillon  de  cultures  asbl,  Action  Josaphat  asbl,  La  Gerbe  asbl,  Rasquinet  asbl,  AMOS,  de  

straathoekwerkers, de socio-sportieve animatoren, de gemeenschapswachten,...

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Werken grond, beplantingen 1000 m² 153.000  €
Werken hekkens, meubilair 43.000  €
BTW werken 41.160  €
Honoraria studies 16.700  €
BTW honoraria 3.507 €
TOTAAL 257.367 €
Financiering BHG: / -
Financiering Gemeente Schaarbeek: / -
Financiering Beliris: 100 % 257.367  €

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Toewijzing van de dienstenopdracht (architectuurwedstrijd), landmeter
2013 Studiebureau: hono.arch.  (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg. , stab. 
2014 Lancering werken, werf, hono.arch.  (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg., stab. 
2015 Werf, hono.arch. en  (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. , 

spec.tech., stab.
2016 /
2017 /



PROJECTBESCHRIJVING
Het project voorziet in de bouw van een overdekt multisportterrein op een braakliggend terrein,  dat aan de Sainte-
Marie school toebehoort en rechtstreeks contigu is met het park. Het betreft een niet verwarmde doch afsluitbare (bij  
voorbeeld met een hek of grote schuifpanelen) en overdekte ruimte, dat ook bij regenweer het beoefenen van diverse  
sporten  toelaat.  Het  inrichten  van  een  sportuitrusting,  dat  het  ganse  jaar  door  kan  gebruikt  worden,  zonder  de 
inschrijving in een sportclub te vereisen, komt overeen met een zeer sterke vraag uit de buurt. Sommige tijdstippen 
zullen  voorbehouden  worden  voor  verenigingen  die  er  activiteiten  zullen  organiseren  voor  hun  respectievelijk 
publiek,  terwijl  andere  vrij  toegankelijk  zullen  zijn,  onder  het  toezicht  van  socio-sportieve  animatoren  en 
gemeenschapwachten.
Het project omvat:

• het  ontginnen  van  het  terrein  en  de  gedeeltelijke  of  totale  afbraak  van  de  gemeenschappelijke  
scheidingsmuur met het park;

• de bouw van een overdekt multisportterrein.
Dit project is complementair met het project voor het inrichten van buitensportuitrustingen met bankenrijen (operatie  
III.2.2) 

VOORWAARDEN TOT SLAGEN
• bouw van een uiterst robuuste uitrusting, natuurlijke verlicht, bij goed weer open naar het park en zichtbaar  

vanuit de ingang van het park;
• een verenigingsplatform voor de coördinatie van het gebruik van het overdekte terrein wordt door RenovaS 

geanimeerd;
• de gemeentelijke preventiedienst werken een animatiekalender uit die, het ganse jaar door, de aanwezigheid  

in het park van socio-sportieve animatoren waarborgt, evenals de permanente aanwezigheid van een ploeg 
gemeenschapwachten;

• beveiliging van de toegang tot de Sainte-Marie school.

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om;

• een braakliggende grond op te waarderen;
• de voorwaarden voor de sportbeoefening  te verbeteren (een match ononderbroken kunnen uitspelen bij 

regenweer,…);
• het bezoek te bevorderen door bewoners die verenigingen of sportclubs niet vaak bezoeken.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Rasquinetpark, Josaphatstraat nrs. 113-119
Eigenaar: Gemeente Schaarbeek, Communauté éducative Sainte-Marie de Schaerbeek, Saint-Josse
Kadaster: 337 B2 en 336 R2
GBP: parkgebied en gebied van collectief belang of van openbare diensten 
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OPERATIE III.2.1
Inrichting sport- en evenementencentrum

BOUW VAN EEN OVERDEKT MULTISPORTTERREIN



BESTAANDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting: 410 m²

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het terrein: 410 m² 
Grondbezetting van het gebouwde: 410 m² 
Geprojecteerd profiel: G (overdekte terrein)

DRAGER EN PARTNERS
Drager: Gemeente Schaarbeek
Partners: de straathoekwerkers, de gemeenschapswachten, de socio-sportieve animatoren, de Sainte-Marieschool,  

Bouillon de cultures asbl, AMOS,  Rasquinet asbl, habitants, parkgebruikers...

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving / /
Afbraak, ontginning 410 m² 30.000  €
Werken 410 m² 328.000  €
BTW werken 75.180  €
Honoraria studies 42.805  €
BTW honoraria 8.989  €
TOTAAL 484.974 €
Financiering BHG: / -
Financiering Gemeente Schaarbeek: / -
Financiering Beliris: 100 % 484.974  €

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Toewijzing van de dienstenopdracht (architectuurwedstrijd), landmeter
2013 Studiebureau: hono.arch.  (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg. , stab. 
2014 Lancering werken, werf, hono.arch. (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. , stab. 
2015 Werf, hono.arch.  (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. , 

spec.tech., stab. 
2016 /
2017 /

Schema van de geprojecteerde situatie : toegang vanuit het 
instituut Sainte-Marie - La Sagesse tijdens de schooluren

Schema van de geprojecteerde situatie : toegang vanuit het 
park buiten de schooluren

Principesnede van de geprojecteerde situatie



PROJECTBESCHRIJVING
Het project voorziet in het inrichten van een sport- en evenementenpool, achterin het park, om het bestaande aanbod 
te vervolledigen en veelzijdiger te maken. Het type op te richten buitenuitrustingen zal door de maker van het project 
moeten bepaald worden, in samenwerking met de gebruikers van het park. De agoraspace is thans overbezet, wat  
regelmatig  voor  gebruiksconflicten  zorgt.  Tribunes  om  een  match  te  bekijken  zullen  ook  voorzien  worden. 
Voorstellingen (toneel,  kleine concerten,…) zullen ook achterin het  park kunnen gebeuren en van deze tribunes  
gebruik maken.

Het project omvat:
• het inrichten van sport- en evenementiële uitrustingen buiten, achterin het park;
• het  herinrichten van  de zone:  waterpunten,  hekken  voor  de sportterreinen,  gerichte  beveiliging van de 

toegangen tot de nabijgelegen eigendommen,…

Dit project is complementair met de bouw van het overdekte multisportterrein (operatie III.2.1)

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de animatie en de sociale controle achterin het park te versterken;
• de toegang tot de sport bevorderen voor jongeren die niet vaak spontaan verenigingen of clubs bezoeken.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Rasquinetpark, Josaphatstraat nrs. 113-119
Eigenaar: Gemeente Schaarbeek
Kadaster: 336 R2
GBP: parkgebied 

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting: 2310 m² (achterste gedeelte park)

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het terrein: 2310 m² 
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OPERATIE III.2.2
Inrichting sport- en evenementencentrum

INRICHTING VAN BUITENUITRUSTINGEN



DRAGER EN PARTNERS
Drager : Gemeente Schaarbeek
Partners :  de  straathoekwerkers,  de  gemeenschapswachten,  de  socio-sportieve  animatoren,  de  Sainte-Marie  La  
Sagesse school, de verenigingen uit de wijk,...

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving / /
Werken groene ruimten, meubilair, 
beplantingen

2310 m² 268.999  €

BTW werken 56.490  €
Honoraria studies 24.123  €
BTW honoraria 5.066  €

TOTAAL 354.678 €
Financiering BHG: / -
Financiering Gemeente Schaarbeek: / -
Financiering Beliris: 100 % 354.678  €

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Toewijzing van de dienstenopdracht (architectuurwedstrijd), landmeter
2013 Studiebureau: hono.arch.  (voorontwerp, stedebouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, indiening 

aanbesteding en goedkeuring),  covg. , stab. 
2014 Lancering werken, werf, hono.arch.  (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. , stab. 
2015 Werf, hono.arch. (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. , 

spec.tech., stab. 
2016 /
2017 /

De agoraspace aan het uiteinde van het park



PROJECTBESCHRIJVING
De  heraanleg  van  het  Rasquinetpark  steunt  op  een  strategie  van  versterking  van  de  sociale  controle,  door 
meervoudige animaties, evenals het verhogen van de "opvoedkundige" aanwezigheid in deze openbare ruimte.
Het project "intergenerationele en interculturele activiteiten" ontwikkelt deze strategie door een waaier aan operaties  
voor te stellen in de Rasquinetzaal en in staat een afwisselend publiek samen te brengen, aangelokt door activiteiten 
die plaatsgrijpen op verschillende momenten van de dag of van het jaar.

De intergenerationele en interculturele activiteiten zullen onder andere voorzien in:
• “levend  geheugen  van  de  wijk”    intergenerationele  ontmoetingen  rond  verhalen  van  de  senioren 

voortkomend uit de immigratie;
• “De boetiek”   uitwisseling van objekten en<:of diensten vanuit een oogpunt van solidariteit, kostenloosheid  

en wederrkerigheid;
• Zittende  gymnastiek   en  stimulering van het geheugen :  activiteit  die  ouderen  te  helpen  om  hun 

zelfstandiheid te bewaren, hen opnieuw zelfvertrouwen  te gevenb en hun dgelijks leven te verbeteren<; <in 
de gymruimte kunnen zich sociale banden vormen tussne de deelnemers ;

• Sensibilisatie  met  betrekking  tot  de  leefomgeving   aan  de  hand  van  verschillende  projecten  die  zich 
groeperen rond de moestuin (zie project III.3.2).

Dit  activiteitenprogramma  zal  ontwikkeld  worden  in  de  Raquinetzaal  en  uitwaaieren  over  het  gehele  park.  

Dit project is complementair aan de projecten “creatie van een moestuin en actiuviteiten rond chocolade” (operatie  
III.3.2) en  “Artistieke gebeurtenis die het wijkleven uitdrukt”(operatie VI.2).

OBJECTIEVEN
Dit project maakt het mogelijk om:

• de animatie en de sociale controle in het park te versterken;
• de bewoners uit de buurt een afwisselend en gezellig activiteitenprogramma te bieden;
• alle vormen van sociale gemengdheid en de  intergenerationele ontmoetingen te bevorderen;
• het imago van de buurt en de interne sociale samenhang te verbeteren.

LOKALISATIE
De Rasquinetzaal.

DOELGROEP
Alle inwoners van de wijk et met name de oudere immigranten<; 
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OPERATIE III.3.1
Animatie en beheer van het park

 INTERGENERATIONELE EN INTERCULTURELE ACTIVITEITEN



DRAGER EN PARTNERS
Drager : La – Memoire vivante asbl 

Partners : AMOS, Bouillon de Cultures, de straatwerkers, stichting RenovaS ...

BUDGET  
100.840 € incl. BTW 
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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PROJECTBESCHRIJVING
De praline van het delen
Het project is gericht op het maken van pralines door een groep jongeren van de wijk en vervolgens het delen ervan 
met de ouderen. Dit delen geeft de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en voor discussies tussen generaties. 

De moestuin
Het project voorziet de creatie, met de jongeren, van een moestuin in het Rasquinetpark.  

OBJECTIEVEN
De acties moestuin en chocolade maken het mogelijk om:

• de animatie en de sociale controle in het park te versterken;
• de bewoners uit de buurt een afwisselend en gezellig activiteitenprogramma te bieden;
• alle  vormen van  sociale  gemengdheid  en  de   intergenerationele  ontmoetingen  te  bevorderen  voor  een  

sterkere sociale cohesie in de wijk.

LOKALISATIE
Rasquinetpark

DOELGROEP 
De praline van het delen,: 30 jongeren uit de wijken Josaphat en Paviljoen, tussen 7 en 12 jaar waarvan  
een aantal uit de brugklas van School nr. 1 en de ouderen.
De moestuin : jongeren die deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de straatwerkers.

DRAGER EN PARTNER
Dragers : straatwerkers
Partners :  La  Gerbe,  AMOS,  Bouillon  de  cultures,  de  gemeenschapswachten,  de  socio-sportieve 
animatoren,  ... 

Budget  
4.200  € incl. BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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OPERATIE III.3.2
Animatie en beheer van het park

CREATIE VAN EEN MOESTUIN EN ACTIVITEITEN ROND CHOCOLADE 
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PROJECTBESCHRIJVING
De heraanleg van het Rasquinetpark houdt een versterkingsstrategie in van de sociale controle die onder andere steunt  
op een intensiever gebruik van de uitrustingen gelegen bij de ingang van het park. Het is in deze context dat men het  
inrichten voorziet van een bar in het sociale Sésam’ restaurant, open naar de binnenkant van het park. Dit laatste 
wordt geopend op de momenten van grootste aanwezigheid in het park ('s namiddags, tegen de avond, 's zaterdags) en 
biedt drank aan, evenals warme snacks, tegen zeer democratische prijzen.

Aanpassingen  zullen  verwezenlijkt  worden  om  het  inrichten  van  de  bar  mogelijk  te  maken  (operaties  III.1.1  
"Herinrichten van openbare lokalen bij de ingang van het park"en III. 1.3 "Herinrichten van het raakvlak van het park 
met de Josaphatstraat"). 

Het huidige project betreft:
• het beheer en de animatie van de bar. Er zal gezocht worden naar jongeren uit de wijk om deze taak te  

volbrengen,  zodanig  de  relaties  van  deze  met  het  Sesamrestaurant  en  het  park  in  het  algemeen  te  
verbeteren. 

• het uitvoeren van voorlopige werken die moeten het mogelijk maken de bar reeds in de lente van 2012 te  
openen.  Het  is  inderdaad  essentieel  dat  gezellige  activiteiten  worden  opgestart  vóór  het  einde  van  de 
inrichtingswerken aan de ingang van het park, voorzien voor 2014. Daarbuiten zal dit experiment nuttig 
zijn als praktisch referentiepunt bij de programmatie  van de definitieve werken voor het herinrichten van 
het restaurant.

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om: 

• de animatie en de sociale controle in het park te versterken;
• het vandalisme te ontmoedigen waarmee het Sésam’ restaurant geconfronteerd wordt;
• de gezelligheid in het park en het comfort van de gebruikers te verbeteren;
• alle vormen van sociale gemengdheid te bevorderen;
• het imago van de buurt en de sociale samenhang in haar midden te verbeteren; 
• de toegang van de jongeren tot werkgelegenheid te bevorderen.

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
Voorlopige werken uitvoeren

Deze operatie is complementair met de volgende operaties:
• herinrichten van openbare lokalen bij de ingang van het park (operatie III.1.1 );
• herinrichten van het raakvlak van het park met de Josaphatstraat (operatie III. 1.3);
• intergenerationele en interculturele activiteiten in het Rasquinetpark" (operatie III.3.1).
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Sociaal restaurant Sésam' gezien vanuit het park

OPERATIE III.3.3
Animatie en beheer van het park

INRICHTING VAN EEN BAR IN HET SESAM' RESTAURANT, OPEN NAAR HET PARK



LOKALISATIE
Sociaal restaurant Sésam' in het Rasquinetpark

DOELGROEP
Alle gebruikers van het park, in het bijzonder de vrouwen, die de cafés in de buurt niet vaak bezoeken, evenals de  
kinderen en de jongeren die vaak in deze openbare ruimte vertoeven .
Het project beoogt ook de bewoners uit de buurt die het park thans niet vaak bezoeken maar die er terug gebruik van  
zouden kunnen maken, dankzij de verbetering van de gezelligheid op de site en in de buurt in het algemeen. 

DRAGER EN PARTNERS
Drager : Bouillon de cultures asbl
Partners :

BUDGET  
112.000 €  BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 



GROENE EN VEILIGE STRATEN
IV

Dit project bevat:

1. Operatie van stedelijke acupunctuur

2. Inrichting van de handelsstrook in de Josaphatstraat en de  
l'Olivierstraat (zie operatie II.1 ”Josaphatkern”)

3. De inrichting van het raakvlak van het park met de  
Josaphatstraat (zie operatie III.3 “Rasquinetpark”)

4. JST : heropwaardering van de hoek Haacht / l'Olivier (zie  
operatie VI.2 “Platform werkgelegeheid-jongen”)

5. Aanleg van de Massauxstraat (geassocieerde operatie –  
gemeente Schaarbeek)

6. Operatie palen en paaltjes (geassocieerde operatie –  
gemeente Schaarbeek)

7. Sector van het Koninginneplein
(geassocieerde operatie – Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

8. Heraanleg van de Thiefrystraat
( geassocieerde operatie – Brussels Hoofdstedelijk Gewest en  
project XI.1 “Reseve operaties” 

9. Herinrichting van de Postraat en Grondwetstraat (zie project  
XI.4 “Reserve operaties”) 



De  auto  is  alomtegenwoordig  in  de  wijk  Wijnheuvelen-Josaphat.  Het  incivieke  gedrag  van  sommige 
automobilisten  (parkeren  op  de  voetpaden  of  in  dubbele  file,  overdreven  snelheid,  het  gebruiken  van 
eenrichtingsstraten in de andere richting,..) brengen herhaaldelijk de voetgangers en fietsers, die zeer talrijk zijn in  
de wijk, in gevaar.

Het project “Groene en veilige straten” voorziet de volledige of punctuele heraanleg van een geheel van wegen uit 
de  perimeter  van  het  duurzaam wijkcontract.  Het  merendeel  van  de  operaties  maken al  deel  uit  van  andere 
projecten  en  zijn  dan  ook  beschreven  in  andere  hoofdstukken  van  dit  basisprogramma.  Het  geheel  van  de  
interventies beogen de verbetering van de veiligheid, het comfort et het aangenaam maken van de straten voor de  
zachte  weggebruikers  (voetgangers,  fietsen,  personen  met  beperkte  mobiliteit  enz.).  Ze  bieden  eveneens  de 
gelegenheid om meer groen te creëren in deze zeer minerale wijk. 

Deze  interventies  zullen  een  zelfde  taal  gebruiken  en  in  een  zelfde  geest  ontworpen  worden  ten  einde  de 
wijkidentiteit maar ook de leesbaarheid van de inrichtingen te versterken, zelfs al verschillen deze afhankelijk van  
het statuut van elke straat. Zo zal bijvoorbeeld één enkele vertragingsinrichting gebruikt worden, het groen zal op  
dezelfde manier behandeld worden, een zelfde palet van materialen zal begunstigd worden,... De samenhang van 
deze inrichtingen zullen de impact ervan op de wijk versterken.
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PROJECTBESCHRIJVING
Daar waar de diagnose heeft toegelaten de Josaphatkern als prioritaire en structurele interventieplaats  te identificeren  
(zie  project  II.  Josaphatkern),  hebben  de  vele  uitwisselingen  met  de  bewoners  en  de  gemeentelijke  diensten 
verantwoordelijk voor mobiliteit en publieke ruimte de nood naar gelokaliseerde interventies om de veiligheid en het  
comfort voor zachte weggebruikers in de perimeter in zijn geheel, naar voren gebracht.

Dit project voorziet een geheel van punctuele inrichtingen op de wegen en voetpaden, die de andere projecten op de 
publieke ruimte van de wijk vervolledigen. Volgens het principe van acupunctuur, zullen deze eenvoudige en weinig  
kostelijke interventies een belangrijke impact hebben dankzij hun samenhang en herhaling.

Zo zullen bijvoorbeeld vertragingsinrichtingen voor de auto's worden aangelegd, “adem”- plekken zullen in de straat  
gecreëerd  worden  door  een  verbreding  van  het  voetpad,  het  aanplanten  van  een  boom  of  het  plaatsen  van  
stadsmeubilair, de voetpadoren aan de kruispunten zullen verbreed worden zodanig met name het wild parkeren de  
belemmeren,... Groen zal geïntegreerd worden in deze inrichtingen.

OBJECTIEVEN
Het project laat toe:

• het wegenparcours van voetgangers, personen met beperkte mobiliteit en fietsers aangenamer en veiliger te  
maken

• de straten groener en mooier maken.
•

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT 
Hechte link met de operaties van de inrichting van de publieke ruimte.

LOKALISATIE
De interventieplekken zullen gepreciseerd worden door een globale studie op het geheel van de perimeter. Voorrang 
zal echter gegeven worden aan de ingangen van de wijk,  de directe omgeving van publieke voorzieningen (Van  
Dyckpool bijvoorbeeld) en aan de straten die nog niet genoten hebben van dit type aanleg (Philomène, Verboekhaven,  
de Beughem, Cornet de Grez,...).

DRAGER
Gemeente Schaarbeek
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OPERATIE IV.1

OPERATIE VAN STEDELIJKE ACUPUNCTUUR

OPERATIE IV.1

INTERVENTIE VAN STEDELIJKE ACUPUNCTUUR

Plecnickbrug, Ljubijna (Emonska Cesta)

Toronto, Ontario, Canada - Photo van Dylan Passmore



BUDGET
308.423 € 
De operatie is voor 100% gefinancierd door Beliris.
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Rue de la Bourse, Lille, France.

Verkeersdrempel, Zurich, Suitzerland.



INSTRUMENTENPALET
VOOR HET VERBETEREN VAN DE HUISVESTING

Dit project bevat:
1. De oprichting van “nieuwe” sociale of hieraan 

gelijkgestelde woningen
1.1. Creatie van twee woningen en één 
uitrusting of handelszaak, Josaphatstraat nr. 81
1.2. Renovatie van een woning, L'Olivierstraat 
nr. 78
1.3. Renovatie van het VanDyckgebouw en 
inrichting van 8 wooneenheden (zie project I  
“Kinderpool Van Dyck”)

2. Renovatie van privéwoningen
2.1. Renovatie - verhuring van 10 
wooneenheden en creatie van 3 “lade”-
woningen
2.2. Versterking van het renovatieadvies
2.3. Bricoteam : klusjes gericht op het milieu 
en tewerkstelling van jongeren 

V



Het project beoogt de verbetering van de kwaliteit van de huisvesting in de buurt, door het oprichten van "nieuwe" 
sociale of gelijkgestelde woningen en de renovatie van privé-woningen. De kwaliteit van de woning is bijzonder 
kritisch  in  Wijnheuvelen-Josaphat:  over-opgesplitste  huizen,  krakkemikkige  renovaties die,  onder  andere, 
veiligheidsproblemen veroorzaken, gebouwen van bedenkelijke kwaliteit,…

Geen enkel instrument kan deze problematische situatie op zijn eentje aan. Het programma voorziet dus in een 
instrumentenpalet dat mogelijk maakt de kwaliteit van de woningen in Wijnheuvelen-Josaphat te verbeteren door  
het toepassen van diverse middelen in functie van verschillende ontmoette situaties.
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PROJECTBESCHRIJVING
Het project omvat:

• het verwerven van het gebouw en de afbraak ervan;
• de bouw van twee woningen en één gelijkvloerse handelszaak of uitrusting.

Het gebouw dat thans te koop is gesteld, telt slechts twee niveaus (R+1 + dak), terwijl de  huizen aan weerszijden 
gaan tot R + 4 of 5 wat de afbraak/heropbouw van een hoger gebouw verantwoordt.

OBJECTIEVEN
Dit project geeft de gelegenheid om: 

• de animatie van de Josaphatkern te versterken;
• toegankelijke woningen van hoog milieu- en architectuurgehalte op te richten.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Josaphatstraat nr.81 Kadaster: D 347 X 3
Eigenaar: privé GBP: Woonzone, lint voor handelskern
Bestaande situatie: te koop staand gebouw 

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 110 m² 
Grondbezetting van het gebouw: 95 m²
Vloeroppervlakte: 197 m2
Bestaand profiel: G + 1 + dak 

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het gebouw: 74 m²
Gebouwde oppervlaktes: 259 m²
Geprojecteerd profiel: G + 3 + inspringende dakverdieping
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Liggingsplan

Schema van de geprojecteerde toestand

OPERATIE V.1.1
Nieuwe sociale of gelijkgestelde woningen

CREATIE VAN 2 WONINGEN EN 1 UITRUSTING OF HANDELSZAAK, 
JOSAPHATSTRAAT NR. 81



DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving en afbraak* / 304.283  €
Werken 259 m² 427.350  €
BTW werken 62.271  €
Honoraria studies 59.829  €
BTW honoraria 12.564  €
TOTAAL 866.297 €
Financiering BHG: 86 %  (verwerving, afbraak) 261.752  €
Financiering Gemeente Schaarbeek: 14%  (verwerving, afbraak) 42.531 €
Financiering Beliris: 100% (bouw) 562.014 €

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Verwerving, toewijzing van de dienstenopdracht, landmeter
2013 Afbraak, studiebureau: hono.arch.  (voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, 

indiening aanbesteding en goedkeuring), covg. en  EPB,  spec.tech.
2014 Lancering werken, werf, hono.arch. (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. en EPB , spec.tech., stab. 
2015 Werf, hono.arch.  (uitvoeringdetails, werfcontrole), covg. en EPB , spec.tech., stab. 
2016 Werf, hono.arch. (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. en 

EPB , spec.tech., stab. , het in verhuring zetten
2017 /
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Gebouw in de Josaphatstraat nr.81



PROJECTBESCHRIJVING
Het project omvat:

• het verwerven van het gebouw;
• de renovatie en de uitbreiding van het gebouw met de creatie van een dakterras.

OBJECTIEVEN
Dit project geeft de gelegenheid om: 

• het imago van de L’Olivierstraat te verbeteren;
• een leegstaand onbewoonbaar gebouw te renoveren.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Olivierstraat nr. 78 Kadaster: D 351 Y 7
Eigenaar: privé GBP: Woonzone
Bestaande situatie: verlaten leegstaand gebouw

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 48 m² 
Grondbezetting van het gebouw: 48 m²
Vloeroppervlakte: 96 m2
Bestaand profiel: G + 1 + dak 

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het gebouw: 48 m²
Gebouwde oppervlaktes:
Renovatie 96 m²
Uitbreiding 48 m²
Dakterras 48 m²
Totaal 144 m² + 48 m² dakterras

Geprojecteerd profiel: G + 2 + dakterras
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Liggingsplan

OPERATIE V.1.2
Nieuwe sociale of hieraan gelijkgestelde woningen

RENOVATIE VAN 1 WONING, L'OLIVIERSTRAAT NR.78



DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving en afbraak / 115.848  €
Werken 144 m² + 48 m² (terras) 209.447  €
BTW werken 12.567  €
Honoraria studies 35.384  €
BTW honoraria 7.431  €
TOTAAL 380.677 €
Financiering BHG: 86 % 327.468  €
Financiering Gemeente Schaarbeek: 14 % 53.209 €
Financiering Beliris: / -

FASERING EN BEGELEIDING 
JAAR BESCHRIJVING

2012 Verwerving, toewijzing van de dienstenopdracht, landmeter
2013 Afbraak, studiebureau: hono.arch.(voorontwerp, stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier, 

indiening aanbesteding en goedkeuring), covg. en  EPB , spec.tech., stab. 
2014 Lancering werken, werf, hono.arch.  (keuze aanbesteding, werfcontrole), covg. en EPB, spec.tech., stab. 
2015 Werf, hono.arch.  (uitvoeringdetails, werfcontrole), covg. en EPB , spec.tech., stab. 
2016 Werf, hono.arch.  (werfcontrole, nakijken van rekeningen, voorlopige en definitieve oplevering), covg. en 

EPB , spec.tech., stab., het in verhuring zetten
2017 /
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Gebouw Olivierstraat nr. 78



PROJECTBESCHRIJVING
Sommige eigenaars van bijzonder vervallen woningen zijn, omwille van verschillende redenen, niet in staat zelf de  
nodige werken uit te voeren om hun goed conform te maken met de Woningcode. 
Om het hoofd te bieden aan deze problematische toestanden, voorziet de operatie de renovatie - verhuring van tien 
privéwooneenheden door  middel  van  bijvoorbeeld een renovatiehuurcontract  en de verwerving (en eventueel  de  
lichte renovatie) van drie “lade-”woningen die toelaten de huishoudens tijdens de werken te logeren.  Gezien de  
leiding van de werken verzekerd wordt door de operator is het een soort van “sleutel op de deur”- renovatie die 
voorgesteld wordt aan de huurder.
De gerenoveerde woningen worden “omgevormd” tot sociale woningen (huur, huurcontract, sociale begeleiding,…) 
tijdens de duur van het huurcontract. De eigenaar moet geen geld voorschieten om de werken te financieren maar  
draagt, ter hoogte van 35 %, toe tot de financiering via het verlagen van de ontvangen huur. Gedurende de duur van  
de werken worden de huurders elders ondergebracht en, in de mate van het mogelijke, vinden zijn hun woning na de  
renovatie terug.

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de woningen conform te maken aan de normen van de Woningcode;
• toegankelijke woningen op te richten ten voordele van de bevolking uit de buurt.

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
• Identificatie van de te renoveren - verhuren gebouwen;
• Akkoord van de eigenaars van de woningen om deel te nemen aan de lokatie;
• Identificatie van de “lade-” woingen voor de bezetters gedurende de werken.

LOKALISATIE
Afhankelijk van de opportuniteiten

DOELGROEP
Eigenaars van woningen uit de wijk en hun huurders
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OPERATIE V.2.1
Renovatie privé-woningen

RENOVATIE – VERHURING VAN 10 WOONEENHEDEN EN CREATIE VAN 3 
“LADE-”WONINGEN



DRAGER EN PARTNERS
RenovaS vzw en ASIS
Dit project zal gedragen worden door de cel Renovatieadvies van RenovaS, die de renovatiepremies zal vastleggen, 
in samenwerking met een thans nog niet bepaalde gemeentelijke operator die, enerzijds, een bankierrol zal vervullen  
(voorschot van financiële middelen voor de werken) en, anderzijds, die van huurbeheerder. 

BUDGET  
395.000 € BTW
Uitgaveposten : een halftijdse architekt en verhuiskosten.

De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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PROJECTBESCHRIJVING
De problematiek van het opsplitsen van de woningen en van hun bedenkelijke kwaliteit, is bijzonder schrijnend in de  
Wijnheuvelen-Josaphat buurt.  Talrijke renovaties zijn "krakkemikkig": wat regelmatig acute veiligheidsproblemen 
met zich kan meebrengen. Daarbuiten werden veel van deze werken zonder vergunning uitgevoerd wat toestanden in  
de hand werkt  die  niet  conform zijn  aan de Huisvestingscode  en het  stedenbouwreglement  wat,  derhalve,  geen  
degelijke woning voor iedereen waarborgt.
Het renovatieadvies  van de gemeente (RenovaS) zal derhalve versterkt worden in Wijnheuvelen-Josaphat en over  
nieuwe  instrumenten  kunnen  beschikken  om  aangepaste  oplossingen  aan  te  brengen  voor  de  uiteenlopende 
opgetekende toestanden.

Een permanentie in de buurt ten behoeve van de huurders
Deze dienst biedt de huurders een juridische en administratieve begeleiding.  Het gaat hier om een bevoorrechte  
toegangspoort om in contact te treden met de eigenaars en hen aan te moedigen hun goed te renoveren.

Een op twee thematieken toegespitste dienst: veiligheid en matigheid op energiegebied 
1. Veiligheid : realisatie van veiligheidsdiagnoses (gas & electriciteit) door een erkende instantie.
2. Leefmilieupraktijken  gebonden  aan  de  woning  en  het  beheersen van  het  energieverbruik:  een 

sensibilisatiedienst en micro-interventies (aanbrengen van waterbegrenzers, gerichte isolatie, spaarlampen, 
opnemen van de tellers, …). Deze opdracht zal toevertrouwd worden aan de vzw Bricoteam die dit type  
interventie voorstelt.

In het leven te roepen instrumenten om beter te communiceren en de eigenaars aan te zetten hun  
woningen te renoveren
Een omvangrijk terrein- en communicatiewerk zal uitgevoerd worden om een publiek te bereiken en het bewust te  
maken  dat  thans  afziet  van  "kwaliteit"-renovaties.  Dit  werk  zal  steunen  op  bestaande  mechanismen  (premies,  
leningen, SVK, …).

Meerdere instrumenten zullen daarvoor in het leven geroepen worden.
• Uitwerken van een financieel overzicht dat, in een lange termijn benadering, toelaat de kostprijs van de  

renovatie,  samen met  de bijkomende  kostprijzen in  perspectief  te  zetten (huurkosten,  terugbetalen van  
leningen, kadasterverhoging, eventuele boetes in geval van overtreding, energie besparen, heropwaarderen 
van het patrimonium). Dit instrument zou, toelaten een berekening voor te stellen, globaal en op lange  
termijn, van de investeringsreturn van werken en renovaties.

• Activeren  van  informele  en  gemeenschappelijke  netwerken  (van  deur  tot  deur,  bewust  te  maken 
invloedrijke tussenpersonen, een sample van "test"-personen…).
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OPERATIE V.2.2
Renovatie privé-woningen

VERSTERKING VAN HET RENOVATIEADVIES



Een technische begeleiding bij de regularisatie van toestanden die in overtreding zijn.
Gezien sommige toestanden, door het renovatieadvies opgetekend, zou 
De technische begeleiding van de eigenaars door een bevoegde architect zal een hefboom betekenen om sommige  
eigenaars aan te zetten werken uit te voeren die de regularisatie zouden toelaten van een situatie die in overtreding is.

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de kwaliteit van de privéwoningen in de wijk te verbeteren;
• het energetisch vermogen en de miliekwaliteit van de gebouwen doen toenemen.

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
Om de bevolking te bereiken, afkomstig uit de verschillende migrantengemeenschappen die in de buurt aanwezig  
zijn, is het misschien nuttig te steunen op tussenpersonen afkomstig uit deze gemeenschappen, die een gezantenrol  
kunnen vervullen.

LOKALISATIE
Afhankelijk van de opportuniteiten

DOELGROEP
Eigenaars en huurders uit de wijk 

DRAGER EN PARTNERS
Drager
Gemeente Schaarbeek – RenovaS vzw
Partner
Bricoteam vzw

BUDGET  
284.586 € BTW
Uitgaveposten: een halftijdse architekt ter ondersteuning van de huurders et voor de veiligheidsdiagnostiek – een 
architejtenbureau voor de stedenbouwkundige regularisaties.

De operatie is voor 100% gefinancierd door het Gewest. 
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PROJECTBESCHRIJVING
Het « 2-sporen-project » van Bricoteam focust op « wonen » en « werken ». Enerzijds viseert het Bricoteam van de 
vzw EVA om de woonkwaliteit van kwetsbare huishoudens te verbeteren en anderzijds tewerkstellingstrajecten aan te  
bieden aan de jongeren van de wijk.

Het eerste spoor « klussen en milieu » omvat :
– het uitvoeren van scans die focussen op energie- en waterverbruik, ventilatie en veiligheid van de woning;
– het plaatsen van kleine energie- en waterbesparende maatregelen
– de  sensibilisatie  van  de  bewoners  betreffende  mogelijke   gedragsveranderingen  die  bijdragen  tot  het 

besparen van energie en water;
– het  aankaarten met  de bewoner  van  de nog uit  te  voeren  klussen (gevaarlijke  situaties  in  de  woning,  

mogelijke investeringen,...) en eventueel het uitvoeren hiervan door het Bricoteam.
Deze acties richten zich prioritair op huurders.
Het tweede spoor kadert  in het platform “werkgelenheid voor  jongeren” (operaite  VI).  In  samenwerking met de 
verenigingen die in  contact zijn  met  jongeren uit  de wijk,  wil  de vzw EVA opleidingstrajecten aanbieden in de  
klusjessector (basis sanitair, elektriciteit,...). Het Briocteam zal deze jongeren dan tewerkstellen om  energiescans en 
klussen uit te voeren binnen de perimeter van het wijkcontract. Een hechte samenwerking op het einde van het traject 
met Tracé Brussel of Mission Locale moet zorgen voor een verdere beroepsopleiding of een directe tewerkstelling 
van de jongeren.

OBJECTIEVEN
Het project zal de mogelijkheid bieden om :

– het basiswooncomfort van huurders en kwetsbare huishoudens te verhogen ;
– het energieverbruik van gezinnen te beperken en gedragsveranderingen omtrent « duurzaam en zuiniger 

wonen » teweeg brengen ;
– bij te dragen aan de terugdringing van de jeugdwerkloosheid in de perimeter van het wijkcontract door 

opleidings- en tewerkstellingstrajecten aan te bieden aan jongeren uit de buurt.

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
Een goede samenwerking met enerzijds het renovatie-advies van Renovas en de sociale diensten van de Gemeente en 
anderzijds met de verenigingen die in contact zijn met werkloze jongeren uit de buurt en de tewerkstellingsdiensten is  
nodig om de geviseerde doelgroepen te bereiken.

DOELGROEP
• Kwetsbare huishoudens en huurders met een laag wooncomfort
• Werkloze jongeren binnen de perimeter. 
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OPERATIE V.2.3
Renovatie privé-woningen

BRICOTEAM: KLUSJES GERICHT OP HET MILIEU EN

TEWERKSTELLING VAN JONGEREN 



DRAGER EN PARTNERS
Drager : EVA vzw
Partners : RenovaS vzw, Cel Energie van het OCMW van Schaarbeek en andere sociale diensten, actoren van het  
tewerkstellingsplatform (verenigingen die met jongeren werken, Tracé Brussel, Mission Locale).

BUDGET  
201.588 € BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Op het vlak van de werkgelegenheid is de situatie in de buurt uiterst ongunstig. Het werkloosheidcijfer bij de jongeren ligt  
bijzonder  hoog  wat  bij  hen  een  sterk  gevoel  van  uitsluiting  en  discriminatie  opwekt.  Daarenboven,  al  zijn  de  
begeleidingsstructuren  voor  werkgelegenheid zeer  talrijk  in  de buurt  en  in  Schaarbeek,  toch hebben  ze  het  moeilijk  om 
sommige jongeren te bereiken. Zodoende valt te vrezen dat een "eenvoudige" versterking van de bestaande structuren door, bij  
voorbeeld, het opstarten van nieuwe opleidingen of vooropleidingen, niet zal volstaan om deze jongeren, slachtoffers van een  
zware sociale breuk, weer op de weg van de werkgelegenheid te zetten.
Het perspectief van een betaalde baan biedt de mogelijkheid sommige van deze jongeren te sensibiliseren. Vertrekkende van dit  
tastbare aanknopingspunt, kunnen de noodzakelijke vooropleidingen (het leren zijn) en opleidingen opstart worden.

Samenstelling van het platform
Een platform "Werkgelegenheid - Jongeren" die partners met complementaire bekwaamheden bijeenbrengt, die reeds aanwezig 
en actief zijn op het grondgebied, werd opgestart in het kader van het wijkcontract. Dit platform verenigt thans La Mission 
Locale, Tracé Brussel, Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST), Schaarbeek Action Emploi, APAJ, Cobeff, CEFA, Eva, Aksent,  
AIDDES, Le Pont, AMOS en Action Josaphat. Het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid begeleider van de dragers van  
het  project  die,  in  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest, de  specifieke  voorzieningen installeren  voor  de  toegang  tot 
werkgelegenheid, werd aangesproken om zijn steun aan deze benaderingswijze te verlenen. In een tweede fase zullen ook  
werkgevers bij dit platform betrokken worden. 

Doelstellingen van het platform
Dit  platform  heeft  als  opdracht  concrete  acties  uit  te  werken,  op  te  starten  en  op  te  volgen,  inzake  begeleiding  naar  
werkgelegenheid, die aan de jongeren uit de Wijnheuvelen-Josaphat buurt voorgesteld worden. De doelstelling is geïntegreerde  
en "op maat" trajecten te bedenken voor de begeleiding naar werkgelegenheid, vanaf de sensibilisatiefase van het publiek tot  
en met de opvolging in het kader van een baan. 

De acties zullen dus, enerzijds, opgebouwd worden vanuit de behoeftes van de gesensibiliseerde jongeren en, anderzijds, vanaf  
aangepaste activiteitensectoren, maar ook en vooral van de behoeftes van de werkgevers die klaar zijn om betrokken te worden 
bij het uitwerken van bruggetjes. 

De methodologie, goedgekeurd door dit platform, zou aldus, als volgt, in een schema kunnen gezet worden: 
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Dit project bevat:
1. Door het platform te definiëren acties
2. JST: bouw van een afcdak en 

heropwaardering van de hoek Haacht / 
l'Olivier

3. Opleiding van hulpverleners voor 
kinderopvang (zie operatie I.1.3.2  
“Kinderpool Van Dyck”)

4. Bricoteam : klusjes gericht op het milieu en  
tewerkstelling van jongeren (zie operatie  
V.2.3 “Instrumentenpalet voor het  
verbeteren v/d huisvesting”)

PLATFORM WERKGELEGENHEID 
VOOR DE JONGEREN

VI



  

 

76

Sensibilisatie, 
identificatie en evaluatie 

van het doelpubliek

Buurtwerk (op straat) om de jongeren uit de buurt te spotten en te 
sensibiliseren, onder andere diegene die niet ingeschreven zijn in de 
"klassieke" structuren.

Evaluatie van de behoeftes van de jongeren die bij het platform 
ingeschreven zijn: 

 bekwaamheden en voorstellingen ten opzichte van de 
werkgelegenheid
 identificatie van de remmingen ten opzichte van het 
inschrijven in een integratietraject
 Kwalificatieniveau

Bepalen van de 
activiteitensectoren en 
sensibilisering van de 

werkgevers 

Uitwerken en opstarten 
van begeleidingsacties 
naar werkgelegenheid

Vertrekkende van het gesensibiliseerde publiek en de bij het platform 
betrokken werkgevers, zullen verschillende begeleidingsmodules naar 
werkgelegenheid kunnen ontwikkeld en opgestart worden door de partners 
van het platform of door middel van projectoproepen: 

 "sas" mobilisatieateliers 
 opleidingen door het werk
 onderdompelingperiodes in de bedrijven, stages
 Coaching en individuele opvolging
 …

Bepalen van de activiteitsectoren in functie van: 
 hun afstemming op de profielen van de betrokken jongeren
 toekomstige werkperspectieven (sectoren in vraag)

1

2

3

Marktonderzoek bij de werkgevers binnen de geïdentificeerde 
activiteitensectoren.
Sensibilisatie van de geïnteresseerde werkgevers en bedenken van 
"bruggetjes" tussen opleiding en werkgelegenheid (stages, ontdekken van 
de beroepen, ontmoeten van de jongeren, coaching, …)



PROJECTBESCHRIJVING
De  concrete  begeleidingsacties  voor  werkgelegenheid  zullen  gedefinieerd  worden  door  het  platform 
“werkgelenenheid  voor  de  jongeren”.  De  acties,  de  dragers  en  de  budgetten  kunne  derhalve  onmogelijk  op  
nauwkeurige wijze gedefinieerd worden voor de goedkeuring van het basisprogramma van het wijkcontract. Een  
globale budgettaire enveloppe zal gereserveerd worden voor de verschillende projecten die tijdens het proces zullen 
gedefinieerd worden.

De voorgestelde planning zit er als volgt uit:
• september tot december 2011: verfijning van de methodologie, de fasering en de werkingsmanier van het  

platform;
• januari tot april 2012: identificatie, mobilisatie en evaluatie van de noden van het publiek;
• mei tot oktober 2012:  bepalen van de activteitsectoren en sensibilisatie van de werkgevers;
• november tot december 2012: definiëren van begeleidingsacties voor de werkgelegenheid, de drager en de  

budgetten;
• januari 2013 tot december 2015: tot standbrenging, opvolging en evaluatie van de acties.

Het platform zal ook financieringsbronnen mobiliseren buiten het wijkcontract teneinde buiten het wijkcontract, de  
omvang  van  de  voorziene  acties  uit  te  breiden  en  hun  duurzaamheid  te  verzekeren.  De  financiering  van  een 
methodologische en wetenschappelijke prestatiebegeleiding van de benaderingswijze, zou zodoende kunnen gezocht  
worden buiten de financieringen van het wijkcontract. 

OBJECTIEF
De projecten zullen de mogelijkheid bieden om:

• de jongeren, slachtoffer van een zware sociale breuk, weer op de weg naar werkgelegenheid te zetten.

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
• deelname van de werkgevers aan het platform;
• betrokkenheid van de locale verenigingen bij de sensibilisatie van het doelpubliek.

DOELGROEP
De jongeren uit de wijk zonder werk

DRAGER EN PARTNERS
Drager: te definiëren
Parnters: leden van het plateform “werkgelegenheid voor jongeren”
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OPERATIE VI.1

DOOR HET PLATFORM TE DEFINIEREN ACTIES



BUDGET 
500.000 € incl. BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Gewest. 
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PROJECTBESCHRIJVING
Dit  project  van  opleiding  via  werk  betreft  een  concrete  actie  van  het  platform  « Werkgelegenheid- 
jongeren ». Het doel is jongeren zonder werk (met voorrang voor zij die afkomstig zijn uit de wijk) toe te  
laten zich bij  te  scholen in de beroepen uit  de bouwsector,  te profiteren van een werfervaring en te  
genieten van een begeleiding tot werk aan het einde van deze ervaring. 

Het project stelt twee werven van socio-professionele inschakeling voor in het kader van de aanleg van de 
publieke ruimte van de wijk.

Werf 1 : Bouw van een afdak in het Rasquinetpark 
De bouw van een afdak in het Rasquinetpark schrijft zich in in het geheel van de operaties die voorzien 
zijn in het kader van de heraanleg van de ingang van het park. Het afdak zal de gebruikers van het park  
toelaten zich tegen de zon of de regen te beschutten om te spelen, te kletsen, te picknicken,...
Het afdak zal ontworpen worden door de projectauteur van het park en zal gerealiseerd worden door de 
« Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST).
Lokalisatie : Rasquinetpark, Josaphatstraat nr. 113-119 

Werf  2 : Heropwaardering hoek Haecht / l'Olivier 
De  heropwaardering van de hoek Haacht / l'Olivier kadert in het geheel van de operaties voor « Groene 
en veilige straten » (operatie IV).

Het project bevat : 
• het  verwerven  van  een  reëel  recht  op  het  perceel  en  de  verwijdering  van  het  bestaande 

stadsmeubilair ; 
• een inrichting die bijdraagt tot het vergroenen van de wijk en/of het comfort van de gebruikers. 

Het project laat het behoud van het reclamepaneel toe, dat door de eigenaar van de grond aangebracht 
werd. De keuze van de voorziening zal gebeuren in concertactie met de bewoners van de wijk en zal  
ontworpen worden in dezelfde geest en taal van de interventies van stedelijke acupunctuur.
Lokalisatie : Haachtste steenweg nr. 130

Dit project is complementair met de volgende projecten :
• Herinrichting van het raakvlak van het park met de Josaphatstraat (operatie III.1.3) 
• Inrichting van een bar in het Sésam'restaurant open naar het park (operatie III.3.3) 
• Interventies van stedelijke acupunctuur (operatie IV.1) 
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OPERATIE VI.2

JST : BOUW VAN EEN AFDAK IN HET RASQUINETPARK 
EN HEROPWAARDERING VAN DE HOEK HAACHT / L'OLIVIER

Afdak in het Rasquinetpark.

Heropwaardering hoek Haecht / l'Olivier



DOELGROEP 
Jongeren uit de wijk zonder werk.

DRAGER EN PARTNERS 
Drager 
Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) 
Partners 
Bouillons  de  cultures  asbl,  La  Gerbe  asbl,  AMOS,  Rasquinte  asbl,  de  straathoekwerkers,  de  socio-
sportieve animatoren, de gemeenschapswachten

BUDGET 
85.222 € incl. BTW 
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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IDENTITEIT VAN DE WIJK

Dit project bevat:
1. Het aanbrengen van een signalisatie en  van 

fresco's
2. Artistieke gebeurtenis die het wijkleven 

uitdrukt 

VII



De bewoners en gebruikers van Wijnheuvelen-Josaphat zijn, in het algemeen, zeer  gehecht  aan hun buurt die 
onder een slecht imago lijdt. Het project stelt derhalve voor te werken aan de identiteit van de buurt om haar 
imago te verbeteren,  door middel van  projecten van artistieke aard, waarbij de bewoners heel sterk betrokken 
worden.  De  buurt  telt  inderdaad  talrijke  mogelijkheden op  artistiek  vlak (verenigingen  die  actief  zijn  in  dit 
domein, de Schaarbeekse Hallen, Huis der Kunsten, theatergezelschappen, artiesten die in de wijk wonen… ), die  
de opportuniteit bieden deze vaardigheden als instrument te gebruiken voor de verbetering van het imago van de  
buurt, maar ook als vectoren van sociale samenhang.

Om een cosmetische aanpak te vermijden, zullen de interventies zich inspireren op de belevenissen van de buurt.  
Inderdaad, voorafgaande aan artistieke verwezenlijkingen, zal een omvangrijk werk met bewoners en gebruikers 
gevoerd worden, in partnerschap met de locale verenigingen. Dit voorafgaande werk, dat een gemengde bevolking 
betrekt  (jongeren,  vrouwen,  nieuwkomers,  leerkrachten,  leerlingen  van  scholen  uit  de  buurt,…),  zal  ook  de 
gelegenheid bieden voor het delen van de gewaarwordingen in de buurt en voor een dialoog tussen publieken die  
weinig met elkaar praten. Vervolgens zullen de bewoners, volgens verschillende modaliteiten, betrokken worden 
bij het uitvoeren van de kunstwerken zelf. De artistieke bijdragen zullen het zodoende werkelijk over de buurt  
hebben en haar identiteit versterken. 

De Schaarbeekse Hallen en het Huis der Kunsten, beide in de perimeter van het wijkcontract gelegen, zullen hun 
expertise, hun netwerk op het vlak van distributiekanalen, in dienst van dit project stellen. Zij zullen instaan voor  
de begeleiding op artistiek vlak en zodoende de kwaliteit en de supra-locale uitstraling van de verwezenlijkingen  
waarborgen. Zij zullen, zo nodig, tevens een logistieke en administratieve steun bieden. 

Aangevoelde en mogelijke partners:
La Gerbe asbl, de Sainte-Marieschool (kleuter en lager) en Sainte-Marie de la Sagesse (middelbaar), de hoge 
scholen Sint-Lucas etn Sint-Lukas, KAMO, Musique Mosaïque, de Hallen van Schaarbeek, het Huis der Kunsten, 
théâtres,...

82



PROJECTBESCHRIJVING
Dit project  omvat een aantal  artistieke interventies,  zichtbaar  in de publieke ruimte van de wijk,  die 
worden vooregsteld vanuit een dubbele doelstelling : het valoriseren van de lokale identiteit en het meer 
zichtbaar maken van de plaatsen en de actoren die het leven in de wijk opvrolijken. 

De interventies worden belichaamd door twee projecten :  

Aanbrengen vas fresco's
Wijnheuvelen-Josaphat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende kwaliteitsfresco's die op sommige 
gevels aangebracht werden. Deze fresco's verlenen de buurt een identiteit.
Het  uitvoeren  van  fresco's  op  diverse  sleutelplaatsen  in  de  buurt,  is  derhalve  van  aard  om  deze  identiteit  te 
bestendigen. Zo zullen, naargelang de opportuniteiten, fresco's aangebracht worden op de blinde (of bijna blinde)  
topgevels van de huizen gelegen op de hoeken van de Haachtsesteenweg. Deze gevels worden thans inderdaad door 
graffiti ontsierd en deze geven de buurt, vanuit de zeer drukke Haachtsesteenweg, een negatief imago. Daarbuiten,  
zouden  fresco's  ook  kunnen  aangebracht  worden  op  niveau  van  het  Van  Dyckcentrum  (blinde  topgevels  aan 
weerszijden van de Van Dycktuin), in het Rasquinetpark,…

De fresco's uitgewerkt en verwezenlijkt worden door een of verschillende artiest(en) in nauwe samenwerking met de  
bewoners  van  de  buurt.  De  verenigingen  zullen,  in  dit  project,  een  essentiële  rol  vervullen  om hun publiek  te  
sensibiliseren en erbij te betrekken.

Aanbrengen van een signalisatie
De verenigingen en institutionele actoren zijn talrijk in de buurt, doch hun zichtbaarheid in de openbare ruimte is  
vaak zwak en de diensten die zij verlenen worden in het algemeen miskend. Daarbuiten zijn sommige plekken, zoals 
de tuin van het Huis der Kunsten en de Van Dycktuin eveneens slecht gekend door de bewoners van Wijnheuvelen-
Josaphat, terwijl groene ruimtes bijzonder kostbaar zijn in deze zeer dichtbevolkte buurt.

Een aangepaste signalisatie zal deze actoren en plekken gemakkelijk opspoorbaar maken en zal het publiek duidelijke  
inlichtingen verstrekken over de activiteiten en diensten die zij voorstellen. Verschillende plekken uit de buurt bieden 
de opportuniteit belangrijkere bakens op te zetten, coherent met het ontwerp van het geheel van de signalisatie, zoals,  
bij voorbeeld, de ingang van het Rasquinetpark (operatie III.1.3), de ingang van de Van Dycktuin (operatie I.3) of de  
hoek van de Haachtsesteenweg en de L’Olivierstraat.

De fresco's worden, in principe, gerealiseerd op blinde gevels van de hoekhuizen aan de Haachtse steenweg en op  
verschillende andere, nog te bepalen plaatsen naargelang de mogelijkheden en in functie van een globaal project. 

Een zeer bijzondere aandacht zal eveneens geschonken worden aan de doorgang van de voetgangers tussen deze  
uitrustingen en diensten: de trajecten zouden uitgebeeld of gesuggereerd kunnen worden, om de omvang van het  
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OPERATIE VII.1

AANBRENGEN VAN EEN SIGNALISATIE EN VAN FRESCO'S



netwerk zichtbaar te maken. Deze operatie biedt de verenigingen ook de opportuniteit met hun respectievelijk publiek 
andacht te besteden aan het punt van de mobiliteit.

Deze operatie zal toelaten te werken rond de linken tussen de wijk en zijn stedelijke omgeving.
In dezelfde geest, zal deze operatie toelaten te werken aan de banden tussen de buurt en haar stedelijke omgeving. In  
deze geest zouden sommige uitrustingen, gelegen buiten de buurt, onder andere de parken binnen huizenblokken in  
nabijgelegen buurten (de Maalbeektuin, de Kesselsruimte, het toekomstige park van het wijkcontract Liedekerke),  
kunnen opgenomen worden, om ze symbolisch dichter bij Wijnheuvelen-Josaphat te brengen. Het signalisatieproject 
zal  uitgewerkt  en verwezenlijkt  worden door een of verschillende kunstenaar(s)  in nauwe samenwerking met de 
bewoners  van  de buurt.  De verenigingen  moeten een essentiële  rol  vervullen  in  dit  project,  om hun publiek te  
sensibiliseren en erbij te betrekken.

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
• De actuies  "Fresco's  en Signalisatie”  moeten op een gecoördineerde wijze worden uitgewerkt,  om het 

verschijnen te waarborgen van een samenhangend imago van de wijk.
• akkoord van de eigenaars van de desbetreffende gebouwen voor het aanbrengen van de fresco's.

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• het imago van de buurt te verbeteren en haar identiteit te versterken;
• het bestaande aanbod op te waarderen door een betere kennis van de verenigingen en hun activiteiten te  

waarborgen en, zodoende, te verzekeren dat zij drukker bezocht worden;
• de mobiliteit van de bewoners in en buiten de buurt te bevorderen;
• het op een concrete manier betrekken van jongeren en bewoners bij de verbetering van hun leefomgeving;
• strijden tegen grofheden (tags, beschadigingen) 

LOKALISATIE
Op verschillende plaatsen in de wijk

DOELGROEP
Dit project is gericht op alle bewoiners en gebruikers van de wijk. 
Men zal met de actie Fresco's meer in het bijzonder op de jongeren mikken, in de mate dat dit type kunst, à priori, in  
staat is hun belangstelling te wekken, met name om enkele fresco's te realiseren

DRAGER 
Bouillon de Cultures asbl
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BUDGET  
154.000 € incl. BTW

De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

85



86



PROJECTBESCHRIJVING
Wordt de buurt in het algemeen als gezellig ervaren, is het ook het toneel van soms hevige spanningen, die vaak hun  
uitmonden in een uitsluitingsgevoel of gevoel van wantrouwen. De operatie stelt voor artistieke uitdrukking (toneel,  
film,…) te gebruiken als medium om bewoners en gebruikers van de wijk (waaronder de leerkrachten van de scholen  
die gesitueerd zijn in de wijk) er toe te brengen van gedachten te wisselen en elkaar op die manier beter te leren  
kennen en begrijpen.  De ambitie  is  uit  te  komen op een werkstuk van zeer  hoge kwaliteit,  dat  buiten de buurt  
verspreid zal worden. Het werkstukdat voedt zich met getuigenissen en uitwisselingen tussen bewoners en gebruikers 
met de wijk als onderwerp.  Het beoefenen van de kunst zal niet alleen het produceren van een werkstuk mogelijk  
maken, maar zal ook, binnen de bewonersgroepen, als instrument dienen om het parool te bevrijden en te stimuleren.

Een plaatselijke gekende en door de bewoners erkende vereniging zal de rode draad vormen van heel het proces,  
vanaf de spreekgroepen tot de realisatie van het artistieke werkstuk. Een projectoproep zal gelanceerd worden om de  
professionele  artiest(en) die de opvolging van de artistieke dimensie van het project verzekeren, te kiezen.

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de sociale samenhang te bevorderen door een dialoogpunt op te zetten tussen publieken die elkaar slecht 
kennen en soms in conflictsituaties verkeren;

• het imago van de buurt te verbeteren met een "exporteerbare" kwaliteitsproductie;
• de gehechtheid aan de buurt te versterken.

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
De kunstenaar(s) zal (zullen) geselecteerd worden voor hun artistieke kwaliteit maar ook voor hun vermogen om met  
verschillende publieken samen te werken en diens respectievelijke competenties zo goed mogelijk te valoriseren.

DOELGROEP
Bewoners en gebruikers uit de buurt.

DRAGER EN PARTNERS 
Drager:
Les Halles
Het project wordt aangestuurd door les Halles en Amos.

Partners:
Te selectionneren artiesten of artiestencollectieven.

BUDGET
156.600 € incl. BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Gewest..
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OPERATIE VII.2

ARTISTIEKE GEBEURTENIS DIE HET WIJKLEVEN UITDRUKT 
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ONTHAAL VAN 
NIEUWKOMERS

Er  zijn  veel  nieuwkomers  in  de  perimeter  van  het 
wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat.

Hun integratie verloopt niet altijd vlot, omwille van de 
moeilijkheden  gebonden  aan  de  taal  en  aan  de 
werkgelegenheid,  maar  ook  omwille  van  hun 
onwetendheid over het systeem en de Belgische sociale 
codes.

Het project beoogt de begeleiding van een groep jongere 
nieuwkomers en, door hen, van hun families,  met het 
oog op een betere integratie in de buurt en in de stad.

Het project bevat:
1. Specifieke schoolsteun voor nieuwkomers

VIII
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PROJECTBESCHRIJVING
In hun integratieproces, moeten jonge nieuwkomers het hoofd bieden aan belangrijke hindernissen zoals het aanleren 
van de voertaal (belangrijkste reden voor het zitten blijven bij jonge schoolgaande nieuwkomers); de aanpassing aan 
een nieuw schoolsysteem (met een andere soort eisen), de toe-eigening van de nieuwe sociale codes,...

Dit  project  stelt,  in  het  kader  van  de  huiswerkschool van  het  jongerentehuis  Action  Josaphat,  een  specifieke 
schoolsteun voor, gericht naar jonge nieuwkomers. 

Het project omvat:
• schoolse  steunsessies  (aanleren  van  werkmethodes  en  van  de  specifieke  aanpak  van  het  Frans),  van  

maandag  tot  vrijdag  gemeenschappelijk  en  op  woensdag  en  zaterdag,  onder  de  vorm  van  
remediëringssessies;

• diverse ateliers en activiteiten, 's namiddags na de schoolhulp en gedurende de vakantieperiodes; het doel  
van  deze  ateliers  is  het  bevorderen  van  het  uitdrukkingsvermogen,  het  scheppen  van  banden,  het  
opwaarderen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, bij de jongeren uit de buurt;

• momenten  van  pedagogische  nadenkoefeningen  in  samenwerking  met  andere  actoren  die  eveneens 
schoolsteun bieden aan jonge nieuwkomers (AMOS,  Chom’Hier): gemeenschappelijke lerarendag, delen 
van instrumenten en ondervindingen, gemeenschappelijke opleidingen, …

Jonge nieuwkomers, die in een "huiswerkschool" onthaald worden, zullen aangemoedigd worden om deel te nemen 
aan alle andere projecten van het Jongerentehuis, om het scheppen van sociale banden te vergemakkelijken, essentieel  
voor hun integratie in het locale leven. De individuele begeleiding van deze jongeren zal verwezenlijkt worden op  
een manier die rekening houdt met hun familiale toestand en zal opgevat worden als een nuttige benaderingswijze om 
de integratie van de volledige nieuwkomerfamilie te bevorderen.

OBJECTIEVEN
Dit project beoogt:

• het beheersen van de Franse taal versterken bij jonge nieuwkomers die in de buurt wonen;
• het verbeteren van de integratie van deze jonge nieuwkomers in hun schoolmilieu;
• de deelname aan de sociale integratie van dit publiek, door het scheppen van banden met andere jongeren 

en hun deelname aan diverse activiteiten (gemeenschappelijk, gemengd en die jongeren van alle oorsprong  
bijeenbrengen).

• het strijden tegen de schooldrop-out;
• het verbeteren van de banden tussen de sociale actoren uit de buurt en de nieuwkomerfamilies;
• het versterken van de uitwisselingen tussen de locale actoren die met een publiek van jonge nieuwkomers 

werken.
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OPERATIE VIII.1

SPECIFIEKE SCHOOLSTEUN VOOR NIEUWKOMERS



LOKALISATIE
Action Josaphat asbl, Philomenestraat 41 – 1030 Schaarbeek 

DOELGROEP
15 jonge nieuwkomers van 12 tot 18 jaar.

DRAGER EN PARTNERS
Drager:       
Action Josaphat asbl
Partners:

BUDGET  
80.000 € BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Gewest. 
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SENSIBILISATIE
ROND DUURZAAM GEDRAG

IX

De  sensibilisatie  rond  "duurzaam"  gedrag  is  een 
belangrijke inzet in een duurzaam wijkcontract. 
Twee  thema's  zijn  in  Wijnheuvelen-Josaphat  als 
onontkoombaar uit de bus gekomen: 

• de  voeding – de  diagnose  heeft  het  bestaan 
aangetoond  van  gezondheidsproblemen 
gebonden aan slechte eetgewoontes

• de  uiterst  problematische  mobiliteit  in  deze 
zeer  dichte  centrale  buurt  waar  de  wagen 
alomtegenwoordig is.

Dit project bevat:
1. Activiteiten  rond  gezonde  voeding  en 

duurzaam verbruik 
2. Verantwoordelijke jongeren op de fiets
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PROJECTBESCHRIJVING
Een veel voorkomende ziekte in de buurt is zwaarlijvigheid, dat nauw gebonden is aan slechte eetgewoontes. Veel  
kinderen of families voeden zich regelmatig in de snacks en de boterhammendozen van de schoolkinderen geven 
vaak de onvoldoende kennis weer, van de ouders, voor een gezonde voeding.
De operatie van sensibilisatie rond gezonde voeding en het verantwoord verbruik, neemt de vorm van verschillende  
acties aan, gericht op verschillende publieken. 

Zij stelt onder andere de organisatie voor:
• van animaties en ronde tafels rond verantwoord verbruik en gezonde voeding, ten behoeve van kinderen 

(vanaf 6 jaar), adolescenten en volwassenen, met een bijzondere aandacht voor de derde leeftijd.
Deze operatie laat het uitbreiden toe van reeds bestaande activiteiten, waarvoor de vraag groot is maar het  
aanbod zeer verwaterd, bij gebrek aan begeleidingsmiddelen;

• van kookateliers, gebaseerd op interculturaliteit, 's namiddags en 's avonds in het Sésam’ restaurant in het 
Rasquinetpark,  voor  een  publiek  van  volwassenen  uit  de  buurt,  gemengd  op  gebied  van  scholing  en  
sociocultureel niveau;

• stands rond deze thema's op het feest van de buurt in het Rasquinetpark, op het feest van het leefmilieu,  
tijdens de opendeurdagen van Bouillon de Cultures, Action Josaphat en Rasquinet.

Andere acties  zouden moeten gevoerd worden,  onder  andere in verband met  de scholen binnen de buurt  en de  
verenigingen die senioren hergroeperen in het kader van deze operatie. 

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• de voeding en, daarmee, de gezondheid van de bewoners uit de buurt te verbeteren en ze bewust te maken  
over verantwoord verbruik;

• bij te dragen tot de emancipatie van de vrouwen en de senioren uit de buurt;
• interculturele en intergenerationele uitwisselingen te promoten rond het thema van het koken;
• de sociale controle in het Rasquinetpark te versterken door, overdag en 's avonds, activiteiten te organiseren 

in het Sésam’ restaurant;

VOORWAARDEN TOT SLAGEN VAN HET PROJECT
Banden zouden op termijn moeten gelegd worden met de moestuinprojecten (operaties I.1.5 en III.3.2).
Samenwerkingen met het project "Opwaardering van de handel en verfraaien van de Josaphatkern" (operatie II.3)  
zouden eveneens het daglicht kunnen zien.
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OPERATIE IX.1

ACTIVITEITEN ROND GEZONDE VOEDING EN 
DUURZAAM VERBRUIK



DOELGROEP
Alle bewoners.

DRAGER EN PARTNERS
Drager: Bouillon de cultures asbl
Partners: Straathoekwerkers, La Gerbe asbl,...

BUDGET 
50.000 € incl. BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Gewest. 
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PROJECTBESCHRIJVING
De Wijnheuvelen-Josaphat  buurt  is  door  wagens  vergeven,  wat  talrijke  problemen  met  zich  meebrengt  inzake  
veiligheid,  lucht-  en  geluidvervuilingen,  de  invasie  van  de  openbare  ruimte,...  De  promotie  van  alternatieve 
verplaatsingmodi is derhalve volledig zinvol. 

Daarbuiten vertoont de houding van de jongeren die met de fiets door de buurt rijden, niet altijd voldoende respect,  
noch van de voetgangers, noch van de automobilisten, noch van de andere fietser. De bewoners klagen hier trouwens 
regelmatig over. 

De operatie  "verantwoordelijke  jongeren  op de fiets" stelt  dus het  installeren van  scholingsateliers  voor,  inzake 
verantwoordelijk rijden met de fiets, in samenwerking met de vzw ProVélo, zowel in de straten in de buurt als in het  
Rasquinetpark, a rato van vier dagen animatieateliers per jaar.

OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• het veiligheidsgevoel van de voetgangers en van de andere fietsers te verbeteren;
• de zachte wegverplaatsing bevoorrechten;
• het imago van de jongeren uit de buurt te verbeteren;
• de sociale controle in het Rasquinetpark te versterken door het organiseren van activiteiten.

DOELGROEP
Jongeren  van  12  tot  18  jaar  uit  de  buurt  .  De  animaties  gebeuren  in  groepen  van  25  jongeren,  ingedeeld  in  
ondergroepen.  Het  aantal  bereikte  jongeren  zal  ongeveer  40  bedragen  omdat  sommige  jongeren  niet  aan  alle  
animaties deelnemen.

DRAGERS EN PARTNERS 
Drager: Action Josaphat asbl
Partners: Pro-Vélo asbl 

BUDGET
10.000 € incl. BTW
De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
.
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OPERATIE IX.2

VERANTWOORDELIJKE JONGEREN OP DE FIETS
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INFORMATIE EN 
PARTICIPATIE

X

Het opstarten van dit programma en de animatie van de 
verschillende,  in  het  kader  van  het  wijkcontract, 
opgestarte platformen, vraagt des te meer om een sterke 
begeleiding, dat de projecten grotendeels berusten op de 
inzet  van  locale  actoren  en  een  verhoogde  waarde 
toekennen aan de gemeenschappelijke dynamieken.

Dit project bevat:
1. De wijkantenne, informatie en participatie





PROJECTBESCHRIJVING
Een  zichtbare  wijkantenne  zal  ingeplant  worden  binnen  de  perimeter  van  het  duurzaam  wijkcontract  zelf,  zodat  ze  
gemakkelijk toegankelijk wordt voor de bewoners en partners uit de buurt. De werking van de ploeg, belast met de deelname,  
zal verschillende interventiedomeinen bestrijken.

De deelname van bewoners en actoren verzekeren
Het betrekken van bewoners en actoren uit de buurt, handelaren en leerkrachten van de verschillende scholen inbegrepen,  bij 
de acties die tijdens het stedelijke herwaarderingsprogramma moeten ondernomen worden, verhoogt de kans van slagen en de 
duurzaamheid. De ploeg zal een proactieve benaderingswijze ontwikkelen om er een maximum aan inwoners bij te betrekken,  
onder meer diegene die niet spontaan deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, de Wijkcommissies, de werkgroepen,.... Zo  
zullen diverse  ateliers,  stands en animaties  binnen de openbare ruimte,  bezoeken aan de buurt  en anderen georganiseerd  
worden  omtrent  de materiële  operaties  en meer  in  het  bijzonder  van deze die  verband houden met  het  inrichten van de  
openbare ruimte. 

De bewoners informeren
De inlichtingen zullen via verschillende dragers verspreid worden: post, informatiebrieven, affiches, flyers, tentoonstellingen,  
internetsite, niet-geadresseerde mailings, informele en gemeenschappelijke netwerken, van deur tot deur,... De informatie van 
de bewoners zal ook gebeuren via de permanentie van de wijkantenne en de aanwezigheid van de ploeg in de openbare ruimte,  
ter gelegenheid van verschillende acties en animaties. 

Het wijkgevoel en de verankering van sommige acties van het wijkcontract bij de inwoners verzekeren
Sommige  gedragen  acties  zullen  wijkgebonden  werk  en  een  sociale  verankering  eisen  om  door  bepaalde  bewoners 
overgenomen te worden. Het betreft onder andere renovatieacties van de privé-woongelegenheid en steun aan de handelaren. 
Deze twee hoofdlijnen eisen omvangrijk, wijkgebonden werk, van deur tot deur, om het verenigingsweefsel en de informele  
netwerken te sensibiliseren en zo een maximum aan kandidaten warm te maken voor de voorgestelde benaderingswijzen. 

Coördineren en deelnemen aan de synergievorming bij de locale actoren 
De diagnose van de buurt legt de nadruk op de rijkdom van het lokale verenigingsweefsel en het programma van het socio-
economische luik van het wijkcontract, wordt ingeschreven in een dynamiek van versterking en synergievorming bij de lokale 
actoren. Het omvangrijke werk, dat reeds gedurende de programmeringsfase is op gang gekomen, zal zodoende voortgezet  
worden. Het betreft:

• het  coördineren  van  de  acties,  teneinde  het  gebruik  van  de  lokalen  en  het  bezoek  aan  het  Rasquinetpark  te  
optimaliseren;

• het animeren en coördineren van het platform werkgelegenheid (operatie VI);
• het animeren en coördineren van het platform van de lokale actoren;
• het coördineren van verschillende acties rond artistieke schepping, gebonden aan het heropwaarderen van het imago  

van de buurt (operatie VII);
• de handelaars van de Josaphatkern samenbrengen (operatie II.2);
• het verzekeren, gedurende de vier jaar van het wijkcontract, van het samenbrengen van de verschillende actoren, om 

het publiek beter in te zetten en te sturen en het van het ondernemen van kleine gezamenlijke acties zowel als  
partnerschappen, te vergemakkelijken. 
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OPERATIE X.1

WIJKANTENNE, INFORMATIE EN PARTICIPATIE



OBJECTIEVEN
Het project biedt de mogelijkheid om:

• bewoners en gebruikers uit de buurt te betrekken bij het uitvoeren van de operaties van het wijkcontract;
• de synergie  tussen de  actoren  uit  de  buurt  aan  de gang  te  brengen,  om de  samenhang en de  duurzaamheid  te 

verzekeren van de dynamieken ingezet door het wijkcontract;
• samen met de gemeentediensten te zorgen voor de duurzaamheid van de operaties;
• het gebruik van de openbare lokalen en het gebruik van het Rasquinetpark te optimaliseren;
• de  zichtbare  en  proactieve  aanwezigheid  van  de  ploeg  van  het  wijkcontract  en  van  de  ondernomen  acties  te  

verzekeren;
• de verschillende publieken, nieuwkomers inbegrepen, bewust te maken van de belangen van het leefmilieu.

LOKALISATIE
De wijkantenne zal in het hart van de buurt ingeplant worden of, en liefst in of in de nabijheid van de Josaphatkern.

DOELGROEP
Inwoners een actoren uit de buurt.

DRAGER EN PARTNERS
Drager:       Gemeente Schaarbeek – RenovaS vzw
Partners: Wijkverenigingen, scholen, bewoners, partners, privé actoren, Atrium,...

BUDGET  
564.000 €

Wijkantenne : huur, werkingslasten en -kosten.
Communicatie : ontwerp, verspreiding, prints, internetsite, creatie van nieuwe middelen.
Post missiebegeleider : animatie van de lokale actoren- en tewerkstellingsplatformen, coördinatie/optimalisatie van de publieke  
lokalen, coördinatie acties identiteit van de wijk.
Animatorpost : animatie van de concertatie-acties, mobilisatie van de informele netwerken, nabijheidscontacten met bewoners 
en handelaars voor de handelsprojecten en de renovatie van de huisvesting.

De operatie is voor 100% gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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RESERVE OPERATIES

Geïdentificeerde reserve-operatie:

1. Heraanleg van de Thiefrystraat

2. Woningen: de bouw van 8 woningen binnen het 
huizenblok, L'Olivierstraat nrs. 52 tot 58

3. Woningen: de bouw van 10 woningen en 1 
uitrusting, Wijnheuvelenstraat nrs. 50-56

4. Herinrichting van de Postraat en Grondwetstraat

XI
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PROJECTBESCHRIJVING
Het project voorziet de heraanleg van de Thiefrystraat zodanig er de doorkruising van de gewestelijke 
fietsroute nr. 11 in te integreren. Deze route komt van de Deschanellaan en doorkruist de perimeter van 
het wijkcontract via de Thiefrystraat, vervolgens via de Josaphatstraat om uit te monden op de Haachtste  
Steenweg op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Noode. De heraanleg van de straat concentreert  zich 
tussen de twee plateaus, dit met het Wijnheuvelenkruispunt en dit met de Josaphatstraat.
Het  straatprofiel  moet  aangepast  worden  zodanig  dat  de  voetpaden  kunnen  verbreed  worden,  en  de 
rijstrook versmalt worden, om het parkeren in dubbele file te vermijden en de snelheid te minderen. Deze 
verbreding  van  het  voetpad  laat  toe  van  bomen  en  fietsparkings  op  sommige  plaatsen  te  voorzien. 
Staanplaatsen  voor  leveringen  zullen  eveneens voorzien  worden,  onder  andere  dichtbij  het  kruispunt 
Josaphat- L'Olivier – Geefs.
De aanleg van de Thiefrystraat moet in nauwe concertatie gebeuren met de voorziene heraanleg van de 
Josaphatstrook.

Het project omvat:
• de  heraanleg  van  de  Thiefrystraat  tussen  de  plateaus  van  het  kruispunt  met  de 

Wijnheuvelenstraat en dit met de Josaphat – L'Olivier – Geefsstraat.
Dit project is complementair met het project van de aanleg van de handelsstrook Josaphat (operatie II.1).
Dit project wordt een prioritair reserveoperatie indien het Gewest het niet kan financieren in het kader van 
de GFR n°11 (zie geassocieerde operaties).

OBJECTIEVEN
Het projet laat toe:

• een comfortabel fietspad te creëren in de beide richtingen;
• het parkeren in dubbele file te vermijden;
• de voetpaden te verbreden en er bomen, groen en stadsmeubilair (banken, fietsstallingen,...) te 

integreren.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Thiefrystraat
Eigenaar: Gemeente Schaerbeek
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OPERATIE XI.1
Reserve operatie

HERAANLEG VAN DE THIEFRYSTRAAT

Situatieplan

 Bestaande situatie: de auto's zijn systematisch geparkeerd in 
dubbele file (dag en nacht)



GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het gebouwde:  2334 m² 

DRAGER EN PARTNERS 
Drager: Gemeente Schaarbeek
Partners: Brussel Mobiliteit, de handelaars, bedrijven en bewoners van de straat 

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Werken 2334 m² 353.100  €
BTW werken 74.151  €
Honoraria studies 27.365  €
BTW honoraria 5.747  €

TOTAAL 460.363  €

                 Hypothese va de geprojecteerde situatie.



PROJECTBESCHRIJVING
Het project omvat:

• het verwerven van het perceel binnen het huizenblok gelegen en de afbraak van de loodsen;
• de bouw van acht passieve woningen met tuin of terras, waarvan sommige voor kroostrijke gezinnen;
• het inrichten van een doorgangserfdienstbaarheid via nr. 56.

OBJECTIEVEN
Dit project geeft de gelegenheid om:

• de binnenkant van een zeer dicht bebouwd huizenblok te ontlasten en te vergroenen;
• passieve woningen aan te bieden, van hoog milieu- en architectuurgehalte, toegankelijk voor bewoners met 

lage inkomens;
• licht en buitenruimtes aan te brengen voor de bestaande woningen.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: L'Olivierstraat nrs. 52-58 Kadaster: D 350 k6, L6 en G7, W7
Eigenaar: privé GBP: Woonzone
Bestaande situatie: onderbenutte ateliers in slechte staat

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 1082 m² (terreinen gelegen in het binnengebied)
Grondbezetting van het gebouw: 1075 m²
Vloeroppervlakte: 1075 m²
Bestaand profiel: G +  dak 

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het gebouw: 386 m²
Gebouwde oppervlaktes: 995 m²

696 m² tuin
163 m² terras

Geprojecteerd profiel: G + 1 + inspringende dakverdieping
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Liggingsplan

Inplantingsplan van de geprojecteerde situatie

OPERATIE XI.2
Reserve operatie

 BOUW VAN 8 WONINGEN BINNEN HET HUIZENBLOK, 
L'OLIVIERSTRAAT NRS 52-58



DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving en afbraak / 1.314.716  €
Werken 995 m² + 859 m² buitenruimte 1.727.650  €
BTW werken 207.318  €
Honoraria studies 240.153  €
BTW honoraria 50.432  €
TOTAAL 3.540.269 €

Binnenkant huizenblok, Olivierstraat 52 tot 58



PROJECTBESCHRIJVING
Het project omvat:

• het verwerven van het perceel;
• de bouw, op het gelijkvloers, van een passieve uitrusting met tuin (medisch huis,…);
• de bouw van tien passieve woningen met tuin of terras;

OBJECTIEVEN
Dit project geeft de gelegenheid om:

• het imago van de Wijnheuvelenstraat te verbeteren;
• passieve woningen aan te bieden, van hoog milieu - en architectuurgehalte, toegankelijk voor bewoners met  

lage inkomens;
• de behoefte, tegemoet te komen, in termen van ruimte, voor het inrichten van uitrustingen in de buurt.

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres: Wijnheuvelenstraat nrs. 50-56 Kadaster: D 100 R 3
Eigenaar: privé GBP: Woonzone
Bestaande situatie: parking van de commerciële ruimte “Mi-gros”

BESTAANDE OPPERVLAKTES
Oppervlakte van het perceel: 997 m² 
Grondbezetting van het gebouwde: 23 m² (container)
Vloeroppervlakte: 0  m²

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Grondbezetting van het gebouw: 650 m²
Gebouwde oppervlaktes:
Gelijkvloers: uitrusting 650 m²
Verdiepingen: 10 woningen 1386 m² 
Totaal 1986 m²
Buitenruimtes:
Groendaken 267 m²
Tuin 347 m²
Totaal 614 m²
Geprojecteerd profiel: G + 3 + inspringende dakverdieping
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Liggingsplan

Inplantingsplan van de geprojecteerde situatie

OPERATIE XI.3
Reserve operatie

  BOUW VAN 10 WONINGEN EN 1 UITRUSTING, 
WIJNHEUVELENSTRAAT NRS. 50-56



DRAGER
Gemeente Schaarbeek

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving 997 m² 1.476.175  €
Werken 1986 m² + 614 m² buitenruimte 3.420.800  €
BTW werken 510.144  €
Honoraria studies 477.684  €
BTW honoraria 100.314  €
TOTAAL 5.985.767 €

Terrein Wijnheuvelenstraat 50-56

Schema van de geprojecteerde situatie



PROJECTBESCHRIJVING
Het project voorziet de herinrichting van bepaalde delen van de Poststraat en de Grondwetstraat gelegen 
binnen het verruimde gebied van het wijkcontract tussen de Paleisstraat, de Rogierstraat en de St. Marie 
straat. Deze twee straten verdienen inderdaad een heraanleg : smalle voetpaden, niet waterpas en 
samengesteld uit een patchwork van materialen. 

Het project voorziet de heraanleg van deze straten, met name met betrekking tot de voetpaden, om deze 
comfortabeler en zekerder te maken voor zwakke gebruikers. De verbreding van de voetpaden op 
bepaalde plaatsen laat ruimte voor het toevoegen van bomen, rustpunten en fietsstallingen.

Het project omvat : 
• de heraanleg van voetpaden, goten en  trottoirbanden aan weerzijde van de straat;
• de integratie van straatmeubulair en van beplantingen;
• gerichte inrichtingen: verbreding van  voetpaden, rustpunten, fietsstallingen, verlichting   

Deze inrichting zou in het kader passen van een sociaal-professioneel aanpassingsproject.
Dit project kadert binnen project IV. Groene en veilige straten. 

OBJECTIEVEN
Dit project laat toe: 

• om de mobiliteit van de zachte gebruikers te verbeteren;
• de openbare ruimte her in te richten

BESCHRIJVING VAN DE SITE
Adres:  bepaalde  delen  van  de  Poststraat  en  de  Grondwetstraat  gelegen  tussen  de  Paleisstraat,  de 
Rogierstraat en de St. Marie straat. 
Eigenaar: Gemeente Schaarbeek

GEPROJECTEERDE OPPERVLAKTES
Betrokken oppervlakte: 2266m²
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OPERATIE XI.4
Reserve operatie

 HERINCHTING VAN DE POSTSTRAAT EN DE GRONDWETSTRAAT 

Herinrichting van de Postraat en Grondwetstraat



DRAGERS EN PARTNERS
Drager : Gemeente Schaarbeek
Partners : Brussel mobiliteit, de handelaars, bedrijven en bewoners van de straat

FINANCIEEL PLAN EN AANDELEN VAN DE FINANCIERING
POST OPPERVLAKTE PRIJS

Verwerving / 
Werken 2.233 m² 232.600 €
BTW werken 48.845 €
Honoraria studies 18.027 €
BTW honoraria 3.786 €

TOTAAL 303.258 €
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BASISPROGRAMMA VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT WIJNHEUVELEN-JOSAPHAT SYNTHESE VAN DE OPERATIES

I Kinderpool Van Dyck
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Multifunctioneel complex van Dyck 13-17 

1.1 Verwerving van het perceel en afbraak van een loods

a. Verwerving van het perceel, afbraak van een loods en herverkoop aan 100 % van het terrein: 

152 m² et 218 m²  (eenheid 1)
Gemeente 2.291.700 € 14,0% 320.323 € 86,0% 1.971.377 € 0% 0 €

b. Verwerving van een terrein in het binnengebied (eenheid 2) Gemeente 648.528 € 14,0% 90.648 € 86,0% 557.880 € 0% 0 €

1.2 Renovatie van het gebouw aan de straatkant en inrichting van acht woningen Gemeente 2.479.964 € 14,0% 346.638 € 86,0% 2.133.326 € 0% 0 €

1.3 Onthaal voor de jongste kinderjaren

1.3.1 Inrichting van een co-onthaal Gemeente 216.554 € 14,0% 30.269 € 86,0% 186.285 € 0% 0 €

1.3.2 Opleiding van hulpverleners voor kinderopvang Cobeff 170.000 € 0% 0 € 100% 170.000 € 0% 0 €

1.4 Inrichting van een gemeenschappelijke tuin Gemeente 168.662 € 14,0% 23.575 € 86,0% 145.087 € 0% 0 €

1.5 Bouw van een passieve crèche met tuin Gemeente 2.207.741 € 14,0% 308.588 € 86,0% 1.899.153 € 0% 0 €

2 Uitrusting van de Van Dyckzaal voor psychomotorische activiteiten RCE 10.000 € 0% 0 € 100% 10.000 € 0% 0 €

3 Heraanleg van de ingang van de Van Dycktuin

a. Renovatie van de zijgevels Gemeente 25.749 € 14,0% 3.599 € 86,0% 22.150 € 0% 0 €

b. Realisatie van een portiek Gemeente 20.328 € 14,0% 2.841 € 86,0% 17.487 € 0% 0 €

TOTAAL  Kinderpool Van Dyck 8.239.226 € 1.126.481 € 7.112.744 € 0 €

II Josaphatkern : het kloppend hard van COJO
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Inrichting van de handelsstrook in de Josaphatstraat en l'Olivierstraat Gemeente 645.108 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 645.108 €

2 Acties om de handel op te waarderen en de Josaphatkern te verfraaien Gemeente – RenovaS 250.000 € 0% 0 € 100% 250.000 € 0% 0 €

TOTAAL  Josaphatkern : het kloppend hart van COJO 895.108 € 0 € 250.000 € 645.108 €

III Rasquinetpark
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Inrichting van de ingang van het Rasquinetpark

1.1 Herinrichting van de openbare lokalen aan de ingang van het park Gemeente 234.304 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 234.304 €

1.2 Uitbreiding van de Rasquinetzaal Gemeente 153.132 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 153.132 €

1.3 Herinrichting van het raakvlak van het park met de Josaphatstraat Gemeente 257.367 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 257.367 €

1.4 JST : bouw van een afdak inbegrepen VI.2

2 Inrichting van een sport- en evenementenpool aan het uiteinde van het park

2.1 Bouw van een overdekt multisportterrein Gemeente 484.974 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 484.974 €

2.2 Inrichting van buitenuitrustingen Gemeente 354.678 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 354.678 €

3 Animatie en beheer van het park

3.1 Organisatie van intergenerationele en interculturele activiteiten
La Gerbe-mémoire 

vivante
100.840 € 0% 0 € 100% 100.840 € 0% 0 €

3.2 Creatie van een moestuin en activiteiten rond chocolade Educateurs de rue 4.200 € 0% 0 € 100% 4.200 € 0% 0 €

3.2 Inrichting van een bar in het Sésam' restaurant open naar het park Bouillon de cultures  112.000 € 0% 0 € 100% 112.000 € 0% 0 €

TOTAAL   Rasquinetpark 1.701.495 € 0 € 217.040 € 1.484.455 €

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris



BASISPROGRAMMA VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT WIJNHEUVELEN-JOSAPHAT SYNTHESE VAN DE OPERATIES

IV Groene en veilige straten

N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Interventies van stedelijke acupucnture Gemeente 308.423 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 308.423 €

2 Inrichting van de handelsstrook in de Josaphatstraat en l'Olivierstraat inbegrepen II.1

3 Herinrichting van het raakvlak van het park met de Josaphatstraat inbegrepen III.1.3

4 JST : Heropwaardering van de hoek Haacht-l'Olivier inbegrepen VI.2

5 Aanleg van de Massauxstraat geassocieerde operatie gefinancierd door de gemeente

6 Operatie palen en paaltjes geassocieerde operatie gefinancierd door de gemeente

7 Sector van het Koninginneplein geassocieerde operatie gefinancierd door het gewest

TOTAAL Groene en veilige straten 308.423 € 0 € 0 € 308.423 €

V Instrumentenpalet voor het verbeteren v/d huisvesting
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Oprichting van “nieuwe” sociale of hieraan gelijkgestelde woningen

1.1 Creatie van twee woningen en één uitrusting of handelszaak, Josaphatstraat nr.81

a. Verwerving en afbraak van het gebouw Gemeente 304.283 € 14,0% 42.531 € 86,0% 261.752 € 0% 0 €

b. Bouw van 2 woningen en een uitrusting of handelszaak op het gelijkvloers Gemeente 562.014 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 100,0% 562.014 €

1.2 Renovatie van een woning, l'Olivierstraat nr. 78

a. Verwerving van het gebouw Gemeente 115.848 € 14,0% 16.193 € 86,0% 99.655 € 0% 0 €

b. Renovatie en uitbreiding van het gebouw Gemeente 264.829 € 14,0% 37.017 € 86,0% 227.813 € 0% 0 €

1.3 Renovatie van het VanDyckgebouw en inrichting van acht woningen compris I.1.2

2 Renovatie van privéwoningen

2.1 Renovatie van tien privéwooneenheden en oprichting van drie transitiewoningen  ASIS 395.000 € 0% 0 € 100% 395.000 € 0% 0 €

2.2 Versterking van het Renovatieadvies RenovaS 284.586 € 0% 0 € 100% 284.586 € 0% 0 €

2.3 Bricoteam : klusjes gericht op het milieu. Tewerkstelling van jongeren EVA vzw 201.588 € 0% 0 € 100% 201.588 € 0% 0 €

TOTAAL Instrumentenpalet voor het verbeteren v/d huisvesting 2.128.148 € 95.741 € 1.470.394 € 562.014 €

VI Platform werkgelegenheid – jongeren
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Door het platform te definiëren acties Mission Locale 500.000 € 0% 0 € 100% 500.000 € 0% 0

2 JST : bouw van een afdak  en heropwaardering van de hoek Haacht-l'Olivier JST 85.222 € 0% 0 € 100% 85.222 € 0% 0 €

3 Opleiding van hulpverleners voor kinderopvang compris I.3.2

4 Bricoteam : klusjes gericht op het milieu. Tewerkstelling van jongeren compris 2.3

TOTAAL Plateform werkgelegenheid – jongeren 585.222 € 0 € 585.222 € 0 €

VII Identiteit van de wijk
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Aanbrengen van een signalisatie en fresco's Bouillon de cultures 154.000 € 0% 0 € 100% 154.000 € 0% 0 €

2 Artistieke gebeurtenis die het wijkleven uitdrukt Les Halles 156.600 € 0% 0 € 100% 156.600 € 0% 0 €

TOTAAL Identiteit van de wijk 310.600 € 0 € 310.600 € 0 €

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris



BASISPROGRAMMA VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT WIJNHEUVELEN-JOSAPHAT SYNTHESE VAN DE OPERATIES

VIII Onthaal van nieuwkomers
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Specifieke schoolsteun voor nieuwkomers Action Josaphat 80.000 € 0% 0 € 100% 80.000 € 0% 0 €

TOTAAL Onthaal van nieuwkomers 80.000 € 0 € 80.000 € 0 €

IX Sensibilisatie rond duurzaam gedrag
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Activiteiten rond gezonde voeding en duurzaam verbruik Bouillon de cultures 50.000 € 0% 0 € 100% 50.000 € 0% 0 €

2 Verantwoordelijke jongeren op de fiets Action Josaphat 10.000 € 0% 0 € 100% 10.000 € 0% 0 €

TOTAAL Sensibilisatie rond duurzaam gedrag 60.000 € 0 € 60.000 € 0 €

X Informatie en participatie
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 De wijkantenne, informatie en participatie Gemeente – RenovaS 564.000 € 0% 0 € 100% 564.000 € 0% 0 €

TOTAAL Informatie en participatie 564.000 € 0 € 564.000 € 0 €

XI Reserve operaties
N° OPERATIES PROJECTDRAGER BEDRAG incl. BTW

1 Heraanleg van de Thiefrystraat Gemeente 460.363 €

2 Bouw van acht woningen binnen het huizenblok, l'Olivierstraat nrs. 52 en 58 Gemeente 3.540.269 €

3 Creatie van een uitrusting en tien woningen, Wijnheuvelenstraat nrs.50 à 56 Gemeente 5.987.767 €

4 Herinrichting van de Poststraat en Grondwetstraat Gemeente 303.258 €

XII Pilotage
N° OPERATIES BEDRAG incl. BTW

Projectleider – algemene coördinatie 250.000 € 0% 0 € 100% 250.000 € 0% 0 €

Totstandbrengingsstudie van het basisdossier : Collectif !pé 81.070 € 0% 0 € 100% 81.070 € 0% 0 €

Aanvullende studie  handelsstrook : IDEA Consult/BRAT 18.930 € 0% 0 € 100% 18.930 € 0% 0 €

TOTAAL Pilotage 350.000 € 0 € 350.000 € 0 €

TOTAAL (buiten reserve-operaties) TOTAAL

15.222.222 € 1.222.222 € 11.000.000 € 3.000.000 €

WONINGEN

Aantal nieuwe woningen 10

Aantal gerenoveerde woningen 14

Aantal potentiële woningen, reserve-operaties 18

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris

AANDEEL VAN DE FINANCIERING

Gemeente Gewest Beliris
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