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De volgende diagnose geeft een beknopt beeld van de bestaande toestand in de wijk, op basis van de 
gegevens van het NIS per statistische sector1 (van 1981, 1991 en in bepaalde gevallen 1997), 
enquêtes te velde, bezoeken aan gebouwen en contacten met de plaatselijke acteurs. De NIS-
gegevens zijn meestal oud en moeten derhalve met de gebruikelijke voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Het zijn evenwel de enige gegevens per statistische sector, die dus een vergelijking 
mogelijk maken tussen de verschillende wijken van een zelfde gemeente. 
 

1.1 ELEMENTEN VAN DE ANALYSE 

1.1.1 De vastgoeddynamiek, het gebruiksstatuut van de gebouwen 2- Kaart 2.2.5 
• Gebouwen die te koop staan 

Een twaalftal gebouwen waren te koop gedurende de enquêtes te velde (eind februari 2000). 
Enkele dagen later werd een telefonisch enquête uitgevoerd, een groot deel van deze 
eigendommen was reeds verkocht, hieruit blijkt dat de wijk een goede vastgoeddynamiek kent.  

• Leegstaande of verlaten gebouwen 
Een twaalftal gebouwen bleken niet in gebruik te zijn, waarvan het geheel van negen gebouwen 
gelegen in de Paleizenstraat waarvan de onteigenningsprocedure begonnen is. De leegstaande 
gebouwen zijn verspreid over heel de perimeter van de studiezone, en in het bijzonder in de 
Groenstraat en de Aarschotstraat. Men vindt een grotere concentratie in het blok huizen 
afgebakend door de Brabantstraat, Kwatrechtstraat, Groenstraat en Rogierstraat, en ook in het 
blok dat een hoek vormt met de Aarschotstraat en de Konninginnelaan. 
De oude zetel van de RTT, in de Paleizenstraat gelegen, bevatte 24.000 m² burelen, alvorens hun 
verhuis in de Noordwijk. Dit “art-deko” gebouw van net voor de oorlog, werd zorgvuldig 
onderhouden door zijn eigenaar en staat leeg sinds enkele jaren, maar is op de goede weg om 
door de privé-sector omgevormd en gerenoveerd te worden in kantoren, een centrum voor 
bedrijven (met publieke hulp), een museum en hoge standing woningen. 

• Delen van leegstaande gebouwen 

In de Aarschotstraat staan er vele verdiepingen leeg, voornamelijk boven de gelijkvloers die bezet 
worden door de prostituees, niettemin blijkt dat de clandestienen, waarvan het aantal erg 
toegenomen is, hun toevlucht vinden in de lege verdiepingen en opslagplaatsen van de 
Aarschotstraat. 

In de Brabantstraat, daarentegen zijn er heel weinig leegstaande verdiepingen, maar de 
woonfunctie wordt meer en meer teruggedrongen omdat de verdiepingen gebruikt worden als 
opslagplaatsen of als bijgebouw voor de handel. 

Het aantal leegstaande gelijkvloers in de rest van de wijk is op een homogene manier verspreid (2 
of 3 per blok), met uitzondering van de Rogierstraat waar men een sterke afgang van de handel 
opmerkt (6 leegstaande handelsruimten).   

• Delen van gebouwen die te huur staan 

Meestal zijn het delen van gebouwen die te huur staan. In de gehele perimeter van het wijkcontract 
vindt men een twaalftal verhuringen. Ze zijn min of meer gelijkmatig verspreid. 

• Stedebouwkundige vergunningen aangevraagd in de voorbije twee jaar 
Er werd een groot aantal stedebouwkundige vergunningen aangevraagd in de wijk. Het zijn 
voornamelijk aanvragen voor de uitbreidingen van handels gelegen in de Brabantstraat of 

                                                      
1 De ouderdom van de gegevens en het percentage niet-ingevulde formulieren inzake huisvesting (dat bijna een 
vijfde van het woningpark vertegenwoordigt) noopt evenwel tot de grootste voorzichtigheid met betrekking tot de 
diagnose van de bevolking en de huisvesting. 
2 Het volgende hoofdstuk is gebaseerd op een enquête te velde en een vergelijking met de informatie van het 
GBP over de bestaande feitelijke toestand. 
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opslagplaatsen en bijgebouwen voor de handel in de binnenplaatsen van de huizenblokken. Elders 
in de perimeter stelt men vast dat de vergunningen vooral renovaties of 
bestemmingsveranderingen betreffen. 

• Stadskankers en braakliggende terreinen  
Er zijn verschillende stadskankers de belangrijkste is gelegen tussen de Paleizenstraat en de 
Poststraat (RURALIS gebied), maar zijn marginale positie ten opzichte van de wijk en de 
mogelijkheid om een oplossing te vinden buiten het kader van het programma, verantwoordt 
waarom het blok huizen niet hernomen werd in de definitieve perimeter van het wijkcontract. 
Enkele terreinen zijn verlaten, nl. drie hoeken die in de Dupontstraat gelegen zijn. 

1.1.2 Functionele mutaties 
De functionele mutaties betreffen de oppervlaktetoename van de handels en de opslagplaatsen  die 
de interieurs van de blokken volbouwen, in het bijzonder de aan de Brabantstraat aanpalende 
blokken. 
Deze vaststelling baseert zich deels op de studie van de stedebouwkundige vergunningen die deze 
twee laatste jaren werden uitgereikt.  
Men zou binnenkort bij deze vaststelling ook de omvorming van de RTT in acht moeten nemen, 
omvorming in derhalve burelen, woningen, activiteitzalen en tentoonstellingsruimtes (museum), enz… 

1.1.3 De staat van de bebouwing - Kaart 2.2.6 
Deze kaart geeft duidelijk aan welke zones het meest vervallen zijn, en waarop dus prioritair de 
interventies toegespitst moeten worden. 
Methodologie van het onderzoek: de drie externe indicatoren zijn de staat van: - de gevel 

- de ramen 
- dakgoten en dak. 

Het was echter niet mogelijk om in het kader van dit veldonderzoek elk gebouw in de perimeter van 
binnen te gaan bekijken. 

• Nieuwe of gerenoveerde gebouwen  
Voor deze gebouwen wijzen alle externe indicatoren die onderzocht werden op een perfecte uiterlijke 
staat, wat niet noodzakelijk betekent dat de rest van het gebouw dezelfde kwaliteiten vertoont, te meer 
omdat de NIS-gegevens niet zo’n optimistisch beeld geven van de werkelijkheid.  
De verdeling is tamelijk homogeen binnen de perimeter van het Wijkcontract. Opmerkelijk is nog dat 
het heel vaak gaat om twee of drie gebouwen naast elkaar waarvan de gevels werden vernieuwd. 

• Gebouwen in middelmatige staat  
Dit zijn de gebouwen waarvan een buitenelement van de gevel niet in perfecte staat verkeert en doet 
vermoeden dat hetzelfde geldt voor de binnenzijde; doorgaans laat de staat van de gevel, de dakgoot 
of de ramen te wensen over. In dit geval is dat element toe aan onderhoud, hoewel de rest in goede 
staat verkeert. 

• Vervallen gebouwen 
Deze categorie omvat gebouwen waarvoor grote onderhoudswerken of de vervanging van bepaalde 
elementen (dakgoot, ramen,...) gewenst zijn. 
Deze gebouwen bevinden zich voornamelijk in het laagste gedeelte van de wijk, onder de 
Groenstraat. De gebouwen in de Linnéstraat, de Plantenstraat, in de omgeving van de Sint-Jan en 
Nikolaaskerk alsook in de Aarschotstraat ter hoogte van de Koninginnestraat, zijn in heel slechte 
staat. 

• Onbewoonbare gebouwen 
Deze gebouwen verkeren duidelijk in vervallen staat. Ze staan al een aantal jaren leeg, blootgesteld 
aan weersomstandigheden en vandalisme, ook al zijn ze soms nog bewoond of werden ze gekraakt. 
Een tiental gebouwen die deze kenmerken vertonen, werden in de wijk opgemerkt (het RURALIS 
gebied niet inbegrepen, aangezien het weggehaald werd uit de definitieve perimeter).  

• Renovatiewerken 



Wijkcontract Brabant : fase III 

 

COOPARCH - R.U.  -  15/12/2004 
 

6 

De meest vervallen gebouwen bevinden zich in het lagere gedeelte en het is ook daar, waar de 
meeste renovatiewerken ondernomen worden, behalve dan in de Koningstraat en het 
Koninginneplein. Men telt er een twintigtal in de wijk. 

1.1.4 De grondbestemming – bestaande feitelijke toestand - Kaart 4 
De kaart van de grondbestemmingen toont aan dat  de woonsector overheersend is. De burelen 
bevinden zich voornamelijk langs de Koninklijke straat en de Paleizenstraat. De aanwezigheid van 
onderwijsvoorzieningen (hoofdzakelijk Nederlandstalig hoger onderwijs) is zeer belangrijk, alsook de 
aanwezigheid van de prostitutie in het  lagere gedeelte van de wijk. 
Het zijn de Brabantstraat en haar levendige handelszaken die de wijk kenmerken. De omliggende 
blokinterieurs zijn vaak door ondernemingen en opslagplaatsen bezet. 

1.1.4.1 De economische activiteit  
Behalve de hieronder beschreven handel (zie 0.4.2) zijn er relatief weinig plaatsen met activiteiten; de 
belangrijkste tewerkstellingskernen zijn gelegen rondom de wijk. 
Deze activiteitenpolen bieden aan de plaatselijke bevolking echter maar weinig werkgelegenheden. In 
het algemeen hebben de KMO’s binnen de zone van het wijkcontract weinig mogelijkheden tot 
uitbreiding, hetgeen de capaciteit om in dienst nemen niet helpt. 

1.1.4.2 De handel  

• De Brabantstraat 

Deze wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van tal van handelszaken met mediterraanse 
producten  

(Maghreb, Turkije), waarvan de beklanting de streek overschrijdt, aangezien het een belangrijk 
stopplaats is voor vele Magrebijnen, die van Noord-Europa komen. De atypische commerciële kant 
van deze handel heeft haar niet toegelaten voordeel te trekken uit één van de 12 
handelskerncontracten opgesteld door de regio.  

De plaatselijke associatieve sfeer (Wijkpartenariaat en de vereniging van de handelaars) mobiliseert 
zich, samen met de Koning Bouwdewijnstichting en de gemeente om de ontwikkelingswijze van de 
handelsactiviteiten te definiëren. Bij de bestudeerde mogelijkheden, vindt men: het voordeel trekken 
van de oosterse sfeer om nieuwe klanten aan te trekken, dit neemt met zich mee dat er een grotere 
diversiteit in aanbiedingen moet komen, het creëren van evenementen (eindejaarsanimaties in de 
straat, de verfraaiing van de straat…) in samenwerking met bepaalde scholen en de 
Bouwdewijnstichting, het verbeteren van het imago en de properheid van de straat, een betere 
verbinding met de nabije publieke parkings, het herstellen van de link met het Rogierplein en de 
stadskern. 

 
• De Aarschotstraat en het “Eros Center” 
Behalve de “traditionele” handelskernen, moet men ook de Brusselse “Eros Centrum” in acht nemen 
die sinds de afbraak van de Marktstraat zich in de Brabantwijk gesetteld heeft. 
Er zijn twee grote concentraties met ongelijke gevolgen op de wijk. De twee situaties worden in het 
punt 1.1.9. beschreven. 
 

• Buurtwinkels  
Binnen de perimeter van het Wijkcontract vinden we weinig buurtwinkels, de meeste zijn in de 
Dupontstraat en de Groenstraat gelegen, die in de wijk de hoofdassen van de voetgangers zijn. Er zijn 
heel wat Turkse cafés, die vaak opgericht zijn als VZW’s; ze vervullen een belangrijke sociale functie 
als ontmoetingsplaatsen voor de mannen. 

1.1.5 De voorzieningen - Kaart 4.1 
Binnen de perimeter van het Wijkcontract zijn er opmerkelijk weinig socio-culturele en welzijnszorg 
voorzieningen of voorzieningen voor professionele inschakeling. Toch moet men het werk vermelden 
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van het wijkpartenariaat (werkend voor de sociale cohesie in de wijk), van Gaffi (takenschool, 
alfabetisatie en sociaal-professionele inschakeling van de vrouwen), van Poverello (sociaal 
restaurant), van CEDAS (takenschool, sociaal-professionele inschakeling en socio-culturele 
jeugdbegeleiding) en van Club 1 (sportzaal). 
De sportvoorzieningen van de buurt, nl. de zalen CEDAS en Club1 voldoen niet aan de behoeften van 
het grote aantal jongeren van de wijk. De enige voorzieningen die een grote invloed hebben zijn de 
vele schoolinstellingen, gelegen in het hoger gedeelte van de wijk (VLEKHO, de gemeente school nr 
3,…) en de lagere school van de Broederschapstraat. De lage dichtheid van de associatieve sfeer 
wordt niettemin gecompenseerd door de dynamiek van de plaatselijke acteurs, hetgeen de creatie van 
een plaatselijke bemiddelaar mogelijk maakt in het kader van het sociale luik. 
De vragen van de inwoners gaan vooral in de richting van de oprichting van speelruimtes voor 
kinderen en plaatsen voor activiteiten voor jongeren. De oprichting van een jeugdhuis alsook een 
takenschool wordt als prioritair beschouwd. Er is ook een dringende vraag naar plaatsen voor 
activiteiten en ontmoetingen voor oude mensen. 
De afwezigheid van kinderdagverblijven of “halte-garderie” is een waarlijk gebrek voor een wijk met  
grote gezinnen. De afwezigheid van activiteiten voor meisjes, het gebrek aan telefooncellen en 
containerparken werden ook op de vloer gelegd; de properheidsproblemen en het clandestiene 
sluikstorten zijn zeer zorgwekkend voor de inwoners. 
De dichtheid van het bebouwde wijst op een cruciaal gebrek aan ruimte op de begane grond, wat het 
oprichten van openluchtrecreatie- en sportinfrastructuur zeer moeilijk maakt. Deze behoeften zouden 
gedeeltelijk kunnen worden voldaan met de aanleg en het openbaar maken van het blokinterieur 
gelegen achter het RTT gebouw.  

1.1.6 De overheidseigendommen - Kaart 4.3 
De Gemeente bezit een klein privé erfgoed: 
• Een huis Linnéstraat nr 114-116  
• Een geheel van huizen, Potterstraat nr. 31-39, betrokken bij een renovatieproject “geïsoleerde 

gebouwen” gesubsidieerd door de Regio.  
• Een gebouw Groenstraat nr113, waarvan alleen het achterste gedeelte beschikbaar is en 

waarvan de gelijkvloers bezet wordt door een hoge spanningscabine  
• Een gebouw, Dupontstraat nr 11 gelegen op een hoek. 
Daarenboven is de Coöperatieve Gemeenschap van verhuurders en constructie van woningen  
en familiale huisvestingen, eigenaar van twee bouwterreinen,  beiden gelegen op een hoek:  
• Een terrein, Groenstraat, 100  
• Een terrein, Dupontstraat, 29  
Het OCMW  bezit geen eigendom binnen de perimeter  
De Regio is eigenaar van een bouwterrein van 1183m² op de hoek van de Kwatrecht- en 
Aarschotstraat, bezet door een car-wash waarvan de concessie hernieuwd werd, Dit is bijzonder 
destructurerend in het stadsweefsel. 

1.1.7 Het leefkader, de openbare ruimte - Kaart 5 

1.1.7.1 De groene ruimten 

• De binnenterreinen van huizenblokken 
De kaart van de bestaande toestand van het GBP geeft twee graden aan inzake de kwaliteit van de 
binnenterreinen van huizenblokken: de binnenterreinen van huizenblokken van goede kwaliteit 
(waaronder de privé-tuinen) en de binnenterreinen van huizenblokken met weinig groen: slechts drie 
huizenblokken zijn aangegeven als zijnde van kwaliteit. De meeste binnenterreinen van 
huizenblokken zijn dus bebouwd (opslagplaatsen, bijgebouwen), en de privé-tuinen compenseren niet 
het gebrek aan openbare groene ruimten.  

• De groene ruimten toegankelijk voor het publiek  
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Op het grondgebied van het Wijkcontract is er geen enkele groene ruimte die toegankelijk is voor het 
publiek. Er zijn echter wel squares en tuinen in de buurt: 
• Het Gaucheretpark, onlangs aangelegd, aan de overkant van de spoorweg, 
• De tuinen van de Kruidtuin, 
• Het Lehonplein, heel dynamisch, maar volledig mineraal. 
Het gebrek aan zowel private als openbare groene ruimten beklemtoont nog het gevoel van 
verstikking dat overheerst in de wijk. De opening van nieuwe groene ruimten voor het publiek is een 
absolute noodzaak en zal één van de doelstellingen zijn van het Wijkcontract.  

• De rijaanplantingen en beplante pleinen 

In tegenstelling met St-Joost, dat er al twintig jaren mee bezig is, begint de gemeente nu pas een 
beleid voor de beplanting van de straten te ontwikkelen, die het gebrek aan groen in de openbare 
ruimte gedeeltelijk zou moeten verhelpen. De enige bestaande rijbeplantingen zijn te danken aan de 
wil van de regio, nl. op het “Koninklijk Tracé” en de Kwatrechtstraat.  

Kaart 5 toont de straten en pleinen die beplant zijn, alsook de kwaliteitsgraad van de binnenterreinen 
van de huisblokken.. 

1.1.7.2 De staat van de openbare ruimte 

• Staat van wegen en voetpaden  
In tegenstelling met St-Joost, leidt de gemeente nu pas een opzettelijke politiek inzake onderhoud en 
van de trottoirs en verkeerswegen. 
Met uitzondering van de Koninklijke-, Paleizen-, Liedts- en Koninginnenas gerenoveerd door de 
Regio in het kader van het “Koninklijk Tracé”, zijn de straten en trottoirs in middelmatig tot zeer 
slechte staat. In deze laatste categorie bevinden zich grote delen van de Groenstraat en de 
Brabantstraat. 

• Verlichting 
Buiten de Brabantstraat, de Dupontstraat en het “Koninklijk Tracé”, mag men de verlichting als 
middelmatig beschouwen, met uitzondering van de Aarschotstraat, waar de verlichting echt 
onvoldoende is. De verlichting  van de Brabantstraat en Kwatrechtstraat hebben meer dan tien jaar en 
de rest van de wijk wordt verlicht met een systeem van hogedruknatrium (dat een roodachtige kleur 
geeft) deze verlichting werd tussen 1947 en 1957 geplaatst, dus meer dan veertig jaar geleden. 
De verlichting samen met de prostitutie en de rondslenterende jeugd, verleend een reëel onveilig 
gevoel aan de wijk, versterkt door een belangrijke delinquentie (het inslaan van autovensters, verbale 
agressie...) nl. in de Aarschotstraat, de Plantenstraat en de Groenstraat. De verbetering van de 
verlichting werd  aangehaald door de bewoners en de prostituees  als prioritair en  onontbeerlijk om 
terug tot een vredig en rustige buurt te komen. 
Laten we er op wijzen dat de Gemeente een “Licht Plan” over heel de gemeente heeft laten 
bestuderen door het bureau MAJOT. Deze studie bevat een operationeel luik waarop we beroep 
zullen doen voor het opstellen van het deel 4 van het Wijkcontract. 

1.1.7.3 De activiteiten in de openbare ruimte 
De Brabantstraat is één van de drukste winkelstraten van de stad. Haar activiteit dat een deel van de 
trottoirs bezet, geeft een zeer levendig karakter aan de wijk. 

De voornaamste pleinen bevinden zich in de periferie van de wijk. Ze werken op zeer verschillende 
wijze. 

• Het Koninginnenplein, vernieuwd in het kader van het Koninklijk Tracé, heeft een zeer duidelijk 
metropolische functie, benadrukt door de aanwezigheid van veel horeca. 

• Het Liedtsplein is meer functioneel (er zijn geen zitbanken!). Gezien het autoverkeer en de 
trams, is het moeilijk voor de voetgangers om zich het plein eigen te maken.  

De Brabantstraat is een van de levendigste winkelstraten van de stad. Haar activiteit dat tot op de 
trottoirs overloopt, geeft een zeer levendig karakter aan de wijk. 
De Groenstraat is een belangrijke straat, maar niet op metropolisch niveau. Ze is de wervelkolom van 
de wijk, maar geen enkele openbare plaats ent zich erop.  
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De Dupontstraat, die het Koninginnen plein met het station verbindt, is vandaag de dag nog een 
straat zoals de andere. Ze wordt weliswaar zeer frequent genomen door zowel pendelaars 
(waaronder veel studenten), als door inwoners van de wijk. 
De zeldzaamheid van gemeenschappelijke plaatsen heeft tot gevolg dat de straten de 
socialisatieplaatsen geworden zijn. Zo zijn de drukst bezochte straten de ontmoetingsplaatsen en de 
wandelingen voor de volwassenen en de rustigere straten, de speelruimte van de kinderen. 
Men moet een grote aandacht geven aan kleine nabijheidsruimten die de ontmoeting toelaten, deze is 
essentieel voor dit residentieel stadsweefsel waar zowel de open ruimte als de woonoppervlakte erg 
klein zijn. 

1.1.7.4 Het leefmilieu, de pollutie 3 

• Netheid van de openbare ruimte 
Het sluikstorten en meer algemeen de netheid van de openbare ruimte blijven een belangrijk 
probleem in de wijk, slecht beleefd door de inwoners en de winkeliers van de Brabantstraat. Het 
aanpakken van het vuil, zal één van de prioritaire acties van het wijkcontract zijn. 
In zake properheid zijn er geregeld aanvragen van zowel de inwoners als de prostituees voor  het 
plaatsen van vuilnisbakken in de openbare ruimte wegens hun erbarmelijk gebrek. Het is namelijk 
opmerkelijk dat er geen vuilnisbakken zijn in de Brabantstraat, waar de grote dichtheid van de winkels 
en de voetgangersstroom, reële properheidsproblemen met zich meebrengen.  
Het “vuilprobleem” van de Brabantstraat wordt vermeld, maar er zou a-priori snel verbetering moeten 
komen vermits de vereniging van de handelaars en Brussel-properheid hieromtrent in overleg zijn. 
Sommige plaatsen (straathoeken, pleinen,...) zijn meer onderhevig aan het sluikstorten (bouwafval 
e.d.) dan andere; zo zet het spoorwegtalud omgeven met een blinde muur, een aanzet tot aan tot 
sluikstorten nl. op de hoek van de Koninginnelaan. 
De bestaansredenen van die opslagplaatsen zijn legio en zijn a-priori ook het gevolg van mensen die 
niet van de wijk zijn: de zeer hoge bevolkingsdichtheid, krappe woningen voor de gezinnen, een grote 
mobiliteit en dus vele verhuizingen, het taalprobleem van de gezinnen (met betrekking tot de 
uurschema’s van de ophaaldiensten), gebrek aan informatie (containerpark, Net Brussel), en vooral 
de lage inkomsten van de bevolking, die goedkope of tweedehandse (en dus weinig duurzame) 
meubelen en huishoudartikelen kopen, soms ook, het verschil van mentaliteit, (men beschouwt dat de 
openbare ruimte hiervoor mag dienen).  
Kaart 5 geeft de plaats aan van enkele permanente stortplaatsen van afval, groot vuil of 
bouwmaterialen. 

• Het lawaai 
Aangezien de wijk een hoofdzakelijk residentieel karakter vertoont, zijn de enige externe bronnen van 
hinder die voor problemen zorgen het autoverkeer, het gevaar voor de voetgangers, de pollutie en het 
verkeerslawaai.  
Dit betreft zoals gewoonlijk het “Koninklijk Tracé” en de Brabantstraat.  
De aanwezigheid van de Brusselse “tippelaarsterodroom” is een bijzondere hinder, door het nachtelijk 
heen en weer rijden van de auto’s. 
Het frequente voorbijgaan van de treinen betekent ook een belangrijke hinder voor de inwoners van 
de Aarschotstraat (die minder en minder talrijk zijn) 

1.1.8 De verplaatsingen - Kaart 6.2 4 
De commerciële as brengt normaal gemotoriseerd verkeer met zich mee, nl. klanten die niet van 
Brussel zijn en van de Ring komen. De Aarschotstraat en de Brusselse “tippelaarsterodroom” 
genereert ook een druk verkeer, tot laat in de nacht. 
De wijk van de studiezone bevat verschillende scholen die zowel mensen van heel Schaarbeek als 
van andere gemeentes aantrekken. 

                                                      
3 "Bilan Propreté à Saint-Josse, février 1997", Christine Toussaint. 
4  Hoofdstuk gebaseerd op een aantal gegevens van het bureau Espaces publics - Mobilités 
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Er zijn naast dit feit weinig andere factoren die verkeer veroorzaken. Niettemin nodigt de 
rechtlijnigheid van een aantal wegen tot te hoge snelheden zoals in de Groenstraat, de Dupontstraat 
of de Rogierstraat. Vooral in de Groenstraat is dit hinderlijk gezien er daar vele scholen zijn. 
We wijzen er tevens op toe, dat de afwezigheid van verkeerslichten in de Brabantstraat niet aanspoort 
tot het temperen van de snelheid, hetgeen al vaker het voorwerp van aanvragen geweest is vanwege 
de handelaars.    
Het gehele wegennet heeft een gemeentelijk statuut, behalve  het “Koninklijk Tracé”. 
In zake specialisatie van de wegen worden het “Koninklijk Tracé”, de Aarschot-, Kwatrecht- en 
Brabantstraat beschouwd als interwijkwegen. (zie kaart 5 van het ontwerp GBP), drie interwijkwegen 
zijn dus naast elkaar geplaatst. 
Kaart 5 geeft de staat aan van de wegen, die vaak zeer slecht zijn, behalve deze van het “Koninklijk 
Tracé”. 
 

• De bediening door het openbaar vervoer 
De wijk wordt bijzonder goed bediend door het openbaar vervoer: een groot aantal bussen en trams 
rijden in de nabije omgeving. 
De nabijheid van het Noordstation en het CCN zijn troeven die vandaag nog zeer slecht uitgebaat zijn. 
Het station dat belangrijker zal worden met de ontwikkeling van het GEN, draait zijn rug toe aan de 
wijk. De wil geuit door het GemOP om het station te openen naar de wijk toe, heeft het voordeel 
van een betere toegankelijkheid voor de inwoners van de wijk, voor de handel in de Brabantstraat en 
om naar het Koninginneplein te gaan via de Dupontstraat. 
De NMBS is huidig een ‘Masterplan’ aan het uitwerken voor het Noordstation, waarvan de werken 
zouden voorzien zijn tot 2005. Dit plan voorziet namelijk de wijziging van de drie toegangen die op de 
Aarschotstraat uitkomen. De werken voorzien het openbreken van nieuwe toegangen, in de as van de 
huidige zuid-, centraal- en noordgalerijen. Het wijkcontract zou dit initiatief voor een betere 
leesbaarheid moeten ondersteunen door bijvoorbeeld het herdenken van de straatinrichting en een 
duidelijkere leesbaarheid van de hoofdingang vanaf de Allardstraat. 
 

• Het parkeren 
De centrale positie van dit deel van de gemeente in de agglomeratie verklaart waarom de druk voor 
het parkeren groot is over dag, nl. wegens de verschillende handelspolen, de hoge scholen en de 
aantrekkingskracht van de Brabantstraat. 
Het probleem wordt nog schrijnender tijdens het W.E. waardoor de inwoners soms zeer ver van hun 
woningen moeten parkeren. 
Betreffende de Brabantstraat is het gebrek aan parkeerplaats nog problematischer aangezien daar 
vooral semi-groothandel is, die een toegankelijkheid voor auto’s eist. Niettemin blijkt dat een groot 
aantal van de parkeerplaatsen bezet worden door de handelaars zelf of door hun familieleden. Een  
campagne voor het aanmoedigen van het gebruik van het openbaarvervoer is dus van groot belang, 
als ook een strengere controle van de parkeerautomaten door de politie. 
In de Rogierstraat heeft de veiligheidsperimeter rondom de synagoge bijna alle parkeerplaatsen langs 
de weg afgeschaft. Er zouden inrichtingen uitgevoerd moeten worden om dit verbod duidelijker te 
maken. 
In de Groenstraat veroorzaakt de afwisseling van parkeerkant verkeersproblemen: het parkeren zou 
tot de westkant herleid moeten worden. De inwoners wensen dat er inwonerskaarten ingevoerd 
worden voor de straten in de wijk.  
 

• Het transitverkeer 
Het grote aantal interwijkwegen verklaart het belang van de verkeersstroom in de wijk.  
Het sluipverkeer gebruikt de kleine straatjes van de wijk volgens een aantal welgekende trajecten. De 
lange éénrichtingsstraten zetten aan tot hoge snelheid. 
Voornamelijk in de Groenstraat en de Brabantstraat, wanneer de winkels gesloten zijn, wordt hier te 
snel gereden.  
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De activiteiten in verband met de prostitutie brengen ook verkeersstoornissen met zich mee, vooral in 
de Aarschotstraat. Het verkeer gebeurt in lus, de klanten, vertragen wanneer ze langs de vitrines 
rijden, zowel overdag als 's nachts. 
De werking van de semi-groothandels in de Brabantstraat, veroorzaakt ook vertraging in het verkeer. 
De kleine opslagplaatsen en de grote volumes die uitgewisseld worden, eisen frequente 
bevoorradingen, die de weg versperren door het dubbelparkeren van de vrachtwagens. 
Een groot aantal klanten van de Brabantstraat zijn niet afkomstig uit Brussel en kopen per grote 
hoeveelheden. 
 

• Conflicten tussen voetgangers en automobilisten 
De wijk kent geen echte zwarte punten inzake verkeersveiligheid, wat te maken heeft met het smalle 
karakter van de wegen, waar het verkeer wordt geregeld met behulp van lichten. 
In bepaalde straten wordt evenwel te snel gereden, met name daar waar de rechtlijnige tracés en het 
eenrichtingsverkeer dit probleem nog bevorderen. De aanleg van verkeerstafels en de verbreding van 
de voetpaden zouden een oplossing kunnen bieden, waardoor het grondgebied bovendien een 
zekere leesbaarheid zou behouden. 
Een meer specifiek probleem voor de wijk is het gedrag van de voetgangers, die zich niet altijd bewust 
blijken te zijn van de gevaren op straat: spelende kinderen, of het nu met de bal is of op de fiets, 
begeven zich buiten de schooluren vaak op de wegen. 
 

• Het gebruikelijk voetgangersverkeer  
Gezien de bevolkingsdichtheid telt de wijk verscheidene zones die bijzonder druk gefrequenteerd 
worden door voetgangers, dit is vooral het gevolg van de handelsaders (Haacht en Brabant) en de 
scholen.  
De noord-zuidas van de Dupontstraat is een belangrijke voetgangersverbinding met het Noordstation.  

1.1.9 De prostitutie – Kaart 7.5 
Sinds de afbraak van de marktstraat concentreert het Brusselse "Eros Center" zich in de Brabantwijk. 
Deze center bezet alle straten direct aangrenzend aan de oostkant van het Noordstation. 
Men onderscheidt er twee onderdelen met verschillende karakteristieken die ongelijke gevolgen 
hebben voor het leven in de wijk.  
• De Aarschotstraat (bijna volledig op het gebied van Schaarbeek gelegen) is voornamelijk 

samengesteld uit bars met dienstmeisjes. Door het éénrichtingsverkeer en haar ligging tegenover 
het talud van de spoorweg, mag men beschouwen dat de situatie relatief minder schadelijk is dan 
in het geval het in het hart van de wijk gelegen zou zijn; de ‘officiële’ residentiële sector heeft deze 
buurt al opgegeven, de prostitutie zou er nog dichter kunnen worden. Maar het drukke verkeer, het 
nachtelijke burengerucht en de criminaliteit maken het leven steeds moeilijker voor de laatste 
bewoners. 

• De Rivierstraat, de Linnestraat, de Plantenstraat, de Weidestraat en Groenstraat daarentegen 
kennen nog een hoge woondichtheid. De prostituees oefenen er hun industrie meestal uit in de 
"carrés", i.p.v. in bars. De straten zijn er verstopt door het verkeer in lus dat een echte hinder is 
voor de woningen en deze van waarde doet dalen. De inwoners als de prostituees komen steeds 
terug op dit conflict dat hen tegen elkaar opzet. 

Bij het vitrinetippelen, moet men het straattippelen toevoegen, dat hetzelfde territorium overspant, en 
ook een beetje in de Noordwijk uitloopt. 
 
We  wijzen nu reeds op de wil van de twee gemeentes, geuit in het basis dossier van hun 
respectievelijke GemOP, om de prostitutie zoveel mogelijke te concentreren in de Aarschotstraat en 
binnen de grenzen van de Kwatrechtstraat en Koninginnelaan te houden. Deze actie is prioritair; haar 
verwezenlijking is de voorwaarde van de heropleving van de naburige wijken.  
De evolutie van de structuur van de prostitutie (minder en minder zelfstandige en meer en meer 
meisjes in handen van mafieuze internationale netwerken) gaat gepaard met het verlaten en de 
verwaarlozing van de gebouwen, gehuurd aan illegalen. Verslaving op alle niveaus... 
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Recente evolutie van de lokalisatie (sinds 1994) 
De evolutie in de laatste zes jaren (1994 / 2000)  van deze activiteit mag bestudeerd worden door 
vergelijking met de studie opgemaakt door het St-Lukaswerkgemeenschap in november 1994 en de 
studie van maart 2000. Op de kaart 7.5 hebben we de staanplaatsen die tijdens de verschillende 
studies werden geïnventariseerd hernomen. Men kan er een paar mutaties opmerken maar geen 
groei van het aantal instellingen. Er zijn geen betekenisvolle verplaatsingen geweest van de ene blok 
naar de andere tenzij dat het oplopende deel van de Kwatrechtstraat blijkbaar verlaten werd.  
Het aantal bars en carrés zijn niet veranderd sinds 1994. Terwijl de kaart van St-Lukas in november 
94, 88 bars of carrés in werking telde, hebben wij tussen de 1ste en de 8ste maart 2000,  eveneens 88 
carrés en bars in werking geteld op twee verschillende tijdstippen: overdag  van 15 tot 17uur en 
s’nachts van 23u. tot 1uur. 
Het aantal prostituees per instelling moet ook in het oog gehouden worden, de nieuwe 
prostitutiepraktijk onderverhuurt per 6 uren aan meisjes, voornamelijk afrikanen, wat een snellere 
rotatie toelaat en het aantal klanten aanzienlijk verhoogt.  
 
Het gevoerde beleid 
Bij het lezen van de krant "Le Soir" merkt op dat er veel geaarzeld wordt; welk standpunt moet er 
genomen worden tegenover de prostitutie. Zekere maatregelen beoogden de uitroeiing van de 
prostitutie, meerbepaald in Schaarbeek in de Aarschotstraat, door brutale sluitingen of door continue 
controles of nog door reglementen die van maand tot maand veranderden (nu eens waren gordijnen 
verplicht, dan weer verboden van voor tot van achter in de tuin, dan weer gekleed of niet meer in de 
vitrines enz.).  
Andere maatregelen probeerden de prostitutie te ontmoedigen door steeds zwaardere belastingen op 
te leggen. 
Nog andere, op initiatief van Justitie, beoogden de prostitutie af te bakenen in een perimeter (« zone 
P. »), maar dit werd stellig geweigerd door zowel de burgemeester van St-Joost, als van Brusselstad, 
Schaarbeek, en Elsene, omdat dit de buurten waar ze ingeplant zijn nog meer zouden stigmatiseren. 
In tegenstelling met Schaarbeek heeft Sint-Joost altijd een tolerante politiek gevoerd inzake 
prostitutie, een politiek dat tot twee jaar geleden leidde tot een relatieve samenhorigheid tussen de 
prostitutie en de wijk. Toen er op 18 mei ’98, rellen uitbarstten in de wijk en jongeren uit woede meer 
dan 40 vitrines insloegen, hebben de gemeentelijke gezagvoerders de prostituees aangeraden, een 
avondklok van tien dagen na te leven en zich fatsoenlijker te kleden bij het hernemen van hun werk 
zodat de bewoners van de wijk zich niet bedreigd zouden voelen. Gezien de totale ondoeltreffendheid 
van de belastingen die de gemeente St-Joost had ingevoerd, heeft ze het innen ervan opgegeven.  
 
Samenleving met de inwoners 
Sinds ongeveer twee jaar is de sfeer tussen de prostitutie en de wijk minder ontspannen, zowel in 
Schaarbeek als in St-Joost. Heeft het te maken met de vrijmaking van de inwoners, die heden in 
meerderheid muzelmannen zijn en dus minder geneigd de uitstalling van bijna geheel naakte 
lichamen te verdragen of heeft het te maken met de toenemende agressiviteit van de meisjes die hun 
lichamen meer dan vroeger ontbloten? 
 
Sinds begin ’98 zijn er alleszins heel wat petities rondgegaan om strenge maatregelen te eisen tegen 
een te opvallende prostitutie, hetgeen de evenementen van de 18de mei ’98 tot gevolg heeft gehad. Al 
zijn de spanningen wat geminderd, is de prostitutie heden ten dage nog steeds een belangrijk 
problematiek in de wijk. 
• De inwoners van de aangrenzende straten zijn van mening dat de intense activiteit van deze 

straten een parasietverkeer met zich meebrengt, dat hun wijk verstopt. Ze hebben al vele petities 
gevoerd zonder enig resultaat. 

• De moeders vrezen dat hun kinderen een slecht voorbeeld onder ogen hebben. Ze zouden graag 
willen dat de vitrines op de weg naar school afgeschaft zouden worden. Ze vrezen ook dat de 
mannen die op zoek naar prostituees rondwandelen in de wijk hun kinderen in gevaar brengen.  

• De jongeren willen de peep show’s afschaffen en verdragen slecht de exhibitie van de meisjes in 
de vitrines, omdat ze oordelen dat dit in tegenspraak is met de islamitische leer. 
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• De kinderen zijn bang slechte ontmoetingen te doen. 
• Volgens de inwoners, beklagen de Marokkanen zich meer om de aanwezigheid van de prostitutie 

dan de Turken, die er niet tegenop zouden zien om hun gelijkvloers te verhuren aan de prostituees 
om zo hun huis terug te betalen.  

• Aan de prostitueezijde, zijn het de verbale agressie en de kleine delinquentie die hun, zowel als 
hun klanten, een gevoel van onveiligheid verschaffen, hetgeen de vraag naar regularisering van de 
spanningen met de jongeren doet oprijzen, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van wijkagenten in 
de avonden en door ontmoetingen en discussies om het respect voor hun beroep te bevorderen 

• Het merendeel van de prostituees is er mee eens dat het residentieel en familiaal karakter van de 
wijk gerespecteerd moet worden en dat een meer decente kleding noodzakelijk is (geen naakte 
borsten of provocerende houdingen) 

Espace P 
Deze vzw begeleidt de prostituees op een niet-directieve manier (op basis van hun eigen keuze). Ze 
is voorstander van de officiële regularisering van de prostitutie opdat de prostituees: 
• een duidelijk statuut zouden hebben en beschermd zouden zijn in hun werk 

(werkomstandigheden, recht op juridische steun in geval van uitbuiting, mogelijkheid tot 
collectieve onderhandelingen, bescherming tegen werkongevallen en professionele ziekten, 
toegang tot specifieke informatie,…). 

• de mogelijkheid zouden hebben om zich in de RSVZ in te schrijven en dus recht zouden hebben 
op sociale zekerheid als zelfstandige (mutualiteiten, gezinsvergoedingen, pensioenen,…). 

Het doel van “espace P” is de prostituee die haar beroep vrijwillig gekozen heeft, te helpen om het 
vooroordeel die op haar weegt te overwinnen en om haar te helpen in goede gezondheid te blijven. 
Voor de prostituees die  hun beroep willen of moeten verlaten, geeft “Espace P” een begeleiding en 
verleent hulp voor hun  sociaal-professionele integratie indien ze het wensen. 
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1.2 DIAGNOSE  

1.2.1 De troeven van de wijk 
De grootste troef van de wijk is de diversiteit van activiteiten die men er vindt: handel in de 
Brabantwijk, prostitutiesector, onderwijsvoorzieningen… Een multiculturele bevolking leeft samen in 
een relatief beperkte perimeter.  
De wijk blijkt echter relatief homogeen wat haar stedebouwkundige en sociaal-economische 
kenmerken betreft. 
In de volgende paragrafen trachten we een synthese te geven van alle troeven die in de voorafgaande 
fasen werden geanalyseerd. 

 

De lokalisatie van de wijk. 
• Een eerste troef van de sector heeft te maken met de ligging van de wijk in de onmiddellijke 

nabijheid van de Vijfhoek en van de infrastructuren van gewestelijk belang, evenals met haar 
uitstekende toegankelijkheid met het openbaarvervoer (bus, metro, tram). Die eigenschappen 
zijn belangrijk voor de inwoners van de wijk. Dezen zien daarin namelijk een compensatie voor 
hun geringere mobiliteit, wat te maken heeft met hun sociaal-economisch profiel. 

• Het uitgesproken reliëf van de wijk verleent haar een eigen pittoresk karakter, vooral in de 
Dupontstraat. 

 
De troeven op bevolkingsniveau. 
• De verhouding jongeren is zeer hoog: ruim een derde van de inwoners is jonger dan 20 jaar, 

waarvan een groot deel kinderen zijn van minder dan vijf jaar. Kenmerken die een troef vormen 
voor de demografische vitaliteit in de wijk.  

• De sector heeft een hoofdzakelijk residentieel karakter, met een overwicht van alleenwonenden en 
gezinnen van 3-4 personen. De verhouding van families van vijf of meer personen is drie maal 
hoger dan het gewestelijk gemiddelde, zelfs al zal het fenomeen omkeren gezien het sterk 
toenemende percentage “éénpersoonsgezinnen”.  

• De wijk is één van de dichtst bevolkte van de stad met meer dan 2.5 maal zoveel inwoners dan 
het gewestelijk gemiddelde per oppervlakte eenheid; ondanks een duidelijke vermindering (4%) 
tussen 1981 en 1997. 

• Ook de animatie in de wijk is verbazend. De bevolkingsdichtheid, de zuiderse levenswijze en de 
talrijke buurtwinkels en horecazaken dragen bij tot een intense straatactiviteit, zowel overdag 
als ‘s nachts. Er zijn veel gebruikers van de openbare ruimte, van jong tot oud: de mensen staan 
vaak te praten op straat voor hun huis, terwijl de kinderen in het midden van de straat spelen en 
de tieners door de wijk slenteren. 

• Het percentage door de eigenaars bewoonde woningen is sterk toegenomen tussen 1981 en 
1991 (gemiddeld 17.2% tot 36%), en benadert het Brussels gemiddelde(38%). Deze vaststelling is 
belangrijk, omdat ze bevestigt dat de inwoners wel degelijk goed investeren in de wijk. 

 
De handelsdynamiek 
• Volgens de studie van de Performers Groep van 1993 wordt de vitaliteit van de gemeentekern als 

zwak beschouwd, de vitaliteit van de Brabantstraat echter als middelmatig en de enige kern met 
een sterke vitaliteit, de Aarschotstraat. 

• De wijk wordt grotendeels gekenmerkt door de handelsactiviteiten in de Brabantstraat. Deze 
brengt een groot aantal nationale en internationale klanten met zich mee. De aanwezigheid van 
veel handel van mediterrane producten geeft een uniek karakter aan de wijk. De winkels stallen 
hun waren ook in de straat uit. Zaterdags is de straat één van de levendigste van Brussel. 

• Het aantal winkeliereigenaars in de Brabantstraat wordt op ongeveer 50% geschat. Men merkt op 
dat velen boven hun handel wonen en dus dat er relatief veel verdiepingen met woonfunctie 
zijn of gebruikt worden als opslagplaatsen. Maar het gebrek aan opslagruimte blijftbestaan, 
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hetgeen de woningen onder druk zet in de huizenblokken aanpalend aan de Brabantstraat. De 
verhouding inwoners voor een handelstraat als deze, is uitzonderlijk, men moet dus een 
bijzondere aandacht besteden om de situatie zo te houden (nl. door het aanmoedigen van het 
inrichten van afzonderlijke ingangen). 

• Handel, horeca en hoge scholen, kunnen baanbrekers zijn inzake sociaal-professionele 
inschakeling, onder de vorm van stages of leercontracten voor jonge werkzoekenden. De 
nabijheid van de burelen van de Noordwijk en de kleine ring zijn ook een troef.  

• De nabije komst van een technopool in de voormalige RTT gebouwen, zal positieve gevolgen 
hebben op de wijk, door verschillende operaties. Deze nieuwe voorziening zal het mogelijk maken 
partenariaten te creëren voor scholing inzake nieuwe technologieën en tewerkstelling voor zeer 
gekwalificeerden en weinig gekwalificeerden. 

• Tenslotte, werd er onlangs een handelaarsvereniging (de ACRB) opgericht, die relatief 
dynamisch blijkt. Ze vormt een onontbeerlijke partner voor het tot stand brengen van richtlijnen 
voor de wijk.  

 
De troeven op sociaalniveau 
• Wat betreft de voorzieningen, is het aantal onderwijsinstellingen zeer groot binnen of vlakbij de 

perimeter van het Wijkcontract. Men telt vooral Nederlandstalige hoge scholen, deze hebben de 
uitgesproken wil geuit om een dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende acteurs van 
de wijk, om hun integratie in de wijk te bevorderen. De betrokkenheid van de studenten bij de het 
revalorisatieproces van de wijk kan alleen voordelig zijn, vooral door de sociale verscheidenheid 
van de bevolking. 

• Een andere belangrijke partner voor het welslagen van het Wijkcontract, en dan meer in het 
bijzonder van het sociale luik, is het verenigingsleven, dat zeer dynamisch is in deze sector. 

• Zoals men reeds vermeldde, zijn de verschillende gemeenschappen en activiteiten die de wijk 
bezielen zeer verrijkende multiculturele plaatsen van uitwisseling. Deze potentialiteit mag niet 
onderschat worden en is een troef voor allen, als het maar in acht wordt genomen. 

 
Het Erfgoed 
• Het Koninklijk Tracé, aan de rand van de perimeter vormt een aanzienlijk architecturale en 

stedebouwkundig rijkdom. Naast dit geheel zijn er een tiental andere gebouwen die opgenomen 
werden in de inventaris van het industrieelerfgoed en meer dan dertig in de inventaris van het 
erfgoed. Deze gebouwen kunnen het imago van de wijk heropwaarderen. 

• De Dupontstraat en de Brabantstraat bezitten een klassieke woonerfgoed dat in de verf gezet zou 
moeten worden. 

1.2.2 De zwakke punten en problemen 
Dit eerste overzicht van de onmiskenbare troeven van de wijk mag ons niet blind maken voor het feit 
dat er ook zwakke punten zijn, die soms latent van aard zijn, maar diepgewortelde problemen 
verbergen die op termijn de sector in kwestie in de marginaliteit zouden kunnen drukken. 

Het socio-economisch niveau en de kwetsbaarheid van de bevolking 
• Op bevolkingsvlak wordt de wijk voornamelijk gedomineerd door sociaal-economisch zwakke 

gezinnen met middelmatige inkomsten en een koopkracht die ver beneden het gewestelijk 
gemiddelde ligt. De aantrekkingskracht van de wijk op de achtergestelde bevolkingsgroepen 
houdt rechtstreeks verband met de zwakke dynamiek van de vastgoedmarkt en de huurmarkt. 
Zowel qua gemiddelde verkoopprijzen voor onroerende goederen als qua gemiddelde huurprijzen 
hoort de wijk tot de goedkoopste van de gemeente die tot de goedkoopste van de agglomeratie 
hoort. 

• De vreemdelingen bevolking is in het algemeen mobieler dan de belgische bevolking; de totale 
mobiliteit van bevolking van de wijk is dus uiteindelijk sterker in onze sector dan in de rest van de 
agglomeratie. Het in stand houden van de bewoners in een wijk is echter een essentiële factor 
voor een goede samenleving in een wijk. Dit houdt in dat er een dynamische actie gevoerd moet 
worden en dat er een coherente verhouding kwaliteit/prijs van de woningen moet bestaan en ook 
en vooral dat de huur toegankelijk blijft voor mensen met lage inkomsten. 
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• Het economisch weefsel is zeer kwetsbaar gezien het hoge gehalte aan werklozen. De 
werkloosheid onder de jongeren (20-29 jaar) ligt zeer hoog in beide statistische sectoren, meer 
bepaald in de sector “Paleizen” (37.3%!). Het hoge percentage jongeren van 20 à 29 jaar in de 
wijk (gemiddeld 25% van de bevolking), doet het aantal inactieve flink stijgen. Het 
ontwikkelingsniveau van de aktieven werkzoekenden in de wijk ligt lager dan de aktieven 
werkzoekenden van de gemeente en het gewest in het algemeen, welk belgisch diploma er ook in 
acht genomen wordt. De verschillen zijn heel alarmerend wat betreft het secundair en universitair 
niveau, waar het gehalte respectievelijk 3,1% en 1% bereikt in het Brabantsector, voor een 
gewestelijk gemiddelde van 10.1% en 8.6%. 

 
De inzet van de scholing 
 
• Gezien het grote aantal jongeren en kinderen in de wijk, moet men er op letten dat de 

schoolvoorzieningen van de wijk blijven beantwoorden aan de behoeften van de vele kinderen en 
adolescenten van de wijk. Dit verantwoordt een bijzondere geldbesteding: nl. voor het kinderpaleis, 
het aanwerven van jeugdleiders, de toegang tot het park met een maximale begeleiding en de 
band (nog te creëren) tussen de gemeentelijke scholen en de nieuwe technopool in het RTT 
gebouw. Deze acties zijn bedoeld om de opvoedingsmogelijkheden en de toegang tot kennis en 
nieuwe technologieën uit te breiden  voor het groot maar kwetsbaar potentieel dat de jeugd van 
deze wijk vormt.   

De staat en de kwaliteit van het woonpark. 
• De zeer hoge dichtheid is een eigenschap van de wijk. Dit is een zwakpunt, de leefoppervlakte 

per persoon ligt nl. flink onder het gewestelijk gemiddelde. 
• Inzake huisvesting vormen de hoge ouderdom van de woningen en het gebrek aan 

minimumcomfort (elementen die blijken uit de gegevens van het NIS van 1991) negatieve 
factoren te zijn. Maar achter die cijfers van het NIS zou een heel andere realiteit kunnen 
schuilgaan, aangezien heel wat binnenhuisrenovaties worden uitgevoerd zonder aanvraag van 
een stedebouwkundige vergunning. De bezoeken te velde en de enquête bij de sociale 
bemiddelaars getuigen van een vaak sombere realiteit: het valt immers te vrezen dat renovaties 
die worden uitgevoerd zonder vergunning of controle, niet beantwoorden aan de geldende 
gezondheids- en veiligheidsnormen of gemotiveerd worden door het verlangen om het gebouw te 
rendabiliseren ten koste van de kwaliteit van de woningen. In het licht van het hoge percentage 
huurders (bijna 2/3) en de zwakke inkomens, is het van essentieel belang dat een beleid wordt 
gevoerd voor de controle van het comfort en de staat van de woningen. De uitbuiting van arme 
gezinnen door gewetenloze organismen of eigenaars is een fenomeen dat in alle steden wordt 
waargenomen, en dit soort huurders vormt in dat verband een zeer zwak en kwetsbaar cliënteel.  

• Intérieurs van huizenblokken met zeer weinig groen vormen spijtig genoeg de norm in de wijk. 
Dit is het resultaat van de nood aan opslagruimte van de Brabantstraat en haar handel. Alleen het 
huizenblok bezet door de voormalige RTT bezit een waardige vegetatie. 

• Naast de grote dichtheid in de wijk, merkt men op dat een groot deel van de verdiepingen in de 
Aarschotstraat leegstaat. Dit is te wijden aan de prostitutie. Bij het continue drukke verkeer, en 
de obscure handel van allerlei soort, komt nog het feit dat het niet gemakkelijk is om in een 
dergelijke straat te wonen, ze is dus een ideale huisvesting voor clandestienen en allerhande 
marginalen. De aanpak van de problematiek van de explosie van het aantal clandestienen in het 
lage gedeelte van de wijk, voornamelijk in de Aarschotstraat, is van absolute voorrang gezien de 
noodtoestand, hoewel dit de middelen en het kader van het wijkcontract te boven gaat. 

Het gebrek aan voorzieningen 
• Het gebrek aan bepaalde voorzieningen is reëel in de wijk: groene ruimten, sportzalen, 

feestzalen, sociale- en recreatieruimten. En ook al zijn die voorzieningen soms wel in de buurt te 
vinden, dan nog verhindert het relatief isolement van de inwoners ten opzichte van de andere 
wijken dat ze daarvan profiteren. (Kruidtuin, het zwembad Sint-Fransiscus...) 

• Er is voornamelijk een gebrek aan voorzieningen voor de jeugd; een “takenschool” zou het 
taalgebrek (Nederlands, Frans en Engels) kunnen verhelpen, speelruimte,…  

•  
De slechte functionering van de openbare ruimte 
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• Wat de openbare ruimte betreft, beantwoordt het aanbod van de wijk niet echt aan de behoeften 
van de talrijke inwoners. Het gebrek aan openbare ruimten in de zin van sociale 
ontmoetingsplaatsen wordt nog beklemtoond door smalle straten met nauw bemeten voetpaden. 
Bovendien zijn bepaalde inrichtingen vaak het resultaat van een slechte organisatie van het 
verkeer, terwijl ze net opgevat zouden kunnen worden met het oog op een betere wijkdynamiek: 
verbreding van voetpaden op de straathoeken, het terugdringen van de rijweg op de Brabantstraat, 
een nieuw verkeersschema, het inrichten van woonerven in de Broederschapstraat of in het hoge 
gedeelte van de Dupontstraat. 

• Tot slot kampt de wijk met herhaaldelijke netheidsproblemen als gevolg van het sluikstorten van 
huishoudelijk afval en groot vuil. Het zijn vooral lege percelen en verlaten gebouwen die 
stortplaatsen worden. Het valt op dat er in de Brabantstraat veel te weinig vuilnisbakken zijn, wat 
haar een zeer vuil aspect geeft, vooral zaterdags wanneer er veel klanten komen.  

• De verkeersproblemen in de wijk zijn talrijk. Ze zijn voornamelijk het gevolg van het 
doorvoerverkeer, dat vertraagd wordt door de handelsactiviteiten van de Brabant- en de 
Aarschotstraat. De automobilisten rijden zeer snel door de éénrichtingsstraten. Deze situatie 
brengt vele conflicten te weeg tussen voetgangers en automobilisten, maar het is nog 
problematischer voor de kinderen die op straat spelen. 

• De sector gaat ook gebukt onder parkeerproblemen, ten gevolge van de dynamische handel van 
de Brabantstraat. Dit probleem is nog aanzienlijker omdat er geen gebouwen zijn voorzien van 
privé-garages. 

• De openbare ruimte is ook een belangrijke plaats voor drug- en sexhandel…  
 
De samenlevingsproblemen 
De onveiligheid is een onderwerp dat vaak aangehaald wordt door de inwoners, de prostituees en de 
studenten. Bende jongeren die zich op de kruispunten van welbepaalde straten bevinden geven dit 
onveilig gevoel. De jongeren komen soms uit de buurt soms ook niet. Ze zouden een agressieve 
houding hebben ten opzichte van de prostituees en vooral hun klanten, maar ook ten opzichte van de 
pendelende studenten van de hogere scholen. 
Maar de opkomst van diverse maffia’s die de prostitutie zowel als de illegale handel en de 
clandestiene woningen beginnen te controleren is geniepiger want stilaan verliest de publieke 
autoriteit alle greep op de wijk. 
 
• De prostitutie is een eigenheid van de wijk dat niet zonder gevolgen is voor het leefkader. Zelfs al 

is er een deel van de prostituees die voor hun eigen rekening werken en min of meer 
geaccepteerd worden door de bevolking, is dit niet het geval voor de nieuwkomers. Men moet 
opmerken dat de samenleving van de families en de prostituees steeds problematischer wordt. De 
families zijn voornamelijk islamitisch en zijn als gevolg minder bereid om prostituees te verdragen 
vooral nu ze meer en meer buiten de buurt wonen. Naast de zelfstandige prostituees zijn er ook de 
prostituees in handen van maffieuze netwerken die de meisjes controleren. Dit gaat zelfs tot het 
onder druk zetten van hun families in hun land van herkomst. 

• Deze niet-integratie in de wijk vertaalt zich ook in de verwaarlozing van de gebouwen waarvan de 
verdiepingen verhuurd worden aan clandestienen. Dezen zijn per definitie niet veeleisend en 
hebben geen enkel middel om zich te verdedigen tegenover de onderhandelaars die vaak alleen 
geweld als communicatiemiddel gebruiken. 

• De aanwezigheid van maffia’s vergemakkelijkt de opleving van illegale handel (drugs e.d.) en het 
onveiligheidsgevoel dat hieruit voortvloeit. En dit alles in een reeds zeldzame openbare ruimte. 

 
 
 
 

1.3 DE KERNELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA 
Het Wijkcontract moet het mogelijk maken acties te voeren die tegemoetkomen aan de prioriteiten die 
naar voor kwamen in de diagnose van de wijk. 
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Eén van de eerste doelstellingen is de aanmoediging van de interacties tussen de verschillende 
gebruikers van de wijk. Het is van belang ze te verenigen om een project op te stellen om samen 
het leefkader te verbeteren. De deelname van de studenten, de handelaars en de prostituees aan 
deze dialoog is van uiterst belang. Het zou de doorbraak van het isolement van de wijk (op sociaal, 
economisch en cultureel vlak) mogelijk maken en tegelijkertijd de culturele en sociale eigenheden van 
de bevolking helpen respecteren. Die aanpak is noodzakelijk om de neiging tot “gettovorming” tegen 
te gaan die bijzonder nadelig is voor de professionele inschakeling van de jongeren. Concreet moet 
hiertoe werk worden gemaakt van de begeleiding van kinderen en jongeren (waaraan al goed wordt 
gewerkt door het plaatselijke verenigingsleven) en van economische samenwerkingsverbanden, maar 
ook van een grotere verscheidenheid van de sociaal-economische profielen van de inwoners en van 
de uitwisseling tussen de verschillende gemeenschappen.  

Men moet de gehechtheid van de inwoners aan hun grondgebied en het multiculturalisme 
promoten door de huidige bewoners ter plaatse te houden, de bewoners met lage inkomsten 
inbegrepen en uitwisselingen onder elkaar teontwikkelen. De stabiliteit en de verbetering van de 
huisvesting zijn inderdaad essentiële factoren in de samenhorigheid tussen inwoners met 
verschillende inkomsten, culturen en religies. Dit zal op zijn beurt de opening van de wijk naar buiten 
toe bevorderen. 

Vertrekkende van de vaststelling dat het huisvestingsvermogen van de wijk verzadigd is, is een 
coherente renovatiepolitiek om de woningen te saneren en minder te bevolken aan te sporen. Voor 
de opwaardering van de huisvesting zijn er reeds een aantal instrumenten, zoals de 
renovatiepremies; het komt erop aan hieromtrent actief reclame te maken bij de eigenaars in het 
kader van het sociale luik. Tevens is het belangrijk om de staat en de gezondheid van de 
huurwoningen te controleren en na te gaan of ze wel beantwoorden aan de veiligheidsnormen. Het is 
te wensen dat overbevolkte huisvesting, verhuisd wordt naar de woningen, die in het kader van de 
wijkprogramma gerenoveerd werden. Ook zou het gepast zijn de fiscale weerslag van de geplande 
maatregelen te bestuderen en de inwoners die het wensen, op een heel nauwkeurige manier op de 
hoogte te brengen.  

Een andere prioriteit bestaat erin om, al naargelang de gelegenheden, een aantal essentiële 
tekortkomingen te verhelpen, zoals het gebrek aan groene ruimten, sportzalen, ontmoetingsplaatsen 
en meer algemeen leefruimten in open lucht. In die richting zou de aanleg van het Koningin-Groen 
park, achter de voormalige RTT, een eerste stap zijn om de dringende behoefte aan groene ruimte te 
lenigen en een groen longetje te geven aan de wijk. Bij de oprichting van deze voorzieningen en het 
hele wijkcontact moet er een bijzondere aandacht geschonken worden aan de behoeften van de 
jeugd en de kinderen. Het project Kinderpaleis zou meerdere voorzieningen moeten combineren 
(kinderverblijven, takenscholen,…). 

Om de werkloosheid onder de jongeren tegen te gaan, moeten plaatselijke oplossingen uitgewerkt 
worden op het vlak van de professionele inschakeling. Dit kan verwezenlijkt worden via leercontracten 
bij de handelaars en ambachtslieden in de wijk, via invoeging van sociale clausules in openbare 
aanbestedingen of nog via het creëren van lokale klusjesbanen. 
De handel in de Brabantstraat vormt hierbij een onbetwistbare troef voor de wijk en het wijkcontract 
kan hier een aantal oplossingen brengen. Een aantrekkelijke en gezellige inrichting van de openbare 
ruimte ter bevordering van de handel, het bewustmaken van het degelijk gebruik van parkeerplaatsen 
voor de handels, het herdenken van het verkeer en de opslagplaatsen, rekening houdende met hun 
specifieke behoeften, zou nieuw leven in deze handelswijk blazen.  
Inzake verkeer is het drukke transitverkeer een grote bron van gevaar en hinder voor de wijk. Luik 4 
van het programma moet het indammen van dat verkeer voor een stuk mogelijk maken, met name 
dankzij veiligheidsinrichtingen op de juiste plaatsen (verbreding van de hoeken, verkeerstafels en -
drempels). Deze operaties moeten het transitverkeer terugdringen om ruimte terug te winnen voor de 
voetgangers die in de wijk wonen. Niettemin zou het terugdringen van het transitverkeer pas echt 
effectief kunnen zijn als er maatregelen genomen worden die ook het hele gebied van het 
Noordstation overspannen zodat het transitverkeer dat van de Brabantstraat en de Sint-Lazaruslaan 
komt, verminderd wordt. Deze maatregelen zouden ook het parkeerprobleem in acht moeten nemen. 
Ook hier zou men oplossingen kunnen vinden door het verbeteren van het beheer van de grote 
parkeerinfrastructuren die reeds bestaan in de wijk of in de omgeving, zoals de Liedtsparking in de 
Brabanttunnel en de parkings in de kantoortorens. 
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Ten slotte moeten de operaties een algemene verfraaiing beogen van de straten, pleinen en 
bebouwingen, maar ook van de binnenterreinen van huizenblokken door de vergroening van de 
daken van de opslagruimten. Dit kan alleen als ook de mentaliteiten van de gebruikers evolueren. 
Deze verfraaiing houdt de renovatie van de openbare ruimte in, nl. de wegen, de afgedankte trottoirs 
en de vetuste verlichting. De Dupont- en Allardstraat zullen als echte voetgangersdoorgang 
aangelegd worden in overeenkomst met hun statuut. Men zal een inspanning moeten leveren om de 
algemene properheid van de wijk te verbeteren, door het plaatsen van publieke vuilnisbakken. Dit doel 
behelst tevens het bewust maken van de inwoners voor het belang van de gerenoveerde gevels, 
hetgeen een mentaliteitsverandering van de wijk vereist. Steeds in het opzicht het beeld van de wijk te 
verbeteren, zal men speciaal aandacht schenken aan het erfgoed alsook aan het spoorwegtalud. 

De problematiek van de prostitutie zou op tafel gelegd moeten worden om de samenleving met de 
inwoners van de wijk te bevorderen. Niettemin is een samenlevingsbeleid zoals tot nu toe door de 
naburige gemeente gevoerd, nutteloos, als ze niet gepaard gaat met een echte strijd tegen de maffia 
die progressief gehele delen van de wijk controleert. 

1.3.1 De doelstellingen van het Wijkcontract 
− de inwoners in hun wijk doen blijven; 
− de levenskwaliteit van de bevolking in de wijk bevorderen door een verbetering van de kwaliteit van 

de huisvesting, de openbare ruimte en de voorzieningen; 
− Voordeel trekken uit het multiculturele karakter van de wijk om de sociale band binnen de wijk te 

versterken; 
− Voorddeel trekken uit de centrale ligging in de brusselse agglomeratie om de wijk te betrekken bij 

de stadsdynamiek. 

Hoe? 

• Op het vlak van de huisvesting 
− de woonsector opwaarderen om de levensvoorwaarden te bevorderen, door sanering en door de 

dichtheid te verminderen door middel van renovaties van woningen.  
− het woningenpark aanpassen aan de behoeften van gezinnen en alleenstaanden; 
− de toegang tot de eigendom bevorderen voor de inwoners van de wijk. 
− de kwaliteit en het comfort van de huurwoningen controleren; 
− de renovatie bevorderen van particuliere woningen door de bevolking te helpen bij de formaliteiten 

met betrekking tot premies, door ze te informeren over de steunmaatregelen voor de renovatie van 
woningen en door gericht technisch advies te verstrekken en informatie te verschaffen over de 
huurwaarborgsteun; 

− de inwoners die het wensen informeren over de fiscale gevolgen; 
− aandachtig zijn aan de noden van de inwoners van de Brabantstraat en de Aarschotstraat; 
− een beleid opstellen inzake controle van clandestienen. 

• Op het vlak van de voorzieningen 
− tegemoetkomen aan de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen, in het bijzonder van 

de jongeren; 
− nieuwe infrastructuren creëren (Koningin-Groen Park, Kinderpaleis, recreatieactiviteiten en 

opleiding), die inspelen op de evolutie van de behoeften; 
− de bestaande infrastructuren renoveren en hun werking optimaliseren door het ontwikkelen van 

samenwerkingsverbanden tussen de plaatselijke acteurs (scholen, academie, verenigingen); 
− zorgen voor de begeleiding van die activiteiten. 
 

• Op het vlak van de openbare ruimte en het verkeer 
− De hiërarchie van de wegen en de trottoirs in de Brabant-, Dupont- en Groenstraat herdenken. 
− het transitverkeer ontraden en vertragen, om zo de pollutie door koolstof en lawaai te verminderen. 
− het comfort van de voetgangers verbeteren en de conflicten tussen de gebruikers verminderen; 
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− het parkeeraanbod behouden bij de heraanleg van de openbare ruimte en het gebruik van de 
omliggende parkeerinfrastructuren optimaliseren (Liedts en burelentoren)  

− een campagne leiden om de handelaars en hun klanten bewust maken van het gebruik van de 
parkings en het openbaar vervoer. 

− het bevorderen van de verbindingen voor de voetgangers van de wijk naar buiten toe, via de 
Koninklijke straat.  

• Op het vlak van het leefkader (openbare ruimte, erfgoed, leefmilieu) 
− het leefkader verbeteren, vergroenen en verfraaien; 
− de gezelligheid van de wijk bevorderen als ook de dynamiek van de ruimte rondom plaatsen van 

lokale betekenis; 
− de verscheidenheid van de functies in het hart van de wijk behouden; 
− de verdeling van de grondbezetting tussen de verschillende functies optimaliseren door een betere 

organisatie van het verkeer of door lichte interventies; 
− de wegen en voetpaden in vervallen staat renoveren in overeenstemming met het 

bebouwingskader; 
− de vernieuwing van de ouderwetse verlichting en een specifieke verlichting voorstellen voor de 

opwaardering van het erfgoed en van het hart van de wijk. 

• Inzake economie, handel en professionele inschakeling 
− de professionele inschakeling van jonge werkzoekenden in de wijk ondersteunen en partnerships 

ontwikkelen in dit verband; 
− de opvoedings- en verenigingssectoren ondersteunen die zich bezighouden met beroepsopleiding 

of onderwijs; 
− de handelsactiviteit van de Brabantstraat ondersteunen bij de stedebouwkundige vergunnings 

aanvragen alsook bij leverings- en parkeerproblemen, zonder de woningfunctie in gevaar te 
brengen 

− en de buurthandel bevorderen door de inrichting van de openbare ruimte. 

• Op sociaal vlak  
− inspelen op de behoeften van jongeren en kleine kinderen en zorgen voor hun begeleiding; 
− de integratie van de nieuwe inwoners aanmoedigen met respect voor hun culturele eigenheden; 
− uitwisselingen ontwikkelen tussen de verschillende gemeenschappen en bevolkingsgroepen van 

de wijk; 
- de inwoners sensibiliseren voor de rijkdom van hun wijk en hun openheid bevorderen ten aanzien 

van de rest van de gemeente en de agglomeratie; 
− de coördinatie en samenwerking verbeteren tussen de plaatselijke acteurs, het verenigingsleven, 

de inwoners; 
− een dialoog creëren tussen de prostituees en de inwoners door de samenleving met de families te 

bevorderen. 
 

• Voor de opvolging van het Wijkcontract 
− Voorzien in voldoende en gekwalificeerd administratief personeel voor de tenuitvoerbrenging en 

opvolging van de operatie, gezien de noodzaak om de talrijke betrokken reglementeringen en 
procedures te beheersen. Wordt dit niet gedaan, dan dreigt men, na een eerste fase voor de 
uitwerking van voorstellen en contacten met het publiek, de bevolking te ontgoochelen in de veel 
technischere uitvoeringsfase. 
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2. SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE 
VASTGOEDMARKT 
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2.1 BESTAANDE TOESTAND 

2.1.1 Situatie en evolutie van de vastgoedmarkt  
De volgende cijfers zijn algemene cijfers voor de hele gemeente, maar geven niettemin een goed 
beeld van de toestand in de wijk, behalve voor de markten van commerciële uitbatingen en van de 
sexhandel. 

2.1.1.1 Verkoopprijs van onroerende goederen 

Verkoop van onroerende goederen 1994-1995 (Gemiddelde prijzen in duizenden BEF). 
 gewone woonhuizen andere woningen appartementen en delen 

van gebouwen 
 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

B.H.G. 3 886.5 3 941.2 11 687.6 11 746.4 2 676.6 2 558.6 

Schaarbeek 3 520.3 3 495.4 10 309.5 11 186.9 2 113.9 1 991.7 
Bron : N.I.S., Financiële statistieken : verkoop van onroerende goederen - 1995 en 1996. 

Volgens het N.I.S. liggen de cijfers over de verkoop van onroerende goederen in 1995 voor alle 
categorieën lager dan in 1994. De gemiddelde verkoopprijzen lagen voor de drie woningcategorieën 
beduidend lager dan de prijzen die werden vastgesteld voor het hele Gewest (zowel in 1994 als in 
1995). 
De analyse die door ANHYP werd gemaakt in 19995 toont aan voor Schaarbeek-Sint-Joost dat : 
“Wat betreft de woonhuizen, het niveau van de prijzen gestegen is, van 3.45 miljoen in 1994-1995 tot 
3.6 miljoen in 1996 en 3.95 miljoen gedurende het tweede semester van 1997( 3.7 miljoen op 
jaarlijkse basis). Na een eerste semester in 1998 die matig was, (3.6 miljoen), zijn de prijzen gestegen 
tot 3.9 miljoen gedurende het tweede trimester. Op jaarlijkse basis ziet men dat er een stagnatie is 
geweest op 3.7 miljoen. 
De kleine woonhuizen van ongeveer 80m² stagneren op ongeveer 2.8 miljoen sinds 1994. De 
categorie van de huizen gebouwd op terreinen van 90 à 180m² kennen sindsdien een jaarlijkse 
vooruitgang van 2% die het gemiddelde brengt op 3.8 miljoen. De woningen gelegen op terreinen van 
180 à 360m² zijn sterk gestegen in 1996 (+12%) en in 1997 (+5%). In 1998, daalde de prijs terug tot 
op 4.46 miljoen (-3%). 
Wat de appartementen betreft; ze daalden met 4% in 1996 en 1997; in 1998, was er een sterke 
prijsstijging van 17%, die de hen bracht op 2.3 miljoen BF. Een kwart van de verkopen bedraagt nu 
meer dan 3 miljoen. Het aantal transacties neemt evenwel toe, het gaat van 565 in 1995 over tot 700 
in 1998. 
Wat de handelshuizen en opbrengstwoningen betreft, zijn de prijzen terug gedaald tot 4.2 miljoen 
in 1996. Dankzij de toename van 24% in 1997, gevolgd door een nieuwe vooruitgang van 16% in 
1998, stijgt het gemiddelde tot 6 miljoen, hetzij 2% meer dan in 1994. De prijs van de 
handelsgebouwen ligt tegenwoordig hoger dan 4 miljoen, hetzij 4% meer dan in 1997 en 5% meer 
dan in 1994.” 
 

2.1.2 Openbare verkopen  
Het “Repertorium van de openbare verkopen”6 geeft een overzicht van de openbare verkopen in 1997 
binnen de perimeter van het Wijkcontract of in de omgeving :  

                                                      
5 ASLK-brochures Waarde der onroerende goederen, mei 1999, uitgegeven in samenwerking met de koninklijke 
Federatie van de belgische Notarissen.  
6 Gids van de Deskundige van 1997. 
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Huizen: 
- Eén handelshuis Brabantstraat 35 , (sector AO4), 1870, verkocht voor 6.650.000BF in 

november 1997 (café dat ook op de Aarschotstraat 10 uitgeeft) 
- Eén handelshuis en woning Brabantstraat 165 (A40), 1868, voor 1.835.000 Bf in november 

1997. (één enkel goed dat een blok vormt met de Hoogvorst 28-30) 
- Eén handelshuis en opbrengstwoning Liedtsplein, 14 (buiten de perimeter),1898, voor 

4.000.000BF in maart1997. 
- Eén opbrengstwoning Koninginne dreef 39 (buiten de perimeter),1912, voor 4.700.000 FB in 

maart 1997. 
- Eén opbrengstwoning Vandeweyerstraat 51 (buiten de perimeter),1890, voor 5.035.000 FB 

in mei 1997. 
 
 
Appartementen :  
- Eén appartement met 1 kamer, Paleizenstraat 89-93, 11(buiten de perimeter), 1953, voor 

1.100.000 BF  in maart 1997. 
- Eén appartement met 2 kamers, Paleizenstraat 89-93, 11(buiten de perimeter), 1953, voor 

1.725.000 BF in januari 1997. 
 
 
Andere goederen : geen 
  

2.1.2.1 Onderhandse verkopen 
Een telefonische enquête werd gevoerd omtrent de gebouwen en delen van gebouwen ( 
appartementen, ateliers,…) die te koop waren gedurende de enquête ( tussen 21 februari en 2 maart 
2000); de prijzen waren de volgende: 
- Een vervallen huis in de paleizenstraat nr 273, + een terrein nr 275 met een project van 630 

m² kantoren + 130m²woningen +320 m² archiven en 6PK , GP: 137.640.000BF. 
- Een gebouw van 24.000m² (Belgacom), + terrein 1ha, Paleizen straat, 42 GP: 

450.000.000BF 
- Een huis G+2+zolder, Rogierstraat nr. 89, GP: +/- 3.500.000BF. 
- Een huis Brabantstraat nr. 37  handel op glv + 3+ dak ( 1 appart. Gehuurd voor 25.000BF 

per maand), GP: 15.000.000BF 
- Een huis Aarscotstraat nr. 184, te renoveren, handel op glv + 3+ dak, GP: 5.000.000BF 
- Een huis Aarscotstraat nr. 118, handel (“taverne”) op glv + 3+ dak, GP: 9.000.000BF 
- Een appartement, Potterstraat, 8, 90m² te renoveren GP: 1.200.000 BF 
 
Behalve de situatie van de Koninklijke straat waar de prijs een degelijk gemiddelde houdt, liggen de 
prijzen van de andere gebouwen die te koop of verkocht worden binnen de studieperimeter bijzonder 
laag tegenover het gewestelijk gemiddelde. 
 

2.1.2.2 De huurprijzen 
Volgens de enquête van het “Observatoire des loyers” in 19987 is Schaarbeek één van de 
goedkoopste gemeente van de agglomeratie.  

                                                      
7 “Observatoire des loyers, Les loyers à Bruxelles : état des lieux 1995 – 1996". 
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In 1998 bedroeg de gemiddelde huurprijs er 14.484 BEF (13.281 FB in Sint-Joost), terwijl de mediale 
huurprijs 13.000 BEF bedroeg (11.000 BEF in Sint-Joost, de laagste waarde van de 19 gemeenten). 
In de straten bezet door carrés bedroeg de gemiddelde loonprijs8 voor een uitstalraam 
in ’98, 40.000 tot 60.000 Bf. Deze carrés kunnen nog worden onderverhuurd, per uur of per dag, wat 
het rendement nog doet stijgen. In mei ’989 sprak men van huren van 1.000 à 3.000Bf voor een 
pakket van 6 uren, in de omgeving van de Linné,Planten en Weidestraat, terwijl in de Aarschotstraat 
men 4.000 à 6.000 BF betaalde voor het zelfde pakket uren. Deze buitensporige huren maken dat de 
waarde van de onroerende goederen in de wijk stijgen en doen andere minder rendabele 
gebruiksfuncties zoals woningen en ateliers, wegvluchten.  
 

2.1.2.3 De verhuurde gebouwen 
Een telefonische enquête werd gevoerd omtrent de gebouwen en delen van gebouwen ( 
appartementen, ateliers,…) die te huur waren gedurende de enquête ( tussen 21 februari en 2 maart 
2000); de prijzen waren de volgende: 
- Kantoren 530 m² + 12 PK; Koninklijke straat, 326. 
- Kantoren 220 m², gerenoveerd; Koninklijke straat, 231-233, gevraagde huur: 3.800 BF/m². 
- Een appartement 45 m², Haachtsesteenweg, 109, 1 kamer, living, lift , huur: 14.000 BF + 

lasten. 
- Een appartement, Plantenstraat, 133,  1 kamer, keuken, badkamer, huur: 12.500BF +lasten 
- Een appartement, Brabantstraat, 129, living, 1 kamer, keuken, badkamer, huur: 13.000BF 

+lasten. 
- Een appartement, Rogierstraat,121, 60m² gerenoveerd, huur: 12.000BF +lasten. 
- Een handelsruimte, Rogierstraat,202, 65 m² huur 25.000BF+ lasten. 

 

2.2 TE VERWACHTEN EVOLUTIE 
Er lijkt niet meteen verandering te moeten komen in de aantrekkingskracht van de wijk – en van de 
rest van de gemeente – op de kansarme bevolkingsgroepen. Wel is er een zekere tendens tot 
gettovorming, die doet vrezen voor een continue achteruitgang van de vastgoed- en de huurmarkt.  
Het is belangrijk dat men in het kader van het vierjarenprogramma acties onderneemt voor de 
herwaardering van het leefkader en de huisvesting om het wonen in de sector te opwaarderen, de 
huidige bevolking van de wijk in degelijke omstandigheden te stabiliseren en de leefomstandigheden 
te verbeteren.  Dit doel kan verwezenlijkt worden door operaties voor kwaliteitswoningen, die voldoen 
aan de behoeften van de gezinnen en het mogelijk maken de overbevolking van de woningen 
doeltreffender te bestrijden. 
De appartementen die worden gecreëerd in het kader van het Wijkcontract moeten kwalitatief 
hoogstaande woonomstandigheden bieden voor een gematigde huurprijs. 

2.2.1 Maatregelen voor de beheersing van de grondspeculatie 
Het Wijkcontract voorziet veel meer investeringen dan mogelijk zijn met de reële middelen van het 
Gewest en de Gemeente. Alleen de onderhandelingen die uitmonden in redelijke termijnen en prijzen, 
kunnen in aanmerking genomen worden. Dit moet voorkomen dat de prijzen van de voorgestelde 
operaties op artificiële wijze de hoogte in gejaagd zouden worden. 
Indien de Gemeente na enkele maanden onderhandelen tot het besef komt dat ze de 
onderhandelingen niet zal kunnen afronden met een redelijk budget, moet ofwel een 
onteigeningsprocedure worden ingezet of moeten de desbetreffende operaties opgegeven worden, 
ten gunste van andere (reserve-)operaties en van de omgevingsinrichtingen van het tweede 
prioriteitsniveau, of nog ten voordele van een versterking van het sociale luik. 

                                                      
8 Le Soir, 27 februari ‘98, nouvelles locales « Pétition des nouveaux voisins ». François Robert 
9 Le Soir, 19 mei ’98, «  La prostitution change de visage » J.C. Van Troyen. 
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De opdracht inzake de “opvolging van het Wijkcontract" moet de Gemeente in staat stellen 
voortdurend op de hoogte te blijven van de evolutie van de vastgoedwaarden en van de kansen die 
ze kan integreren in haar vierjarenprogramma (gedurende de eerste twee jaren). Bovendien moet 
gedurende de hele periode van het Wijkcontract systematisch controle worden uitgevoerd op de 
mutaties in de perimeter, dit om speculatieve plannen naar aanleiding van het Wijkcontract in de kiem 
te kunnen smoren.  

2.2.2 Voorziene huurprijzen of wederverkoop aan particulieren 
Zoals voorzien door de ordonnantie zullen de huurprijzen van de vastgoedoperaties in het kader van 
luik 1 berekend worden om de totale investering af te schrijven met een rendement van 3 tot 5%. 
De huurprijzen van de vastgoedoperaties die worden voorgesteld in luik 2, zullen berekend worden 
om de totale investering af te schrijven met een rendement van 5 tot 7%. 
Voor de operaties in luik 3 moet de financiële tussenkomst van de overheden (Gewest en Gemeente) 
voor de investeerder een globaal rendement van ongeveer 7% mogelijk maken. 
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3.1 DE BESTAANDE TOESTAND - KAART 5.4. 

3.1.1 Rechtstoestand  

3.1.1.1 Wettelijk register van het onroerend erfgoed 
Binnen of nabij de perimeter bevinden zich de volgende beschermde goederen : 

 Monumenten : de Koninklijke Ste-Mariakerk, de SS Jan en Niklaaskerk, nr. 328 in de 
Koningsstraat; 

 Landschap : het Koninginneplein. 

3.1.1.2 Structurerende ruimten en perimeters van culturele, historische of esthetische 
waarde of voor stadsverfraaiing  

De as Koningsstraat / Paleizenstraat / Liedtsplein / Koninginneplein, de Haachtsesteenweg zijn 
structurerende ruimten. Dit geheel wordt aangevuld door de as Rogierstraat. Het GewOP en 
vandaag ook het ontwerp van GBP bestempelen als "perimeter van culturele, historische of 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing" de naaste omgeving van het "Koninklijk Tracé" 
alsook de volledige perimeter ten oosten van dat Tracé.  

3.1.2 Feitelijke toestand  
De lijst van goederen, ingeschreven in de inventaris van de Dienst Monumenten en Landschappen, 
bevat verscheidene gebouwen, en in het bijzonder het prachtige gebouw van de R.T.T. in Art 
Décostijl, waarvan de herbestemming aan de gang is,  maar ook de twee grote schoolcomplexen,  de 
Broederschapsschool en Sint-Lukas. Op die inventaris vinden we ook een stuk terug van de 
Groenstraat, tussen de Kwatrechtstraat en de Rogierstraat, en enkele gebouwen in de 
Kwatrechtstraat. 

3.1.2.1 Het erfgoed van de industriële en sociale geschiedenis 
Dit omvat enkele gebouwen, en in het bijzonder het schoolcomplex Sint-Lukas. 

3.1.2.2 De erfgoedgehelen 
De architecturale en landschapsgehelen : de Koningsstraat, het Ste-Mariaplein, de Paleizenstraat en 
de Koninginnelaan, die het Koninklijk Tracé vormen. 

3.1.2.3 De opmerkelijke openbare ruimten  
De kaart vermeldt het uitkijkpunt en het perspectief dwars over de Zennevallei vanaf de heuvelkam 
naar het Koninklijk Domein en de kerk van Laken. Ze vermeldt tevens het perspectief van de 
Koningsstraat met een monument dat één van de herkenningspunten van het gemeentelijk landschap 
vormt : de Koninklijke Ste-Mariakerk. 

3.1.2.4  Het opmerkelijk onroerend erfgoed 
Dit erfgoed, dat van groot belang is voor het Gewest draagt bij tot het imago en de uitstraling van de stad.  Het 
bevat in deze perimeter de Koninklijke Ste-Mariakerk. 
 

3.2 DIAGNOSE 
De grote rijkdom van Schaarbeek inzake alleenstaande erfgoedelementen is duidelijk. Van de drie 
gebieden van de gemeente met een grote patrimoniale dichtheid, omvat de studieperimeter de zeer 
dichte en structurerende zone die zich uitstrekt van de as Koningsstraat / Koninklijke Ste-Mariastraat 
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tot aan het station van Schaarbeek, met een aangrenzend gebied bestaande uit de Rogierstraat en -
laan en omgeving. Die gebieden zijn overigens ook in het GewOP opgenomen in een perimeter van 
culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en als "structurerende ruimten", 
wat hun belang bevestigt.  
De erfgoedgehelen zijn eveneens bijzonder talrijk en van hoogstaande kwaliteit. Ze vertonen een 
morfologische structuur die sterk aanleunt bij die van het geïsoleerde erfgoed. De hoofdas bestaat uit 
het geheel van straten en perspectieven vanaf de Koninklijke Ste-Mariakerk tot aan het station van 
Schaarbeek, verbonden met het perspectiefgeheel van de Koninginnelaan naar de kerk van Laken en 
de Rogieras, met op die as verscheidene openbare ruimten. Die as bevestigt ook de leesbaarheid van 
de heuvelkam tussen de keerbekkens van de Zennevallei en de Maalbeek, en omvat, wat 
perspectieven betreft, gebouwen die belangrijke herkenningspunten vormen en langsliggende of 
dwarslopende perspectieven naar sterke punten op de heuvelkam of de hellingen van de 
aangrenzende valleien (naar de kerk van Laken via de Koninginnestraat, perspectief van de 
Rogierstraat en -laan tot aan het Meiserplein). 
Wat de bestaande rechtstoestand betreft, wordt de waargenomen bestaande feitelijke toestand 
bevestigd en beschermd door de perimeters van culturele, historische of esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing en de structurerende ruimten.  
 

3.3 HET PROGRAMMA INZAKE BEWARING EN OPWAARDERING VAN HET 
ERFGOED 

3.3.1 Het gebouwenerfgoed 
Via de verschillende instrumenten die in het programma worden gebruikt, moet het wijkcontract de 
gelegenheid vormen om het gebouwenerfgoed te renoveren en te opwaarderen :  
• bij de invoering van renovatiepremies, via informatie en advies aan particulieren over de aan te 

bevelen renovatietechnieken (vervanging van houten ramen, behoud van details en 
gevelbekledingen, ...), 

• in het kader van het sociale luik, door de sensibilisering van de bevolking voor de rijkdommen van 
haar wijk, 

• en ten slotte, dankzij de door het programma voorziene operaties, vermits enkele van die operaties 
betrekking hebben op de gebouwen met erfgoedwaarde. 

Bij de openbare aanbestedingen moeten de reconversie- en renovatieprojecten geanalyseerd worden 
op grond van de eerbiediging en de opwaardering van het erfgoed. 
 
 Wat de vastgoedoperaties van het programma betreft, heeft enkel de operatie voor de 

herbestemming en renovatie van de school en het gebouw op nr. 7 van de 
Broederschapstraat betrekking op een opmerkelijk gebouw dat in de bestaande feitelijke 
toestand is opgenomen; maar dat gebouw moet grondige renovatiewerken ondergaan, vermits 
het de bedoeling is om het "op te splitsen" in twee delen, voor de inrichting van woonlofts en van 
het Kinderpaleis. 
Bij de werken voor de reconversie in woningen en/of uitrusting zal men dus bijzondere aandacht moeten 
schenken aan de eerbiediging van de architecturale kwaliteiten van het gebouw, in het bijzonder voor de 
voorgevels langs de Broederschapstraat, die in klassieke stijl zijn opgetrokken.  

 Een andere gebouwenoperatie heeft betrekking op een klassiek gebouw in de Plantenstraat op 
nr. 118-120, waarvan de hoofdgevels, voor- en achteraan, architecturale details van een 
prachtige kwaliteit vertonen (zie foto). Men zal er dus op moeten toezien dat de architectuur van 
het gebouw bij de grondige renovatiewerken beschermd en gerestaureerd wordt, en in het 
bijzonder de erker, de ramen, de balustrades van de balkons en de terrassen die in zeer slechte 
staat verkeren… 

 Tot slot zijn er drie operaties voorzien op hoeken van de Dupontstraat; hier zal men er moeten 
op toezien dat de nieuwe bouwwerken goed geïntegreerd worden in het bestaande 
gebouwenlandschap; ze moeten de perspectieven opwaarderen op die lange hellende straat van 
hoogstaande stedebouwkundige kwaliteit, alsook de architecturale details van het geheel, zoals 
de aaneensluitende reeks balkons. 
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3.3.2 Het landschappelijk erfgoed 
Inzake openbare ruimte (luik 4) beogen de voorziene werken een algemene verfraaiing van de 
openbare ruimte dankzij de verbreding van de voetpaden en aanplantingen, maar ook en vooral : 
• de bewustmaking en sensibilisering van de bewoners voor de architecturale, stedebouwkundige 

en landschappelijke kwaliteiten van hun wijk (pedagogische workshop in de onderwijsinstellingen, 
wijkparcours); 

• een specifieke verlichting van de straten en pleinen met dicht erfgoed aan de hand van 
aangepaste verlichtingstoestellen (lantaarns), evenals van de opmerkelijke openbare gebouwen 
(waaronder de scholen). 

 
Die maatregelen zijn voorzien met : 
 een verlichting met lantaarns tegen de gevels in de Dupontstraat om de helling en de 

hoofdingang van het Noordstation in de verf te zetten (reserveoperatie); we onderstrepen in dit 
verband dat het Masterplan van de NMBS voorziet in een herbewerking van de gevel van het 
station in de Aarschotstraat, waarbij er in het bijzonder moet op gelet worden dat bij de werken de 
mooie Art Décostijl van de ingangen wordt gerespecteerd; 

 een specifieke aanleg voor de opwaardering van de korte Hulpstraat (prioritaire operatie); 
 een inrichting als semi-wandelstraat van de Broederschapstraat, met kwaliteitsmaterialen, die de 

ingang van het Koningin-Groenpark moet opwaarderen; 
 en tot slot de opwaardering en heraanleg van het Belgacom-park, ook het Koningin-Groenpark 

genoemd, dat een zeer verscheiden kwaliteitsfauna bevat die beschermd en opgewaardeerd 
moet worden, tegelijkertijd moet gezorgd worden voor een uitgebreider gebruik van deze groene 
buurtruimte. 
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4.1 DE PERIMETER VAN HET WIJKCONTRACT  - KAART 1 EN 3.1 

 Eerste fase : de globale studieperimeter  
De eerste perimeter van het wijkcontract, met een oppervlakte van 24 hectare, bestreek 22 
huizenblokken ten westen van de gemeente Schaarbeek.  
Naast de staat van de bebouwing werd die perimeter bepaald op grond van geografische criteria, 
maar ook rekening houdend met het grondpotentieel en de economische mogelijkheden (bestaan van 
vrije terreinen, belangrijke ondernemingen) : 
• de zuidelijke grens van de gemeente om een continuïteit tot stand te brengen met het wijkcontract 

van de Groenstraat van de gemeente Sint-Joost;  
• de natuurlijke barrière die wordt gevormd door het Noordstation en zijn talud, waarmee rekening 

wordt gehouden tot aan de ingang van de tunnel voor de trams; 
• de Koninginnelaan, het Liedtsplein, de Paleizenstraat, de Rogierstraat et de Poststraat, het 

Koninginneplein en de Haachtsesteenweg. 
Deze eerste perimeter omvat een gedeelte van een ruimere wijk die zich uitstrekt op het grondgebied 
van Sint-Joost. We kunnen stellen dat het gaat om een grote "ingesloten" wijk, die van de 
onmiddellijke omgeving wordt afgesneden door de Noord-Zuidverbinding en de Kruidtuin, vooral sinds 
de transformatie van de Kleine Ring tot stedelijke snelweg. Het wijkcontract kan dienen als instrument 
om nieuwe verbindingen tot stand te brengen voor een optimale ontwikkeling van het geheel. 

 Tweede fase : de voorlopige operationele perimeter  
Na analyse van de bestaande toestand, die het voorwerp uitmaakt van rapport nr. 1, konden uit de 
eerste perimeter de drie huizenblokken worden gehaald die gelegen zijn ten oosten van de as 
Paleizenstraat / Koningsstraat. Er werd immers vastgesteld dat die huizenblokken behoren tot een 
andere wijk en dat de interventies van de privé-sector zouden moeten volstaan om de bebouwing en 
de naaste omgeving daar te verbeteren. 
Er is evenwel gebleken dat die nieuwe perimeter, zelfs nadat hij was teruggebracht tot 19 
huizenblokken, gezien de beschikbare budgetten aanleiding zou geven tot een versnippering van de 
overheidsactie die nefast zou zijn voor de globale leesbaarheid en het succes van de operatie. 

 Derde fase : de definitieve operationele perimeter  
Ingevolge die vaststelling werd beslist om, in het licht van het rapport van fase 2, neergelegd op 
2 mei 2000, om de perimeter te beperken tot de 11 huizenblokken tussen de Brabantstraat en 
het Koninklijk Tracé, met inbegrip van de Brabantstraat (over de hele breedte) en de verbinding 
tussen de Dupontstraat en de hoofdtoegang van het Noordstation. 
Het gedeelte tussen de Aarschotstraat en de Brabantstraat zou het voorwerp moeten uitmaken van 
een later wijkcontract. 
Gezien de overlappingen van deze beide subgehelen (verkeer, prostitutie enz.) die tot eenzelfde wijk 
behoren, werd het wenselijk geacht om, in het eerste deel van het huidige eindrapport, een analyse 
van de bestaande toestand te maken die de hele site bestrijkt. 
 

4.2 DE FINANCIËLE OPERATIES BUITEN HET KADER VAN HET WIJKCONTRACT 

4.2.1 De operaties die worden gefinancierd door de Europese structurele fondsen 
(Doelstelling 2) 
 Het Kinderpaleis 
 Het Koningin-Groenpark  
Deze twee operaties worden gecofinancierd door Doelstelling 2 en het wijkcontract; ze worden 
verderop beschreven. 
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4.2.2 Het Master Plan van de NMBS 
De NMBS voorziet een grondige renovatie van het Noordstation, waarvoor de werken zouden lopen 
van 2002 tot 2005. Daarbij zou het interieur van het station volledig heringericht worden om het 
gezelliger te maken voor de reizigers. In die context zullen de ingangen aan de Aarschotstraat 
verplaatst worden zodat ze in het verlengde komen te liggen van de gangen die toegang geven tot de 
sporen. Men zal er op moeten toezien dat die ingangen opgewaardeerd worden en dat hun 
zichtbaarheid wordt verbeterd, in het bijzonder voor de ingang ter hoogte van de Allardstraat; het is 
immers de bedoeling om het station werkelijk open te stellen naar de wijk toe. Eveneens in het kader 
van die renovatie zullen de gevels van de NMBS-gebouwen en de muur van de talud in de 
Aarschotstraat gereinigd en gerenoveerd worden, vanaf de tunnel van de Brabantstraat tot aan de 
Kwatrechtstraat.   
 

4.3 DE LIJST VAN ONROERENDE GOEDEREN WAAROP HET PROGRAMMA 
BETREKKING HEEFT  
Kaart 3.1 geeft alle prioritaire en reserveoperaties weer. We vinden er de operaties op vrije terreinen 
en de bebouwing op terug. Die operaties omvatten de onroerende goederen waarvan de staat een 
prioritaire interventie vereist, maar ook de mogelijkheden voor het creëren van uitrustingen en de lege 
terreinen waarvan de wederopbouw zou bijdragen tot een herstel van het fragiele stadsweefsel van de 
wijk. 
Het wijkcontract omvat tien operaties die betrekking hebben op de bouw of renovatie van gebouwen. 
Hun oppervlakte loopt sterk uiteen : daar waar sommige van die operaties halve of hele 
huizenblokken bestrijken, omvatten anderen slechts één gebouw. 
We geven hier de lijst van de eigenaars en een beknopte beschrijving van de operatieperimeters. 
 
 Operatie 1.1 en  3.1: School Broederschapstraat en Broederschapstraat 7 - Kinderpaleis en 

lofts 
eigenaar :  Aartsbisdom  
De school die momenteel dit gebouw gebruikt, zal in september 2000 verhuizen naar de overkant. Nr. 
7 van de Broederschapstraat en de derde verdieping van de school worden gebruikt door de GAFFI. 
Het dient ook gezegd dat er een overeenkomst bestaat die de zusters die in de gebouwen naast de 
school wonen, toestemming verleent om een deel van de lokalen te gebruiken. 
 
 Operatie 1.2 : Linnéstraat 114-116 
eigenaar : Gemeente Schaarbeek 
Dit gebouw, dat onlangs werd opgekocht door de gemeente, staat leeg. 
 
 Operatie 1.3 : Hoek Plantenstraat - Dupontstraat, 11 
eigenaar : Gemeente Schaarbeek 
Dit lege terrein bevat een kleine tuin die veelvuldig dienst doet als sluikstortplaats. 
 
 Operatie 1.4 : Hoek Linnéstraat - Dupontstraat, 29 
eigenaar : "Société coopérative" 
Dit terrein bevat momenteel een tijdelijk bouwwerk dat werd opgericht door Limite-Limite, een tijdelijke 
vereniging tussen verschillende actoren van de wijk (APAJ, Wijkcomité, City Mine(d), 
Wijkpartenariaat). 
 
 Operatie 2.1 : Hoek Dupontstraat -Groenstraat, 100 
eigenaar : "Société coopérative" 
 
 Operatie 1.1b : Hoek Rogierstraat, 63 en Groenstraat, 187-189 
eigenaar volgens de inlichtingen van de gemeente  : 
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Ayoubi Sida 
Roosendaelstraat, 244 
1180 Ukkel 

  
 Operatie 1.2b : Plantenstraat 118-120 
eigenaar :  Miguel Ramos-Diaz 

Spiraalbuisstraat, 6 
1050 Brussel 

Dit groot geheel van woningen staat momenteel totaal leeg. 
  
 Operatie 1.3b en 1.4b: Groenstraat 170, 182 en 184 
De eigenaars van deze gebouwen die het voorwerp zouden kunnen uitmaken van niet-prioritaire 
operaties, werden nog niet geïdentificeerd. 
 

4.4 DE POTENTIËLE OPERATIES PER LUIK - KAART 3.1. 

4.4.1 Luik 1 (zuiver publieke operaties) 

4.4.1.1 Prioritaire operaties 

• School en Broederschapstraat 7 – Kinderpalais  

Deze operatie wordt gecofinancierd door de Europese fondsen van Doelstelling 2. Ze voorziet in de 
uitvoering van een reeks uitrustingen voor kinderen en zou tegemoetkomen aan een dringende 
behoefte van een bijzonder dichtbevolkte wijk, waar heel veel kinderen wonen. De operatie voorziet 
onder meer in een kribbe, een kinderopvangcentrum en een Kid’s Club.  

In het gebouw van vier verdiepingen is momenteel een school gehuisvest die binnenkort zou moeten 
verhuizen, voornamelijk omdat het gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Het is erg vervallen 
en vereist grondige renovatiewerken om onderdak te kunnen bieden aan welke activiteit dan ook. In 
het gebouw naast de school, op nr. 7 in de Broederschapstraat, zit vandaag de Gaffi10; dat gebouw 
verkeert in dezelfde slechte staat; beide percelen zijn eigendom van het Aartsbisdom. 

De operatie voor de verwerving en grondige renovatie van deze twee uitrustingen omvat het gebouw 
van de Gaffi, een deel van de school en van het speelplein. De totale bebouwde oppervlakte voor de 
uitrusting beslaat aldus 2085m².  

De rest van het gebouw zou het voorwerp moeten uitmaken van luik 3 en ingericht worden als 
woonlofts, beschreven in luik 3. 

Zie hoofdstuk 9 aangaande het erfgoed voor de bescherming en de opwaardering van het gebouw. 

• Linnéstraat 114-116 

De operatie omvat twee tweelinggebouwen van G+2 met een grondoppervlakte van 134m² en hun 
bijgebouwen op het binnenterrein, die sinds kort eigendom zijn van de gemeente  en grondige 
renovatiewerken vereisen. De renovatie van die gebouwen in vier gezinswoningen zou het mogelijk 
maken om andere operaties van dat type aan te moedigen in de omliggende straten die heel wat 
vervallen gebouwen bevatten, wat wellicht te maken heeft met de aanwezigheid van de prostitutie. 
Het slopen van de vervallen bijgebouwen (drie verdiepingen) zou zorgen voor meer licht voor de 
gebouwen rondom en zodoende aanzienlijk de kwaliteit verbeteren van het binnenterrein van het 
huizenblok, dat zeer weinig groen bevat. De aangelegde tuin zou 104m² beslaan. 

                                                      
10 Vereniging die werkt met de kinderen en vrouwen van de wijk. 



Wijkcontract Brabant : fase III 

 

COOPARCH - R.U.  -  15/12/2004 
 

34 

• Hoek Dupontstraat 11 – Plantenstraat 

Dit braakliggende terrein van 75 m², eigendom van de gemeente , is het eerste van drie 
herstructureringsoperaties voor vernielde hoeken, in de Dupontstraat. Momenteel is de hoek ingericht 
als een openbare "tuin" die in verwaarloosde staat verkeert en gebruikt wordt als sluikstortplaats, en 
dus helemaal niet zijn functie waarmaakt. Aangezien deze straat een drukke voetgangersas is 
(inwoners, pendelaars, studenten…), moet de herstructurering van de zeer zichtbare lege hoeken het 
mogelijk maken de ruimte te herstructureren en deze een zekere continuïteit terug te geven. 
Het optrekken van een gebouw van G+3 zou het mogelijk maken 4 kleine woningen in te richten. Er is 
ook een koertje van 6m² voorzien dat moet zorgen voor wat lichtinval aan de achterkant van het 
gebouw. Indien het niet mogelijk blijkt om een handelszaak te vestigen op de benedenverdieping van 
de hoek van de Groenstraat, zou men in dat gebouw een project voor sociaal-professionele 
inschakeling kunnen onderbrengen (beschreven in luik 5). 

Zie hoofdstuk 9 aangaande het erfgoed voor de opwaardering van de Dupontstraat. 
• Hoek Dupontstraat 29 – Linnéstraat 
De wederopbouw van dit hoekterrein, dat eigendom is van de "Société Coopérative" (een 
paragemeentelijke maatschappij), is de tweede operatie in de Dupontstraat. Het terrein ligt tegenover 
het Wijkpartenariaat en bevat momenteel een tijdelijk bouwwerk. Aangezien deze straat een drukke 
voetgangersas is (inwoners, pendelaars, studenten…), moet de herstructurering van de zeer 
zichtbare lege hoeken het mogelijk maken de ruimte te herstructureren en deze een zekere 
continuïteit terug te geven. 
Op dit terrein van 63m² zouden 4 kleine woningen worden ingericht op 4 verdiepingen. 
 
Zie hoofdstuk 9 aangaande het erfgoed voor de opwaardering van de Dupontstraat. 
 
4.4.1.2 Niet-prioritaire operaties  
• Hoek Groenstraat 87-89 – Rogierstraat 63 
Deze hoek groepeert twee onbebouwde, ommuurde percelen van respectievelijk 44 en 35m² en een 
gebouw in slechte staat op nr. 63 in de Rogierstraat. Er ligt heel wat sluikafval, zodat het terrein de 
vervallen indruk van de wijk beklemtoont langs de Groenstraat, die een belangrijke wijkas is. 
Aangezien de Rogierstraat bovendien een structurerende as van het GewOP is, is het belangrijk dat 
deze hoek niet aan zijn lot wordt overgelaten.  
Gezien de kleine oppervlakte van de percelen, voorziet de wederopbouwoperatie in de eenmaking 
ervan.  Daardoor zou er plaats zijn voor een kleine tuin van 23 m² en voor gezinswoningen op vier 
verdiepingen, goed voor in totaal 252m². Het vervallen gebouw erlangs, met een grondoppervlakte 
van 48m², zou grondig gerenoveerd of eventueel gesloopt kunnen worden voor een grootschaligere 
wederopbouwoperatie. 

• Plantenstraat, 118-120 
Dit ruime perceel van 716m² in de Plantenstraat wordt momenteel niet gebruikt. Het omvat een 
hoofdwoning van G+3 met een grondoppervlakte van 247m², een lager bijgebouw (G+1, 50m²) en een 
koer achteraan. Die koer is omgeven door lage gebouwen (G+1 op 162m²), met uitzondering van één 
hoger bouwwerk, in het zuiden, dat drie verdiepingen telt. Een mogelijke operatie op dit terrein zou 
erin kunnen bestaan de bestaande gebouwen te renoveren om 11 woningen te creëren. De enige 
wijzigingen die daarvoor vereist zouden zijn, is de afbraak van het bijgebouw en van een deel van het 
hoge gebouw achteraan (64m² van de 226), waardoor men meer licht zou krijgen voor het interieur 
van de woningen. Het gebouw, dat vandaag te diep is (19m), zou aangenamere afmetingen krijgen 
(13m). Een tweede mogelijkheid zou erin bestaan om het gebouw nog grondiger te saneren, met 
afbraak van alle bouwwerken behalve het hoofdgebouw (het enige waarvan de architecturale waarde 
onbetwistbaar is). Deze radicalere optie zou de aangrenzende percelen (aan drie zijden van het 
huizenblok) meer licht en een aangenamer zicht bezorgen, zodat het leefkader aanzienlijk verbeterd 
zou worden. Na de renovatie zou de benedenverdieping van het hoofdgebouw van dit geheel 
onderdak kunnen bieden aan de vzw "Espace P", terwijl de rest van de oppervlakte bestemd zou 
worden voor huisvesting. Een operatie van deze omvang in dit erg vervallen gedeelte van de wijk zou 
eventueel ook andere eigenaars kunnen aansporen tot renovatie.  

Zie hoofdstuk 9 aangaande het erfgoed voor de bescherming en opwaardering van het gebouw. 
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• Groenstraat, 170 
Dit kleine gebouw in de Groenstraat, dat in zeer vervallen staat verkeert, zou grondig gerenoveerd 
kunnen worden. De bebouwde grondoppervlakte bedraagt 83m² en het gebouw telt 
G+2+dakverdieping. De geringe breedte van het perceel verklaart de afwezigheid van een tuin; die 
zou er alleen kunnen komen als men een bijgebouw van 24m² afbreekt. De uitvoering van een 
renovatieoperatie in het midden van de Groenstraat zou de algemene verfraaiing van die straat, die al 
zeer zichtbaar is met de geplande renovatie van de weg en de voetpaden en de wederopbouw van de 
hoek Groenstraat/Dupontstraat, nog kracht bijzetten.  

• Groenstraat, 182-184 
Deze twee bouwwerken werden gerecenseerd als zijnde leegstaand en vervallen in het kader van de 
grondonderzoeken. De opkoop en grondige renovatie van deze gebouwen door de gemeente zou 
gepaard kunnen gaan met een renovatiedynamiek in de straat die aanvullend zou zijn op de operaties 
die voorzien zijn voor de openbare ruimte. De te renoveren ruimte bedraagt 62m² op drieënhalve 
verdieping voor nr. 182 van de Groenstraat en 54m², G+2 voor het nr. 184, waardoor 4 woningen 
zouden kunnen worden ingericht. De afbraak van de bijgebouwen maakt het mogelijk de tuinen te 
vergroten, die daardoor respectievelijk 52 en 27m² groot zouden worden. Indien de onderhandelingen 
voor één van beide gebouwen niet tot een het verhoopte resultaat zouden leiden, zou de operatie 
enkel kunnen worden doorgevoerd voor het tweede gebouw. 

4.4.2 Luik 2 (Operatie op overheidsgrond, verkocht aan een privé-operator met 
conventie) 

4.4.2.1 Prioritaire operatie  

• Hoek Groenstraat – Dupontstraat 
Dit lege terrein, eigendom van de "Société Coopérative", is het derde dat men tegenkomt als men 
vanaf het station bergopwaarts gaat. Het ligt op de verbinding tussen de structurerende 
voetgangersas van de Dupontstraat en de wijkas die de Groenstraat is. De wederopbouw van deze 
zeer zichtbare hoek van 103m², in de vorm van een gebouw van G+3 met drie woningen, zou de 
ruimte herstructureren en het uitzicht van de Dupontstraat verfraaien.  
Het terrein zou met een conventie verkocht kunnen worden aan de privé-sector. Afhankelijk van de 
investeerder zou de gemeente kunnen voorstellen om een handelszaak te vestigen op de 
benedenverdieping, gekoppeld aan een operatie voor sociaal-professionele inschakeling die wordt 
beschreven in luik 5 (zoals bijvoorbeeld een kopieerdienst, aangezien het gebouw ligt langs een 
traject dat veel wordt gebruikt door studenten). Indien dit voorstel onuitvoerbaar blijkt, kan de 
handelszaak lager op de Dupontstraat worden gevestigd, op het grootste van de twee resterende 
terreinen, op de hoek van de Plantenstraat. 

Zie hoofdstuk 9 aangaande het erfgoed voor de opwaardering van de Dupontstraat. 

4.4.3 Luik 3 (privé-operatie met overheidssteun) 

4.4.3.1 Prioritaire operatie  

• School in de Broederschapstraat : lofts 

In dit gebouw van vier en een halve verdieping is momenteel een school gehuisvest die binnenkort 
zou moeten verhuizen, voornamelijk omdat het gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Het is 
erg vervallen en vereist grondige renovatiewerken om onderdak te kunnen bieden aan welke activiteit 
dan ook. Het gebouw is eigendom van het Aartsbisdom. 

De operatie voor de aankoop door de privé-sector en de grondige renovatie omvat een gedeelte van 
de school en van het speelplein, goed voor een bebouwd geheel met een grondoppervlakte van 
673m² en 297 m² koer. In het gebouw zouden een twintigtal grote woningen  en / of lofts ingericht 
moeten worden.  
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De rest van het gebouw maakt het voorwerp uit van een luik 1, uitgevoerd door de gemeente, om er 
het Kinderpaleis in onder te brengen. 

Zie hoofdstuk 9 aangaande het erfgoed voor de bescherming en opwaardering van het gebouw. 

4.4.4 Luik 4 (inrichting van de naaste omgeving) 

Zie hoofdstuk 9 aangaande het erfgoed voor de bescherming en opwaardering van het landschappelijk erfgoed. 

4.4.4.1 Te renoveren voetpaden  
Het merendeel van de voetpaden in de wijk verkeert in erg slechte staat.  Toch is het noodzakelijk om 
drie assen als prioritair te beschouwen. Het gaat om : 
 de Dupontstraat (met uitzondering van het gedeelte langs VLEKHO en met inbegrip van de 

verlenging in de Allardstraat), een druk gebruikt voetgangerstraject waarvan de voetpaden 
heraangelegd zouden worden in kwaliteitsbedekkingen; het hoger gelegen gedeelte van dit traject 
zou ingericht kunnen worden (prioriteitsniveau 2) als semi-wandelstraat; 

 de Groenstraat, die de hoofdas van de wijk vormt, en waarvan alle voetpaden heraangelegd 
zouden moeten worden door de vzw JST, in het kader van het project voor sociaal-professionele 
inschakeling; alleen de materialen worden ingeschreven in luik 4; 

 de Brabantstraat die door het specifieke karakter van de daar gevestigde handelszaken een 
indrukwekkend aantal bezoekers moet opvangen. Deze straat zou globaal heraangelegd worden, 
waarbij aan weerszijden van de weg 60cm gewonnen zou kunnen worden, met behoud van de 
twee parkeerstroken en met twee rijvakken, om zo de voetgangers een kwalitatievere ruimte te 
kunnen bieden.  

Naast deze grote opnieuw aan te leggen oppervlakten werd ook een klein beschadigd stuk in de 
Kwatrechtstraat als prioritair bestempeld. 
Het dient gezegd dat deze wegen zo smal zijn dat er geen mogelijkheid is om de te smalle voetpaden 
te verbreden, behalve dan in de Brabantstraat. 
De volledige Hutstraat, de korte Hulpstraat, de Plantenstraat en de Linnéstraat kunnen eveneens het 
voorwerp uitmaken van een prioritaire heraanleg. Deze werken en de volledige Groenstraat worden 
verzorgd door JST ("Jeunes Schaerbeekois au Travail"), een vzw onder toezicht van de "Mission 
Locale", in het kader van luik 5. Alleen de materialen zijn opgenomen in luik 4. 
Andere delen van voetpaden, in de Rogierstraat en de Poststraat, zouden eveneens heraangelegd 
kunnen worden.  Deze zijn opgenomen als niet-prioritaire operaties.  

4.4.4.2 Te renoveren wegen : asfaltering 
Op het vlak van de wegen behelst een grote operatie de Brabantstraat, vermits de afbraak van de 
tramsporen door de MIVB de volledige herstelling ervan met zich mee zou brengen.   
Zijn eveneens opgenomen als prioritaire operaties : het lager gedeelte van de Dupontstraat en de 
Allardstraat, de Hutstraat. De volledige Groenstraat zou eveneens gerenoveerd moeten worden om 
deze wijkas gezelliger te maken. 
De Plantenstraat, stukken van de Linnéstraat, de Rogierstraat en de Kwatrechtstraat zijn opgenomen 
met prioriteitsniveau 2.  

4.4.4.3 Algemene maatregelen met betrekking tot het verkeer 
De uitwerking van een verkeersplan, met als doel het voetgangersverkeer naar het stadscentrum aan 
te moedigen en het transitverkeer door de wijk terug te dringen, hangt totaal af van de inschrijving in 
een ruimer verkeersschema, waarop alle toegangswegen rond het Noordstation zijn weergegeven.  
De kernidee van het wijkcontract, die ook voor Sint-Joost wordt verdedigd, bestaat erin om de 
Vooruitgangstraat als voornaamste interwijkenweg te erkennen; er zijn dus bijzondere maatregelen 
nodig inzake de bewegwijzering om het verkeer te kanaliseren naar de Vooruitgangstraat. De 
combinatie van drie interwijkenwegen - Vooruitgangstraat, Aarschotstraat en Brabantstraat, lijkt 
namelijk volkomen overdreven : op termijn zou de Brabantstraat niet meer gebruikt mogen worden 
door het transitverkeer, om er zodoende de handelsdynamiek te ondersteunen, wat een 
statuutwijziging vereist. 
Het wijkcontract stelt daarentegen geen nieuw verkeersplan voor als dusdanig, met het 
eenrichtingsverkeer van de straten van de wijk en de Brabantstraat : dergelijke wijzigingen lijken 
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immers voorbarig omdat ze ruim overleg vereisen tussen het Gewest, de gemeente, de inwoners en 
de plaatselijke actoren. 
Met betrekking tot de Brabantstraat stelt het programma evenwel voor om de rijweg te versmallen 
met het behoud van twee parkeerstroken en een rijweg van 6,50m breed, wat het mogelijk maakt elk 
voetpad 60cm breder te maken. Anderzijds lijkt het idee om parkeerzones aan te leggen voor 
leveringen, die gecontroleerd zouden worden door de handelaars zelf, ook het behouden waard. 
In de Aarschotstraat moet op z'n minst de snelheid van het verkeerslicht op het kruispunt van de 
Aarschotstraat en de Koninginnelaan, op Schaarbeeks grondgebied, verhoogd worden, om het debiet 
van het verkeer op te drijven. Anderzijds lijkt het noodzakelijk om er twee rijvakken in te richten aan de 
hand van een adequate grondmarkering om rekening te houden met de "prostitutiefunctie" van de 
straat en de trage file die er door de klanten wordt gegenereerd.   

 

Wat het fietsverkeer betreft, moet het wijkcontract gezien worden als een kans om bepaalde 
maatregelen te concretiseren die reeds werden goedgekeurd in het ontwerp van het Gemeentelijk 
Ontwikkelingsplan, en met name: 

 het principe van het tweerichtingsverkeer voor fietsers in eenrichtingsstraten, door 
een markering op de kruispunten en een aangepaste signalisatie, met behoud van een 
breedte van 1,20 meter op de weg 

 de aanleg van de gewestelijke fietsroute via de Groenstraat (komende van de Koninginnelaan en 
oplopend via de Kruidtuinstraat naar Sint-Joost), met markering op de grond van een strook van 
1,20 meter breed.  

 

4.4.4.4 Algemene maatregelen in verband met het parkeren 
Het parkeerprobleem is een recurrent probleem, waarvoor het wijkcontract geen oplossing te bieden 
heeft op korte termijn. Er moeten structurele maatregelen worden genomen die het probleem aan de 
bron aanpakken. Het onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er overdekte parkingstructuren 
bestaan die niet helemaal gebruikt worden, en dat er onderhandelingen zouden moeten komen om 
het gebruik daarvan op te voeren; het gaat in het bijzonder om de grote parking van de winkel Liedts 
in de tunnel van de Brabantstraat, Groenstraat 118, of nog de parking van het CCN. Als men die 
parkings 's avonds, 's nachts en tijdens de weekends open zou stellen, zouden ze gebruikt kunnen 
worden door de klanten van de Brabantstraat, de handelaars en vooral de buurtbewoners. De 
werkgroep "openbare ruimte" zou eveneens kunnen bijdragen door de bewoners en handelaars te 
sensibiliseren voor de mogelijke alternatieven. De bewonerskaart is eveneens ene mogelijke 
oplossing die overwogen kan worden. 

4.4.4.5 Verlichting 
Het programma van operaties dat wordt voorgesteld inzake verlichting is gebaseerd op de voorstellen 
van het Verlichtingsplan van Schaarbeek, uitgewerkt door het bureau van Jean-Pierre Majot. Uit die 
studie is gebleken dat het verlichtingssysteem in de meeste straten van deze wijk ongeschikt is. 
Volgens de voorstellen van deze studie zouden volgende punten als prioritair moeten worden 
beschouwd : 
- standaardverlichting, om de 30m, in de kleine straten :  Broederschapstraat, Hutstraat, 

Plantenstraat en Linnéstraat, waar de verlichting al meer dan 40 jaar oud is;  
- axiale verlichting, ongeveer om de 22m, in de grotere straten die de wijk haar identiteit geven : 

Groenstraat en Poststraat (operatie die ook in Sint-Joost wordt uitgevoerd). 
Om bij te dragen tot de algemene verfraaiing van de Brabantstraat wordt als niet-prioritaire operatie 
de installatie voorgesteld van een verlichting van het type "elipt" (opgehangen op 7m hoogte tegen de 
gevels, zowat om de 16m). Verlichting met lantaarns die op 4m hoogte worden opgehangen tegen de 
gevels (met een tussenafstand van 13,5m) zou het voorwerp kunnen uitmaken van een operatie in de 
Dupontstraat, waar de sfeer van deze verlichting het wandelkarakter van de druk bezochte as zou 
kunnen beklemtonen. Maar aangezien deze straat onlangs nog met een nieuw verlichtingssysteem 
werd uitgerust, lijkt dit niet prioritair. 
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4.4.4.6 Openbare ruimte : verkeerstafels, semi-wandelstraten 
In de perimeter van het wijkcontract worden een aantal aanlegmaatregelen overwogen die het 
voetgangersverkeer veiliger moeten maken. Vermits de wijk grotendeels residentieel is en doorkruist 
wordt door veel transitverkeer, dient immers bijzondere aandacht  te worden geschonken aan de 
voetgangers. 

 Verkeerstafels 
Het komt erop aan het autoverkeer te vertragen om het oversteken voor voetgangers veilig te maken 
op de kruispunten Rogierstraat / Groenstraat en Groenstraat / Dupontstraat, aan de uitgang van 
scholen (de kleuterschool en de Nederlandstalige lagere school in de Groenstraat en aan de 
Dupontstraat 20), alsook vóór de hoofdingang van het station, en tot slot aan de ingang van het 
nieuwe park, in de Groenstraat. De aangelegde verkeerstafels moeten van het sinusvormige type zijn. 

 Semi-wandelstraten  
Het gaat om een deel van het stukje van de korte Hulpstraat, waarvan de kwalitatieve inrichting, net 
zoals in Sint-Joost, deze zeer smalle doorgang een pittoresk uitzicht zou kunnen geven. Naast de 
schoonmaak van de muur en een specifieke inrichting zoals verder beschreven wordt, zou dit tevens 
ertoe moeten bijdragen om het sluikstorten te ontraden.  
De aanwezigheid van een kleuter- en lagere school en van het toekomstige Kinderpaleis 
(Broederschapstraat) verantwoordt dat deze volledig wordt heringericht als semi-wandelstraat. Dat 
zou het bovendien mogelijk maken om een beplante voetgangersverbinding te creëren die toegang 
geeft tot het Koningin-Groenpark. 
De inrichting als semi-wandelstraat van het stuk van de Dupontstraat tussen de Groenstraat en de Poststraat zou 
het voorwerp kunnen uitmaken van een niet-prioritaire operatie, in dezelfde geest als het onlangs heraangelegde 
stukje bovenaan de straat; daarbij moet men er zeker op letten geen gladde, schuivende plaveien te gebruiken, 
gezien de helling.  
De werken van dit type die in het kader van het wijkcontract moeten worden uitgevoerd, zijn :  
 aanleg van de straat op één niveau, van gevel tot gevel,  
 wijziging van het profiel van de weg om het verkeer terug te dringen en de snelheid van het 

autoverkeer te beperken door wegmarkeringen of door de accentuering van één enkel rijvak van 
3,50 meter breed,  

 behoud van twee parkeerstroken waarvan de continuïteit doorbroken kan worden door specifieke 
aanlegwerken of beplantingen op de weg,  

 keuze van twee of drie kwalitatieve wegbedekkingen,  
 installatie van stadsmeubilair, en in het bijzonder van banken,  
 aanleg van "oren" (voetpadverbredingen op hoeken), verkeerstafels en verkeersinrichtingen aan 

de twee ingangen van de straat om de toegang voor wagens te ontraden, 
 rijaanplantingen. 

4.4.4.7 Aanplantingen 
Op bepaalde kruispunten (Rogierstraat/Groenstraat, Dupontstraat/Groenstraat, 
Dupontstraat/Brabantstraat en Duponstraatt/Poststraat) wordt de aanplanting van middelhoge bomen 
voorgesteld. Het programma geeft de voorkeur aan middelhoge bomen, die een sterker structurerend 
effect hebben en zichtbaarder zijn in ruimten die voldoende breed zijn om ze te plaatsen. 
Deze bomen zouden het mogelijk maken de Groenstraat, de Broederschapstraat en de Dupontstraat 
te accentueren, drie structurerende assen voor de wijk. 

4.4.4.8 Stadsmeubilair in verband met de netheid van de wijk 
Van de vele thema's die worden aangesneden wanneer men met de gebruikers over de wijk spreekt, 
komt het probleem van de netheid steeds terug naar voor. Deze dichtbevolkte en drukbezochte wijk 
bevat haast geen enkele vuilnisbak. Een in het programma ingeschreven budget zou het dus mogelijk 
moeten maken om vuilnisbakken te plaatsen op de strategische plaatsen en in voldoende aantallen, 
of het nu gaat om containers of traditionele vuilnisbakken. Die praktische oplossing moet evenwel 
gepaard gaan met een sensibilisering van alle burgers voor de netheid en het respect voor de 
openbare ruimte. Er werd reeds een werkgroep van inwoners en verenigingen opgericht om na te 
denken over deze kwestie en geschikte strategieën voor te stellen. 



Wijkcontract Brabant : fase III 

 

COOPARCH - R.U.  -  15/12/2004 
 

39 

4.4.4.9 Stadsmeubilair, specifieke inrichtingen 
Deze categorie omvat punctuele interventies die nuttig lijken om bepaalde aspecten van de wijk te 
verbeteren. Het gaat om de onderstaande interventies, waarvan de details inzake de uitvoering 
gepreciseerd moeten worden in overleg met de werkgroep "openbare ruimte" : 
 - bovenaan de Hutstraat, in de korte Hulpstraat zouden de schoonmaak van de muur, een 

specifieke interventie en eventueel de installatie van een bank deze zeer residentiële straat 
gezelliger kunnen maken; 

 - een verlichting met bewegingsdetector in de Poststraat zou de omgeving veiliger kunnen maken 
en inbrekers kunnen afschrikken. 

Deze operaties moeten worden uitgevoerd in overleg met de bevolking. De "Mission Locale" heeft 
reeds gewerkt aan gelijkaardige projecten en zou dus een nuttige partner kunnen zijn. 

4.4.4.10 Koningin-Groenpark 
Dit park is de tuin van het gebouw van de RTT in de Paleizenstraat. Dat gebouw wordt momenteel 
opgekocht door privé-investeerders en de gemeente is aan het onderhandelen over de aankoop van 
een gedeelte van de tuin om er een park aan te leggen. Dat bestaat uit twee delen : de grootste 
oppervlakte bevindt zich ter hoogte van de Paleizenstraat (de ingang zou gebeuren via een erfpacht 
op het terrein van de nieuwe eigenaar) en bevat een gebouw in staat van ruïne dat gerenoveerd zou 
worden voor een collectieve uitrusting die openstaat voor het publiek (cafetaria van sociale economie, 
…), terwijl het andere gedeelte een tiental meter lager ligt en uitgeeft op de ingang aan de 
Groenstraat. 
De aanleg van dit park is een unieke gelegenheid voor een wijk waar de openbare ruimte (als 
ontmoetingsplaats) bijzonder schaars is. In dat park zouden begeleide activiteiten kunnen worden 
georganiseerd (zie luik 5) voor kinderen en jongeren, terwijl daarnaast ook ruimte zou kunnen worden 
gelaten voor anderen, zoals bejaarden. 
Dit belet echter niet dat de aanleg van een park op het binnenterrein van een huizenblok, vooral in de 
kansarme wijken, een moeilijke operatie is, zowel wat uitvoering als wat correct beheer betreft, gezien 
het gebrek aan sociale controle in de buurt (cfr. de Sint-Franciscustuin in Sint-Joost). De oprichting 
van een werkgroep van verenigingen en inwoners zou het mogelijk moeten maken grondig te 
bezinnen over de aanleg van dit park vooraleer het wordt opengesteld voor het publiek. Dat zou 
moeten leiden tot een beter gebruik van het park door alle potentiële gebruikers en een zekere 
garantie moeten bieden voor de goede werking ervan.  
Bij die bezinning mag men evenwel niet de veiligheidsproblemen onderschatten die eigen zijn aan dit 
soort plaatsen (zie luik 5) en in de begroting voor de inrichting van het park moet rekening gehouden 
worden met krachtige maatregelen voor de beveiliging en bescherming van de omliggende privé-
eigendommen. Een werkgroep in Sint-Joost zal zich moeten buigen over de problemen waarmee de 
Sint-Franciscustuin te kampen heeft. Samenwerking is dus nodig en aan te bevelen. 
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5.1 PROJECTEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET SOCIALE LUIK : INFORMATIE 
EN BETROKKENHEID 

  

Het sociale luik van een Wijkcontract financiert de activiteiten die de sociale ontwikkeling van de buurt 
en haar bevolking begunstigt: sociaal-professionele inschakeling, feestelijkheden rond de wijk, het 
oprichten van sociale antennes, wijkhuizen, speelvoorzieningen in de openbare ruimte of 
informatiecentra voor de operaties die door het wijkcontract voorzien zijn of door de woonrenovatie in 
brede zin enz. 
Voor het sociale luik van het wijkcontract Brabant-Groen, werden drie globale projecten 
uitgewerkt uitgaande van de voorrangen die te velde vastgesteld werden en die dus geconcretiseerd 
werden op budgetair niveau: 
 
• Project 1 : informatie en deelname. 
• Project 2 : omkadering van bepaalde doelgroepen. 
• Project 3 : sociaal-professionele inschakeling. 
Voor elk van deze drie “kader” projecten wordt een globaal budget voorgesteld. Maar deze voorstellen 
zijn niet limitatief of volledig. Opdat de projecten wel degelijk de zorgen en noden van de bevolking en 
van de plaatselijke verenigingen zouden tegemoet komen, zullen ze uitgebreid kunnen worden, bij de 
nadere uitwerking van het sociale luik gedurende de twee eerste jaren. Nadien zullen een aantal 
maatregelen die aan de doelstellingen van de drie projecten beantwoorden en die essentieel voor de 
wijk blijken te zijn, het programma vervolledigen. 
Dit eerste budget zal dus verfijnd moeten worden naargelang de vraag en de mogelijkheden die te 
velde zullen uitkomen in de komende maanden. Zo zullen er voorstellen voortkomen uit de 
regelmatige ontmoetingen van de plaatselijke verenigingen en de drie thematische werkgroepen die 
de verenigingen van de wijk, leden van het PCGO en inwoners samenbrengt rond de volgende 
thema’s: 
• Inrichting en gebruik van het Koningin –Groen park, gecoördineerd door de vzw Renovas; 
• Openbare ruimte en properheid; 
• Samenleving van school en wijk, gecoördineerd door de Vzw Wijkpartenariaat;  
De meningen en voorstellen geuit door de werkgroepen zijn er vooral om het denkwerk van de CLGI 
te voeden aangezien de werkgroepen zich zullen blijven verenigen gedurende het programma. Zo 
zullen de thema’s van de werkgroepen, die op voorhand  bepaald werden in functie van de meest 
evidente problemen, uitgebreid kunnen worden in de loop van de twee eerste jaren  tot andere 
onderwerpen, zoals de prostitutie of de sociaal-professionele inschakeling. 
Na verloop van de twee eerste jaren van het wijkcontract, zal men er op toezien dat er een eerste 
balans gemaakt wordt van de ondernomen acties, om tijdig genoeg maatregelen te kunnen treffen om 
de voortzetting van de opgerichte beschikkingen te garanderen, zo deze als belangrijk werden erkend 
door de bevolking. 
 
In het sociale luik van het wijkcontract Brabant groen is er ook een budget voorzien voor de opvolging 
van het Wijkcontract. De opvolging wordt in handen genomen door een ploeg van drie personen : de 
algemene coördinator, de technische coördinator en de sociale begeleider, die de coördinatie en de 
opvolging van de uitvoering van het sociale luik op zich neemt. 
De opdracht van de ploeg bestaat er in grote lijnen in :  
1. de algemene coördinatie van de acties beschreven in het Wijkcontract, 
2. de verbinding tussen de operatoren, het Gewest en de Gemeente, 
3. de uitvoering van de operaties van de luiken 1 tot 5 van het Wijkcontract, 
4. de organisatie van de ontmoetingen tussen de privé-eigenaars en de Gemeente,  
5. de opvolging van de onderhandelingen over de aankopen,  
6. de opvolging van de vastgoedprijzen en de mutaties in de wijk, 
7. de opvolging en analyse van nieuwe aankoopkansen,  
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8. toezicht op de naleving van de uitgewerkte planning,  
9. toezicht op de vordering van de werven, 
10. de controle op de inlassing en naleving van sociale clausules,  
11. toezicht op de staat van vordering van de operaties, 
12. het regelmatig opstellen van vorderingsrapporten voor het College, de Raad en de PCGO 

aangaande de uitvoering van de luiken 1 tot  5. 
13. Verslag uitbrengen bij de voogdij-instanties over de vordering van de operaties, 
14. De organisatie van de opvolging van de werkzaamheden van de PCGO, de Plaatselijke 

Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling, uitwerking op initiatief van de Gemeente 
overeenkomstig de ordonnantie (convocaties, secretariaat...).  

15. De leiding en opvolging van de thematische werkgroepen. 
 
De financiering van de projecten en de vraag voor materiaal uitgaande van de plaatselijke 
verenigingen vertegenwoordigt een belangrijk deel van het sociale luik, aangezien de wijk weinig 
openbare infrastructuren heeft die gesteund moeten worden ( met uitzondering van het Kinderpaleis 
en het Koningin-Groenpark), maar een heel aantal verenigingen telt, die een belangrijk werk 
verrichten met weinig middelen. 
De algemene regel dat aangenomen werd voor het nader bepalen van de gedetailleerde projecten 
van het programma, is dat al de acteurs in overleg samenwerken volgens een gemeenschappelijke 
richtlijn en dat elk project bekostigt door het luik 5, in een bredere context geplaatst wordt en 
goedgekeurd werd door alle leden van de werkgroepen, door de PCGO en de gemeente. 
 
We moeten hierbij evenwel onderstrepen dat het budget voor het sociale luik van het 
Wijkcontract momenteel niets voorziet na de periode van vier jaar die hier geprogrammeerd is, 
één van de voorrangen van de sociale begeleider is de aandacht van de verschillende 
bemiddelaars vestigen op de duurzaamheid van de voorgestelde maatregelen. 
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5.2 PROJECT 1 : INFORMATIE EN BETROKKENHEID 

5.2.1 Beschrijving van project 1 
Het doel van dit project is het verstevigen van de sociale band onder de mensen van de wijk, door het 
oprichten van informatiestructuren waaraan zowel de mensen en de verenigingen die in de wijk 
werken als de bevolking, actief aan deelnemen. Het beoogt namelijk banden te creëren onder de 
verschillende gemeenschappen en bevolkingstype die eenzelfde wijk delen (voorbij de gemeentelijke 
grenzen). 
Dit project zal gesteund worden door een europees programma ontwikkeld door de AATL, dat streeft 
om de opleidingen en de betrokkenheid van de inwoners omtrent de stedelijke stadsvernieuwing te 
verbeteren: zo is de Brabantstraat het tweede experiment van het europees pilootproject, “Four cities 
project”, gefinancierd in het kader van het Interreg 2c. 
Naast de algemene coördinatie, bevat het project tevens : 
• het betrekken en informeren van de inwoners, door vergaderingen te organiseren, door het 

houden van een permanentie gedurende de vier jaren en de verspreiding van schriftelijke 
informatie en door de coördinatie van de acteurs te velde. 

• De leiding en opvolging van de thematische werkgroepen, in overleg met het wijkpartenariaat 
omtrent de aanleg van de het Koningin-Groen park, de openbare ruimte en de properheid en het  
samenleven en werken met de scholen. 
De samenwerking van de inwoners en verenigingen zal bijzonder belangrijk zijn in het kader van 
de inwijding van het Koningin-Groen park, zowel wat betreft de definiëring van het programma voor 
de inrichting ervan (infrastructuren en uitrustingen) als de te organiseren activiteiten. Deze 
handelswijze is noodzakelijk wil men dat de groene ruimte gerespecteerd wordt en wil men dat de 
bevolking zich het park eigen maakt op een adequate manier.  
Vermelde men nog het bestaan van een groep in Sint-Joost dat verantwoordelijk is voor de 
inrichting van het Sint-Franciscuspark (ook binnen een huizenblok gelegen), met hen overleggen 
kan alleen positief zijn. 
 

• de versterking van de sociale cohesie, door de samenwerking tussen de verschillende 
verenigingen (door regelmatige vergaderingen) om projecten en activiteiten te ontwikkelen en te 
steunen zodat verschillende generaties en gemeenschappen zich kunnen ontmoeten. 

 
Wat betreft het permanent verlenen van informatie, het gelijkvloers van het voormalige sociaal 
restaurant, Poverello, gelegen in de Groenstraat, de hoofdader van de wijk, zou de meest voor de 
hand liggende mogelijkheid zijn. Men zou een sterke dynamiek moeten creëren rond dit lokaal, dat 
bezet zal worden door de informatie antenne van het wijkcontract en de ploeg van het europees 
programma “Four cities project”, althans voor de twee eerste jaren van het programma. 
Het is belangrijk dat de inwoners en de verenigingen zich kunnen ontmoeten en overleggen over de 
uitvoering van het programma van het sociale luik in een lokaal dat in de wijk gelegen is. Het 
permanentielokaal zal hiervoor in zekere maten dienst kunnen doen: het kan een twaalftal mensen 
ontvangen. Voor vergaderingen met een groter aantal mensen zal men telkens een lokaal moeten 
zoeken.  

5.2.2 Mogelijke middelen voor het uitvoeren van project 1 
Een globaal budget van 7.840.000 fr. werd voorzien voor het project 1. Het zou de volgende kosten 
dekken: 
 Lonen : 

- Een aanwervingscontract van 4 jaar voor een sociale begeleider met een loon van 
+/- 1.400.000 fr per jaar. 

Lokalen, gebruiks-en voorzieningskosten en publicatiekosten : 
- Er werd een budget voorzien over vier jaar voor de huur van een gelijkvloers en de 

gebruiks- en uitrustingskosten van 560.000 fr per jaar, in acht genomen dat deze 
kosten de twee eerste jaren verdeeld worden met het europees programma “Four 
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cities project”. Dit budget houdt ook de verspreiding in, van schriftelijke informatie 
over het wijkcontract, de informatie zou omvangrijker kunnen worden als ook de 
inlichtingen over de plaatselijke verenigingen geïntegreerd worden. 

 

5.3 PROJECT 2 : OMKADERING VAN DOELGROEPEN 

5.3.1 Beschrijving van project 2 
De noden en de sociale begeleiding van de bevolking in de wijk werden gediagnostiseerd: als 
voorrang, de jongeren en de kinderen, maar ook de oude mensen en de vrouwen…Om aan hun 
noden te beantwoorden, zijn er specifieke acties nodig, zoals opbouwende acties voor de jeugd en 
bezigheidsactiviteiten voor de oude mensen, dit zou hun integratie in de wijk kunnen verbeteren. 
Het vierjaarse programma zou dus moet zich dus concentreren op de middelen voor dit luik. Een 
belangrijk aandeel van dit programma zal gewijd worden aan de aan de animatie van het Koningin-
Groen Park. Andere projecten inzake openbare ruimte zullen geleid worden door verenigingen en 
inwoners : vergroenen, muurschilderingen, enz. In dit kader zullen gemeentelijke medewerkers van de 
Jeugddienst aangesteld worden. 
  
• De animatie, het beheer en de toegang tot het Koningin-Groen Park zal bepaald moeten 

worden in overleg met de inwoners en al de plaatselijke acteurs zodat het de noden van de 
inwoners in ruime zin tegemoet komen en de veiligheid van de aanwonenden verzekerd zijn. De 
voorzieningen en de activiteiten van het park zullen zo de sociale cohesie in de wijk verstevigen.. 
Wa t betreft het centraal gebouw, het zou een basis kunnen zijn voor een project voor 
professionele inschakeling, door bijvoorbeeld het oprichten van een  zelfbeheerde cafetaria, op de 
gelijkvloers en socio- educatieve activiteiten op de verdiepingen. Het is zeer belangrijk een stevige 
begeleidings- en bewakingsploeg te voorzien voor dit park dat binnen een huizenblok gelegen is. 
Alleen op deze manier zal het park gerespecteerd worden en zal zijn toeëigening op een goede 
manier kunnen gebeuren.. 
Ter herinnering, de inrichting van het park wordt gefinancierd door Objectief 2 en het Wijkcontract. 
 

• De animatie van de openbare ruimte, de begeleiding van de jongeren en van de kinderen, 
dankzij de organisatie van activiteiten en de oriëntatie van dit publiek naar de bestaande 
voorzieningen in en buiten de wijk. De begeleider zal in overleg met de begeleider van het 
Koningin-Groen Park werken, vooral de twee eerste jaren wanneer het park nog niet volledig 
toegankelijk zal zijn. 

• De projecten van de verenigingen en van de inwoners steunen om de plaatselijke 
initiatieven aan te moedigen: sportverenigingen, takenschool, animatie op de openbare ruimte, 
(verfraaiing, vergroening,…), begeleiding van de vrouwen…, kortom al de projecten die de 
doelgroepen treffen. 

• De wacht en de toegankelijkheid van het Kinderpaleis, dat de grootste openbare voorziening is 
die opgericht moet worden en die ook het gebrek aan vergaderzalen zou kunnen oplossen; zijn 
inrichting , gefinancierd door Objectief 2 en het wijkcontract, zal zowel aan de noden van de 
klanten van de Brabantstraat moeten beantwoorden als aan die van de moeders van de wijk. De  

wacht van deze uitrusting zal een breder publiek kunnen toelaten. 
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5.3.2 Mogelijke middelen voor de uitvoering van het project 2 
 
Een globaal budget van 24.200.000 fr. werd voorzien voor het project 2. Het zou de volgende kosten 
dekken: 
 
 

Lonen : 
- Een aanwervingscontract van 4 jaar voor een begeleider van het Koningin-Groen 

Park, met  een loon van +/- 1.200.000fr per jaar, met als specifieke rol tijdens de twee 
eerste jaren, een dynamische en gemeenschappelijke geest creëren voor de 
toeëigening van het park door de bewoners en zijn animatie garanderen bij zijn 
gedeeltelijke opening; en daarna verantwoordelijk zijn van de voorzieningen, wanneer 
het park volledig heringericht zal zijn; 

- Een aanwervingscontract van 4 jaar voor een begeleider van de openbare ruimte, 
met  een loon van +/- 1.200.000fr per jaar, verantwoordelijk voor heel het perimeter 
van de wijk. 

- Een aanwervingscontract van 2 jaar voor twee wachters van het Koningin-Groen 
Park, die op de veiligheid van de groene ruimte en de aangrenzende privé woningen 
toezien, met  een loon van +/- 1.200.000fr per jaar; 

- Voorrang 2: Een aanwervingscontract van 2 jaar voor een wachter van het 
Kinderpaleis, die verantwoordelijk is voor een maximale toegankelijkheid tot deze 
nieuwe structurerende uitrusting van de wijk, met een loon van +/- 900.000fr per jaar; 

 
Begeleiding 

- Er werd een consequent budget voorzien voor de inwijding van de voorzieningen van 
het Koningin-Groen Park, waar inwijdingsfeesten en activiteiten georganiseerd zullen 
kunnen worden (openluchttoernooien, ontdekking van de flora…),…, met een budget 
van 1.5.000.000 fr. per jaar over 2 jaar..  

Projecten van verenigingen, inwoners en thematische groepen (sport, kunst, cultuur…) 
- Er werd een globaal budget van 1.250.000 fr per jaar, over 4 jaar voorzien voor de 

verschillende projecten, uitgaande van de bewoners de thematische groepen, die 
ieders aanhang moeten genieten en die bepaald werden volgens een 
gemeenschappelijke richtlijn. 

 

5.4 PROJECT 3 : DE PROFESSIONELE INSCHAKELING 

5.4.1 Beschrijving van project 3 
 
De maatregelen inzake professionele inschakeling mikken op al de werkzoekenden van de wijk, door 
nieuwe tewerkstellingen te creëren en de plaatselijke structuren voor professionele inschakeling te 
steunen.  
 
In het algemeen beoogt het project de versteviging van het mechanisme van sociaal-professionele 
inschakeling door: 

• het inlassen van sociale clausules in de passatievoorwaarden en uitvoeringen van 
openbare aannemingen, ter gelegenheid van de inrichting van groene ruimten, openbare 
ruimten en renovatie van gebouwen; De sociale clausules stippelen uit dat de onderneming 
die zich kandidaat stelt in het kader van een openbare aanneming, zich bindt om een aantal 
prestaties op sociaal vlak te leveren, zoals het aanwerven van werkzoekenden van lange 
duur, de te werkstelling van jonge werklozen of nog het aanbieden van professionele 
opleidingen op werf. Het doel van deze clausules is dus het verzekeren of althans 
begunstigen van de tewerkstelling van de kwetsbare werkers. Deze maatregel moet van 
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toepassing zijn voor de werven waarvan de waarde op 30 miljoen fr. (BTW niet inbegrepen) of 
meer geschat wordt en waarvan de duur minstens 60 werkdagen bedraagt. 

 
• Door de bestratingen gevoerd door de vereniging “Schaarbeekse Jongeren te Werk”,  

Dit atelier voor sociaal-professionele inschakeling beoogt de schepping van 
werkgelegenheden in de nabijheid, voor zover dat deze manier van tewerkstelling de 
mogelijkheid gunt aan de werklozen om een arbeidservaring op te doen en te waarderen. Zo 
verbetert hun plaats op de arbeidsmarkt en kan dit een overgang naar een regelmatig werk 
worden. In de verlenging van de acties, begonnen in het kader van het “Paviljoen” 
wijkcontract, zou de S.J.W. werven op zich moeten nemen voor de bestrating van plaatselijke 
straten met weinig verkeer ( Groenstraat, Linnestraat, Hutstraat, en Plantenstraat) en voor het 
planten van klimplanten en hun onderhoud, op aanvraag van de inwoners en op de plaatsen 
die ervoor geschikt zijn. 
 

• Door het oprichten van partenariaten en plaatselijke synergies tussen de “Mission 
locale”, de verenigingen voor sociaal-professionele inschakeling, het toekomstig centrum van 
ondernemingen dat zich in het RTT gebouw gaat vestigen (project objectief twee), de 
vereniging van de handelaars van de Brabantstraat en de hoge scholen die hun integratie in 
de wijk willen bevorderen ( zoals het VLEKHO, Sint-Lukas, Ecole Sociale de Formation, 
APAJ,…), rond opleidingen, leercontracten of stages, projecten voor de verfraaiing van de 
wijk, … Het gaat er namelijk om een structuur op te richten voor uitwisseling van  informatie 
(tussen bazen, handelaars, jongeren, scholen…). 
 

• Tenslotte, door de oprichting van een plaatselijke en zelfbeheerde structuur voor 
sociaal-professionele inschakeling. Dit zou concreet verwezenlijkt kunnen worden, door de 
oprichting van een handel zoals de “Clap Copie” in één van de gelijkvloers van de 
Dupontstraat. Deze operatie zou als oefening kunnen dienen voor de studenten van het 
VLEKHO en het zou tevens hun integratie in de wijk bevorderen. Een ander operatie zou de 
oprichting van een dynamisch cafetaria zijn in het gebouw van het Konningin-Groenstraat 
Park. Het project voorziet twee jaren voor de opstarting van de handel, door de begeleiding 
van een beheerder, vervolgens zou de handel geleidelijk zelf beheerd moeten worden. 

 

5.4.2 Mogelijke middelen voor de uitvoering van het project 3 
 

Een globaal budget van 16.903.200 fr. werd voorzien voor het project 3. Het zou de volgende kosten 
kunnen dekken: 
 

• De operatie voor de bestrating en beplanting van de straten door de S.J.W:  
- Een globaal budget kan een nieuwe ploeg van 4 jongeren financieren over één jaar. 

Deze zou begeleid zijn door een ploegbaas met sociale roeping en het zou de 
bestrating van de Groenstraat, de Linnestraat, de Hutstraat en de Plantenstraat op 
zich nemen. Dit budget voorziet de lonen van de personen, maar ook de huur van de 
machines, enz… een jaarlijkse uitgave van 6.881.200 fr. 
De kosten van de materialen zijn in het budget van het luik 4 inbegrepen.  

- Een bedrag van ongeveer 22.000 fr. Werd voorzien voor de beplanting met 
klimplanten, voor de gevels van de inwoners die het aanvragen, maar aangezien de 
smalle voetpaden, zal deze operatie misschien niet kunnen doorgaan. 

 
 
 

 
• Lonen 
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- Een aanwervingscontract van 3 jaar voor een deeltijdse coördinator van de “Mission 
Locale”, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een mechanisme voor 
professionele inschakeling voor een salaris van 800.000 fr per jaar. 

- Een aanwervingscontract van 2 jaar voor een handelsbeheerder voor sociaal 
economie (clap-copie, cafetaria,…), zodat de handels, na verloop van tijd zelf 
beheerd kunnen worden. Een budget van +/- 1.400.000fr per jaar werd voorzien als 
loon. 

 
• Plaatselijke structuur voor professionele inschakeling, voorzienings- en  

gebruikskosten. 
Er werd een minimum bedrag voor het aanwerven van materiaal voorzien, wetend dat 
de inrichting van de cafetaria ook gefinancierd zal worden door Objectief 2 ; het 
programma voorziet de gebruikskosten op twee jaar ( na deze periode zou de 
handel/horeca autonoom moeten zijn), hetzij, een budget van 500.000 fr per jaar. 

• Projecten van de verenigingen en de Thematische groepen 
- Er werd een globaal budget van 750.000 fr per jaar, over 4 jaar voorzien voor de 

verschillende projecten11, uitgaande van de thematische groepen, die ieders aanhang 
moeten genieten en die bepaald werden volgens een gemeenschappelijke richtlijn.  

 
 

5.5 HET BUDGET VAN HET SOCIALE LUIK 
Zie volgende blz. 

 

                                                      
11 Projecten die reeds in uitvoering zijn: cfr. p.v. in bijlage. 
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SCHAERBEEEK
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SCHAERBEEEK

OPÉRATION 
VOLET

5    
5

OPERATIE LUIK

CONTRAT DE QUARTIER 
BRABANT

WIJKCONTRACT 
BRABANT

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

PROJET 1 : INFORMATION ET PARTICIPATION / PROJECT 1 : INFORMATIE EN BETROKKENHEID
TYPE DE FRAIS/ SOORT 

KOSTEN
 ans/ 
jaren

frais annuels / 
jaarlijkse kosten

frais totaux/ totale 
kosten Commentaires/comentaren

Salaire/Lonen 4 1.400.000 F 5.600.000 F Animateur social/sociale Begeleider- Renov

Frais/kosten informat  4 560.000 F 2.240.000 F Loc. partagé, publicat/gedeeld lok, publik...

TOTA(A)L proje(c)t 1 7.840.000 F

PROJET 2 : ENCADREMENT DES GROUPES CIBLE/ PROJECT 2 : OMKADERING VAN DOELGROEPEN
TYPE DE FRAIS/ SOORT 

KOSTEN
 ans/ 
jaren

frais annuels / 
jaarlijkse kosten

frais totaux/ totale 
kosten Commentaires/comentaren

Parc Reine-Verte/Koningin-Groen Park  :
Salaire/Lonen 4 1.200.000 F 4.800.000 F Animateur parc / begeleider Park

2 2.400.000 F 4.800.000 F 2 Gardiens parc / 2 bewakers Park
Frais/ kosten animat. 2 1.500.000 F 3.000.000 F Activités, inaugurat…/ activ., inwijding…
Autres projets/andere projecten : 
Salaire/Lonen 4 1.200.000 F 4.800.000 F Animateur E.P./ Begeleider O.R.
Proj.Hab., Ass./bewoners, vereen. 4 1.250.000 F 5.000.000 F Sport-art/kunst-culture/kultuur-socia(a)l

Priorité 2 /Voorrang 2:
Palais des Enfants / Kinderpaleis :
Salaire/Lonen 2 900.000 F 1.800.000 F Gard.Palais Enfants / Wacht.Kinderpaleis

TOTA(A)L proje(c)t 2 24.200.000 F

PROJET 3 : INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE/ PROJECT 3 : DE PROFESSIONELE INSCHAKELING
TYPE DE FRAIS/ SOORT 

KOSTEN
 ans/ 
jaren

frais annuels / 
jaarlijkse kosten

frais totaux/ totale 
kosten Commentaires/comentaren

Chantier JST/Werf SJW :
Trottoirs * 1 7.203.000 F 7.203.000 F Equipe Pavage / Ploeg Bestrating
Plantation/Beplanting* 1 22.200 F 22.200 F Equipe Pavage / Ploeg Bestrating
Insertion Prof. (Centre d'entreprises…) Prof. Inschakeling (bedrijven centrum,...):
Salaire/Lonen 4 800.000 F 3.200.000 F Admin. mi-tps./deeltijds admin. Miss.Loc.
Structure locale d'insertion prof/ plaatselijke structuren voor prof; inschakeling.:
Salaire/Lonen 2 1.400.000 F 2.800.000 F Gestionnaire structure/Beheerder Struct.
Local/ lokaal 2 500.000 F 1.000.000 F Equipemnt, matériel /uitrusting, materiaal
Proj.Hab., Ass./bewoners, vereen. 4 750.000 F 3.000.000 F Initiatives locales/ plaatselijke initiatieven

TOTA(A)L proje(c)t 3 17.225.200 F

TOTAL VOLET 5 / TOTAAL LUIK 5 49.265.200 F

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS//ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN 
% RÉGION / GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % TOTA(A)L

PROJE(C)T 1 75% 5.880.000 F 25% 1.960.000 F 100% 7.840.000 F
PROJE(C)T 2 75% 18.150.000 F 25% 6.050.000 F 100% 24.200.000 F
PROJE(C)T 3 75% 12.918.900 F 25% 4.306.300 F 100% 17.225.200 F
TOTA(A)L 75% 36.948.900 F 25% 12.316.300 F 100% 49.265.200 F

* DETAIL POUR JST / VOOR SJW nb-ntl/m²- prix/m²- prijs/m² tota(a)l
Linné-Plant.-Chaum./Hut-Verte/Groen 2058 3.500 F 7.203.000 F

Plantation façade / Gevelbeplanting 15 1.480 F 22.200 F Plante, palissage, …/Planten, palissage,…
Chantier trottoirs/ Werf trottoirs= 7.225.200 F

SUIVI DU CONTRAT DE QUARTIER : Coordination/ OPVOLGING VAN WIJKCONTRACT : Coördinatie
Coordinateur Global / Algemene coördinator 4 4.000.000 F 5.600.000 F
Coordinateur technique / technische coördinator 4 4.000.000 F 5.600.000 F

TOTAL REGION / TOTAAL GEWEST 8.000.000 F

Salair.Éq., frais,locat./lonen ploeg,huur,kost

version du - versie van  15/12/2004.
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.1  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
             QUARTIER « BRABANT » 
       « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue de la Fraternité/Broederschapstr.7-9 - Palais des enfants/Kinderpaleis  

Cette opération est cofinancée par les fonds européens d’Objectif 2. Elle prévoit la mise en œuvre 
d’une série d’équipements destinée aux enfants et répondrait à une demande pressante dans un 
quartier particulièrement densément peuplé, où la population d’enfants est très importante. Sont 
notamment prévus une crèche, une halte-garderie et un Kid’s Club.  

Le bâtiment de quatre niveaux abrite actuellement une école qui devrait déménager sous peu, 
principalement à cause de la non conformité aux normes de sécurité. Il est très dégradé et nécessite 
des opérations lourdes de rénovation afin de pouvoir abriter une activité quelconque. Le bâtiment qui
jouxte l’école, situé au 7 de la rue de la Fraternité, est aujourd’hui occupé par le Gaffi1 et est tout 
autant dégradé ; or, les deux parcelles sont propriété de l’Archevêché. 

L’opération d’acquisition et de rénovation lourde de ces deux équipements reprend le bâtiment du 
Gaffi, une partie de l’école et de la cour de récréation. La surface totale bâtie d’équipement atteint 
ainsi 2085m².  
Le reste du bâtiment devrait faire l’objet d’un volet 3 et être aménagé en lofts d’habitation, comme 
décrit dans le volet 3. 
 
 

Deze operatie wordt gecofinancierd door de Europese fondsen van Doelstelling 2. Ze voorziet in de 
uitvoering van een reeks uitrustingen voor kinderen en zou tegemoetkomen aan een dringende 
behoefte van een bijzonder dichtbevolkte wijk, waar heel veel kinderen wonen. De operatie voorziet 
onder meer in een kribbe, een kinderopvangcentrum en een Kid’s Club.  

In het gebouw van vier verdiepingen is momenteel een school gehuisvest die binnenkort zou moeten 
verhuizen, voornamelijk omdat het gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Het is erg vervallen 
en vereist grondige renovatiewerken om onderdak te kunnen bieden aan welke activiteit dan ook. In 
het gebouw naast de school, op nr. 7 in de Broederschapstraat, zit vandaag de Gaffi1; dat gebouw 
verkeert in dezelfde slechte staat; beide percelen zijn eigendom van het Aartsbisdom. 

De operatie voor de verwerving en grondige renovatie van deze twee uitrustingen omvat het gebouw 
van de Gaffi, een deel van de school en van het speelplein. De totale bebouwde oppervlakte voor de 
uitrusting beslaat aldus 2085m².  

De rest van het gebouw zou het voorwerp moeten uitmaken van luik 3 en ingericht worden als 
woonlofts, beschreven in luik 3. 
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FICHES 
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FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
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1.1   
1

OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue de la Fraternité, 7-9, Broederschapstr. (Palais des enfants / Kinderpaleis)

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 1257 17.391 FB  /m2 21.860.870 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 674  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 2.609 FB  /m2 3.279.130 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 20.000 FB  /m2 25.140.000 FB 25.140.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. (1/2 surface/Opp 1043 30.700 FB 32.005.061 FB Rénovation lourde de la moitié
TVA (%) BTW 6% 1.842 FB 1.920.304 FB  de la surface, l'autre : FEDER
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 32.542 FB 33.925.365 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 3.684 FB 3.840.607 FB Zware renovatie van de helft van het
TVA (%) BTW 21% 774 FB 806.528 FB  oppervlakte, de andere : FEDER
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 4.458 FB 4.647.135 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 37.000 FB 38.572.500 FB 38.572.500 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 51.142.500 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 0% 100% 0%
surfaces /oppervl. M2 0 1.043 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % OBJ2 et COMMUNE

ACHATS/AANKOOP 33% 8.380.000 FB 17% 4.190.000 FB 50% 12.570.000 F
TRAVAUX/WERKEN 33% 25.715.000 FB 17% 12.857.500 FB 50% 38.572.500 F
TOTAL /TOTAAL 33% 34.095.000 FB 17% 17.047.500 FB 50% 51.142.500 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

0 m2 0 Pce 0

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                  FICHES INFORMATIEFICHE 
  SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.2  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
        PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
  REVITALISATION PROGRAMMA 

           REGION DE  BRUSSELS 
          BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
              CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
         « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue Linné 114 -116 Linnéstraat 

L’opération reprend deux bâtiments jumeaux de niveau R+2 de 134m² au sol et leurs annexes situées 
en intérieur d’îlot, qui appartiennent depuis peu à la commune et nécessitent des opérations de 
rénovation lourde. La rénovation de ces bâtiments en 4 logements familiaux permettrait d’inciter 
d’autres opérations de ce type dans les rues avoisinantes qui comptent beaucoup de bâtiments 
dégradés, sans doute en raison de la présence de la prostitution. La démolition des annexes 
dégradées (trois niveaux) amènerait plus de lumière aux bâtiments autour et améliorerait ainsi 
considérablement la qualité de l’intérieur de l’îlot, particulièrement peu verdurisé. Le jardin créé serait 
de 104m². 

 

De operatie omvat twee tweelinggebouwen van G+2 met een grondoppervlakte van 134m² en hun 
bijgebouwen op het binnenterrein, die sinds kort eigendom zijn van de gemeente  en grondige 
renovatiewerken vereisen. De renovatie van die gebouwen in vier gezinswoningen zou het mogelijk 
maken om andere operaties van dat type aan te moedigen in de omliggende straten die heel wat 
vervallen gebouwen bevatten, wat wellicht te maken heeft met de aanwezigheid van de prostitutie. 
Het slopen van de vervallen bijgebouwen (drie verdiepingen) zou zorgen voor meer licht voor de 
gebouwen rondom en zodoende aanzienlijk de kwaliteit verbeteren van het binnenterrein van het 
huizenblok, dat zeer weinig groen bevat. De aangelegde tuin zou 104m² beslaan. 
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ADRESS(E) : rue Linné, 114-116, Linnestraat

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 238 0 FB  /m2 0 FB Propriété communale 
BATISSE / GEBOUW 134  /m2 Eigendom van het Gemmeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 0 FB  /m2 0 FB 0 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 444 34.849 FB 15.472.951 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.091 FB 928.377 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 36.940 FB 16.401.328 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.182 FB 1.856.754 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 878 FB 389.918 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.060 FB 2.246.672 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 42.000 FB 18.648.000 FB 18.648.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 18.648.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 444 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % FEDER

ACHATS/AANKOOP 67% 0 FB 33% 0 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 12.432.000 FB 33% 6.216.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 12.432.000 FB 33% 6.216.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

111 m2 4 Pce 444

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.3  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
        PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
  REVITALISATION PROGRAMMA 

           REGION DE  BRUSSELS 
          BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
              CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : angle rues Dupont, 11 -Plantes/ Hoek Dupontstraat, 11 - Plantenstr. 

Ce terrain vide de 75 m², propriété de la commune, est la première de trois opérations de 
restructuration d’angles détruits, ponctuant la rue Dupont. Actuellement, l’angle est aménagé en un 
« jardin » public dégradé envahi par les dépôts clandestins, et ne remplit pas du tout sa fonction. 
Cette rue étant un axe piéton très fréquenté (habitants, navetteurs, étudiants…), la reconstruction 
d’angles vides, très visibles, permet de restructurer l’espace et de lui donner une certaine continuité. 

La construction d’un bâtiment de niveau R+3 permettrait d’aménager 4 logements de petite taille. Une 
petite cour de 6m² est prévue pour apporter un peu de lumière à l’arrière du bâtiment. Si l’implantation 
d’un commerce au rez de l’angle de la rue Verte s’avère ne pas être possible, le bâtiment pourrait 
alors accueillir ce projet d’insertion socio-professionnelle (décrit au volet 5). 

 

Dit braakliggende terrein van 75 m², eigendom van de gemeente , is het eerste van drie 
herstructureringsoperaties voor vernielde hoeken, in de Dupontstraat. Momenteel is de hoek ingericht 
als een openbare "tuin" die in verwaarloosde staat verkeert en gebruikt wordt als sluikstortplaats, en 
dus helemaal niet zijn functie waarmaakt. Aangezien deze straat een drukke voetgangersas is 
(inwoners, pendelaars, studenten…), moet de herstructurering van de zeer zichtbare lege hoeken het 
mogelijk maken de ruimte te herstructureren en deze een zekere continuïteit terug te geven. 
Het optrekken van een gebouw van G+3 zou het mogelijk maken 4 kleine woningen in te richten. Er is 
ook een koertje van 6m² voorzien dat moet zorgen voor wat lichtinval aan de achterkant van het 
gebouw. Indien het niet mogelijk blijkt om een handelszaak te vestigen op de benedenverdieping van 
de hoek van de Groenstraat, zou men in dat gebouw een project voor sociaal-professionele 
inschakeling kunnen onderbrengen (beschreven in luik 5). 
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QUARTIER 

"BRABANT"
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"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE 

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Dupont 11- rue des Plantes / Dupontstr., 11- Plantenstr.

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
Propriété communale

TERRAIN/TERREIN 75 0 FB  /m2 0 FB Terrain vide
BATISSE / GEBOUW  /m2 Eigendom van het gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB Lege terrein

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 0 FB  /m2 0 FB 0 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE. TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

CONSTR/NIEWBOUW 276 46.582 FB 12.856.499 FB
TVA (%) BTW 21% 9.782 FB 2.699.865 FB 4 niveaux de logements
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 56.364 FB 15.556.364 FB
HONORAIRES/ERELON 10% 4.658 FB 1.285.650 FB
TVA (%) BTW 21% 978 FB 269.986 FB 4 verdiepingen woningen
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.636 FB 1.555.636 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 62.000 FB 17.112.000 FB 17.112.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 17.112.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 276 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 67% 0 FB 33% 0 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 11.408.000 FB 33% 5.704.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 11.408.000 FB 33% 5.704.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

69 m2 4 Pce 276

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   1.4  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
        PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
  REVITALISATION PROGRAMMA 

           REGION DE  BRUSSELS 
          BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
              CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : Angle rues Dupont, 29 – Linné / Hoek Dupontstraat 29 – Linnéstraat 
 
La reconstruction de ce terrain d’angle, appartenant à la Société Coopérative (para-communale), est 
la deuxième opération menée sur la rue Dupont. Le terrain se trouve en face du Wijkpartenariaat et 
abrite actuellement une construction temporaire. Cette rue étant un axe piéton très fréquenté 
(habitants, navetteurs, étudiants…), la reconstruction d’angles vides, très visibles, permet de 
restructurer l’espace et de lui donner une certaine continuité. 
Ce terrain de 63m² accueillerait 4 petits logements sur 4 niveaux. 
 
De wederopbouw van dit hoekterrein, dat eigendom is van de "Société Coopérative" (een 
paragemeentelijke maatschappij), is de tweede operatie in de Dupontstraat. Het terrein ligt tegenover 
het Wijkpartenariaat en bevat momenteel een tijdelijk bouwwerk. Aangezien deze straat een drukke 
voetgangersas is (inwoners, pendelaars, studenten…), moet de herstructurering van de zeer 
zichtbare lege hoeken het mogelijk maken de ruimte te herstructureren en deze een zekere 
continuïteit terug te geven. 
Op dit terrein van 63m² zouden 4 kleine woningen worden ingericht op 4 verdiepingen. 
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WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Dupont 29 - rue Linné / Dupontstr., 29 - Linnestr.

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
Propriété communale

TERRAIN/TERREIN 63 0 FB  /m2 0 FB Terrain vide
BATISSE / GEBOUW  /m2 Eigendom van het gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 0 FB  /m2 0 FB Lege terrein

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 0 FB  /m2 0 FB 0 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

CONSTR/NIEWBOUW 252 46.582 FB 11.738.542 FB
TVA (%) BTW 21% 9.782 FB 2.465.094 FB 4 niveaux de logements
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 56.364 FB 14.203.636 FB
HONORAIRES/ERELON 10% 4.658 FB 1.173.854 FB
TVA (%) BTW 21% 978 FB 246.509 FB 4 verdiepingen woningen
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.636 FB 1.420.364 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 62.000 FB 15.624.000 FB 15.624.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 15.624.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 252 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 67% 0 FB 33% 0 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 10.416.000 FB 33% 5.208.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 10.416.000 FB 33% 5.208.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

63 m2 4 Pce 252

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
    IGNALETIQUES 
 
        OPERATION   2.1  OPERATIE 
           VOLET    2   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
  REVITALISATION PROGRAMMA 

           REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
              CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue Dupont,100 et Verte / Dupontstr., 100, Groenstr. 

 
Ce terrain vide, appartenant à la Société Coopérative est le troisième que l’on rencontre en remontant 
de la gare. Il est à la jonction entre l’axe piéton structurant qu’est la rue Dupont et l’axe de quartier 
qu’est la rue Verte. La reconstruction de cet angle très visible de 103m², par un bâtiment R+3 
accueillant 3 logements, permettrait de restructurer l’espace et renforcer l’aspect convivial de la rue 
Dupont.  
Le terrain pourrait être vendu au privé avec convention. En fonction de l’investisseur, la commune 
pourrait proposer d’installer un commerce au rez-de-chaussée, associé une opération d’insertion 
professionnelle décrite en volet 5 (service de photocopie par exemple, vu qu’il donne sur un trajet très 
emprunté par les étudiants). Si cette proposition n’est pas possible, ce commerce pourrait être 
localisé plus bas sur la rue Dupont, sur le plus grand des deux terrains restant, à l’angle de la rue des 
Plantes. 
 
Dit lege terrein, eigendom van de "Société Coopérative", is het derde dat men tegenkomt als men 
vanaf het station bergopwaarts gaat. Het ligt op de verbinding tussen de structurerende 
voetgangersas van de Dupontstraat en de wijkas die de Groenstraat is. De wederopbouw van deze 
zeer zichtbare hoek van 103m², in de vorm van een gebouw van G+3 met drie woningen, zou de 
ruimte herstructureren en het uitzicht van de Dupontstraat verfraaien.  
Het terrein zou met een conventie verkocht kunnen worden aan de privé-sector. Afhankelijk van de 
investeerder zou de gemeente kunnen voorstellen om een handelszaak te vestigen op de 
benedenverdieping, gekoppeld aan een operatie voor sociaal-professionele inschakeling die wordt 
beschreven in luik 5 (zoals bijvoorbeeld een kopieerdienst, aangezien het gebouw ligt langs een 
traject dat veel wordt gebruikt door studenten). Indien dit voorstel onuitvoerbaar blijkt, kan de 
handelszaak lager op de Dupontstraat worden gevestigd, op het grootste van de twee resterende 
terreinen, op de hoek van de Plantenstraat. 
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WEDEROPLEVINGS-
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ADRESS(E) : rues Dupont et Verte / Dupontstr., Groenstr.

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
Propriété communale

TERRAIN/TERREIN 103 6.957 FB  /m2 716.522 FB Terrain vide
BATISSE / GEBOUW 95  /m2 Eigendom van het gemeente
Enreg.(%) Registratie 15% 1.043 FB  /m2 107.478 FB Lege terrein

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 8.000 FB  /m2 824.000 FB 824.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

CONSTR/NIEWBOUW 380 41.322 FB 15.702.479 FB 1er niveau : commerce
TVA (%) BTW 21% 8.678 FB 3.297.521 FB 3 niveaux de logements
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 50.000 FB 19.000.000 FB
HONORAIRES/ERELON 10% 4.132 FB 1.570.248 FB grondverdieping : winkel
TVA (%) BTW 21% 868 FB 329.752 FB 3 verdiepingen woningen
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.000 FB 1.900.000 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 55.000 FB 20.900.000 FB 20.900.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 21.724.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS COMMERCE PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN WINKEL PARKING
% 75% 25% 0%
surfaces /oppervl. M2 285 95 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % PRIVE

ACHATS/AANKOOP 75% 618.000 FB 0% 0 FB 25% 206.000 F
TRAVAUX/WERKEN 0% 0 FB 0% 0 FB 100% 20.900.000 F
TOTAL /TOTAAL 3% 618.000 FB 0% 0 FB 97% 21.106.000 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

95 m2 3 Pce 285

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   3.1  OPERATIE 
           VOLET    3   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue de la Fraternité/Broederschapstr. 9-11 - Lofts 

Le bâtiment de quatre niveaux et demi abrite actuellement une école qui devrait déménager sous peu, 
principalement à cause de la non conformité aux normes de sécurité. Il est très dégradé et nécessite 
des opérations lourdes de rénovation afin de pouvoir abriter une activité quelconque. Le bâtiment est 
propriété de l’Archevêché. 

L’opération d’acquisition par le privé et de rénovation lourde reprend une partie de l’école et de la cour 
de récréation, soit un ensemble bâti au sol de 673m² et 297 m² de cour. Le bâtiment devrait être 
aménagé en une vingtaine de grands logements et/ou lofts.  

Le reste du bâtiment fait l’objet d’un volet 1 par la Commune, pour y accueillir le Palais des Enfants. 

 

In dit gebouw van vier en een halve verdieping is momenteel een school gehuisvest die binnenkort 
zou moeten verhuizen, voornamelijk omdat het gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Het is 
erg vervallen en vereist grondige renovatiewerken om onderdak te kunnen bieden aan welke activiteit 
dan ook. Het gebouw is eigendom van het Aartsbisdom. 

De operatie voor de aankoop door de privé-sector en de grondige renovatie omvat een gedeelte van 
de school en van het speelplein, goed voor een bebouwd geheel met een grondoppervlakte van 
673m² en 297 m² koer. In het gebouw zouden een twintigtal grote woningen  en / of lofts ingericht 
moeten worden.  

De rest van het gebouw maakt het voorwerp uit van een luik 1, uitgevoerd door de gemeente, om er 
het Kinderpaleis in onder te brengen. 
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ADRESS(E) : rue de la Fraternité, 9-11, Broederschapstr. (Logement / Woningen)

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 905 23.478 FB  /m2 21.247.826 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 608  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 3.522 FB  /m2 3.187.174 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 27.000 FB  /m2 24.435.000 FB 24.435.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 2895 29.041 FB 84.073.183 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 1.742 FB 5.044.391 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 30.783 FB 89.117.574 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 3.485 FB 10.088.782 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 732 FB 2.118.644 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 4.217 FB 12.207.426 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 35.000 FB 101.325.000 FB 101.325.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 125.760.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 2.895 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % Privé

ACHATS/AANKOOP 67% 16.290.000 FB 33% 8.145.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 14% 13.958.036 FB 5% 4.652.679 F 82% 82.714.286 F
TOTAL /TOTAAL 24% 30.248.036 FB 10% 12.797.679 FB 66% 82.714.286 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

145 m2 20 Pce 2.895

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION 1.1b  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
  REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : angle Verte-Rogier / hoek Groenstraat-Rogier 

 
Cet angle regroupe deux parcelles non bâties, murées, de respectivement 44 et 35m² et un bâtiment 
en mauvais état au 63, rue Rogier. Il est le lieu de nombreux dépôts clandestins et accentue 
l’impression de dégradation du quartier sur la rue Verte, qui constitue un axe de quartier important. La 
rue Rogier étant de plus un axe structurant du PRD, il est important de ne pas laisser cet angle à 
l’abandon.  
Vu la petite surface des parcelles, la reconstruction prévoit de les réunifier pour n’en faire qu’une, 
permettant ainsi d’accueillir un petit jardin de 23 m² et du logement familial sur quatre niveaux, 
totalisant ainsi 252m². Le bâtiment dégradé le jouxtant, d’une surface au sol de 48m², pourrait profiter 
de rénovation lourde ou éventuellement être démoli pour une opération plus importante de 
reconstruction. 
 
Deze hoek groepeert twee onbebouwde, ommuurde percelen van respectievelijk 44 en 35m² en een 
gebouw in slechte staat op nr. 63 in de Rogierstraat. Er ligt heel wat sluikafval, zodat het terrein de 
vervallen indruk van de wijk beklemtoont langs de Groenstraat, die een belangrijke wijkas is. 
Aangezien de Rogierstraat bovendien een structurerende as van het GewOP is, is het belangrijk dat 
deze hoek niet aan zijn lot wordt overgelaten.  
Gezien de kleine oppervlakte van de percelen, voorziet de wederopbouwoperatie in de eenmaking 
ervan.  Daardoor zou er plaats zijn voor een kleine tuin van 23 m² en voor gezinswoningen op vier 
verdiepingen, goed voor in totaal 252m². Het vervallen gebouw erlangs, met een grondoppervlakte 
van 48m², zou grondig gerenoveerd of eventueel gesloopt kunnen worden voor een grootschaligere 
wederopbouwoperatie. 
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"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E) : angle Verte-Rogier / hoek Groenstraat-Rogier

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 127 17.391 FB  /m2 2.208.696 FB Négociation et achat
BATISSE / GEBOUW 104  /m2 Onderhandeling en aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 2.609 FB  /m2 331.304 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 20.000 FB  /m2 2.540.000 FB 2.540.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
A. par m2 , per m2
RENOVAT. 226 30.700 FB 6.938.268 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 1.842 FB 416.296 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 32.542 FB 7.354.564 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 3.684 FB 832.592 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 774 FB 174.844 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 4.458 FB 1.007.436 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 37.000 FB 8.362.000 FB 8.362.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
B. par m2² , per m²
CONSTR/ NIEUWBOUW. 196 45.079 FB 8.835.462 FB Nouvelle construction
TVA (%) BTW 21% 9.467 FB 1.855.447 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 54.545 FB 10.690.909 FB
HONORAIRES/ERELONEN 10% 4.508 FB 883.546 FB Nieuwbouw
TVA (%) BTW 21% 947 FB 185.545 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.455 FB 1.069.091 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 60.000 FB 11.760.000 FB 11.760.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 22.662.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS COMMERCE PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN WINKEL PARKING
% 79% 21% 0%
surfaces /oppervl. M2 374 48 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % FEDER

ACHATS/AANKOOP 67% 1.693.333 FB 33% 846.667 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 13.414.667 FB 33% 6.707.333 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 139% 15.108.000 FB 69% 7.554.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

94 m2 4 Pce 374

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
  sIGNALETIQUES 
 
        OPERATION 1.2b  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVING 
  REVITALISATION S-PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue des Plantes 118-120 Plantenstaat 

Cette vaste parcelle de 716m² de la rue des Plantes est actuellement inoccupée. Elle comprend une 
habitation principale R+3 de 247m² au sol ayant une annexe plus basse (R+1, 50m²) et une cour à 
l’arrière. Celle-ci est entourée de bâtiments peu élevés (R+1 sur 162m²), à l’exception d’une 
construction plus haute, au sud, qui comprend trois niveaux. Une opération possible sur ce terrain 
consisterait à rénover les bâtiments existants créant ainsi 11 logements. Les seules modifications 
seraient la démolition de l’annexe et celle d’une partie du bâtiment haut de l’arrière (64m² sur 226), 
permettant ainsi plus de lumière pour l’intérieur des logements. Ce bâtiment aujourd’hui trop profond 
(19m) reprendrait des dimensions plus agréables (13m). Une deuxième opération possible serait un 
assainissement plus en profondeur, en démolissant toutes les constructions autres que le bâtiment 
principal (le seul dont la valeur architectural est incontestable). Cette option, plus radicale, redonnerait 
aux parcelles attenantes (sur trois faces de l’îlot) de la lumière et une vue plus agréable, améliorant 
ainsi considérablement le cadre de vie. Suite à sa rénovation, le rez-de-chaussée du bâtiment 
principal de cet ensemble pourrait accueillir l’asbl Espace P, le reste de la surface étant destiné à du 
logement. Une opération de cette importance dans cette partie du quartier est très dégradé pourrait 
éventuellement inciter d’autres propriétaires à rénover. 

 
Dit ruime perceel van 716m² in de Plantenstraat wordt momenteel niet gebruikt. Het omvat een 
hoofdwoning van G+3 met een grondoppervlakte van 247m², een lager bijgebouw (G+1, 50m²) en een 
koer achteraan. Die koer is omgeven door lage gebouwen (G+1 op 162m²), met uitzondering van één 
hoger bouwwerk, in het zuiden, dat drie verdiepingen telt. Een mogelijke operatie op dit terrein zou 
erin kunnen bestaan de bestaande gebouwen te renoveren om 11 woningen te creëren. De enige 
wijzigingen die daarvoor vereist zouden zijn, is de afbraak van het bijgebouw en van een deel van het 
hoge gebouw achteraan (64m² van de 226), waardoor men meer licht zou krijgen voor het interieur 
van de woningen. Het gebouw, dat vandaag te diep is (19m), zou aangenamere afmetingen krijgen
(13m). Een tweede mogelijkheid zou erin bestaan om het gebouw nog grondiger te saneren, met 
afbraak van alle bouwwerken behalve het hoofdgebouw (het enige waarvan de architecturale waarde 
onbetwistbaar is). Deze radicalere optie zou de aangrenzende percelen (aan drie zijden van het 
huizenblok) meer licht en een aangenamer zicht bezorgen, zodat het leefkader aanzienlijk verbeterd 
zou worden. Na de renovatie zou de benedenverdieping van het hoofdgebouw van dit geheel 
onderdak kunnen bieden aan de vzw "Espace P", terwijl de rest van de oppervlakte bestemd zou 
worden voor huisvesting. Een operatie van deze omvang in dit erg vervallen gedeelte van de wijk zou 
eventueel ook andere eigenaars kunnen aansporen tot renovatie.  
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LUIK

CONTRAT DE
QUARTIER 

"BRABANT"
WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E): rue des Plantes, 118-120, Plantenstraat (Option dense / Optie druk bedicht)

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 714 17.391 FB  /m2 12.417.391 FB Négociation et achat
BATISSE / GEBOUW 532  /m2 Onderhandeling en aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 2.609 FB  /m2 1.862.609 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 20.000 FB  /m2 14.280.000 FB 14.280.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 1372 37.338 FB 51.228.012 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.240 FB 3.073.681 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 39.578 FB 54.301.693 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.481 FB 6.147.361 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 941 FB 1.290.946 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.422 FB 7.438.307 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 45.000 FB 61.740.000 FB 61.740.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 76.020.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 93% 7% 0%
surfaces /oppervl. M2 1.280 92 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % FEDER

ACHATS/AANKOOP 67% 9.520.000 FB 33% 4.760.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 41.160.000 FB 33% 20.580.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 50.680.000 FB 33% 25.340.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

116 m2 11 Pce 1.280

version du - versie van 26-05-2000
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LUIK
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REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E): rue des Plantes 118-120 Plantenstraat (Option dédensifiée/Optie minder densifiëren)

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 714 17.391 FB  /m2 12.417.391 FB Négociation et achat
BATISSE / GEBOUW 532  /m2 Onderhandeling en aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 2.609 FB  /m2 1.862.609 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 20.000 FB  /m2 14.280.000 FB 14.280.000 F

TRAV. / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 554 39.827 FB 22.064.388 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.390 FB 1.323.863 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 42.217 FB 23.388.251 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.779 FB 2.647.727 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 1.004 FB 556.023 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.783 FB 3.203.749 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 48.000 FB 26.592.000 FB 26.592.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 40.872.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 83% 17% 0%
surfaces /oppervl. M2 462 92 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % FEDER

ACHATS/AANKOOP 67% 9.520.000 FB 33% 4.760.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 17.728.000 FB 33% 8.864.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 27.248.000 FB 33% 13.624.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

115 m2 4 Pce 462

version du - versie van 26-05-2000
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION 1.3b  OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue Verte, 170, Groenstraat 

 
Ce petit bâtiment de la rue Verte dont l’état est très dégradé pourrait faire l’objet d’une rénovation 
lourde. La surface bâtie est de 83m² au sol et de R+2+t. L’étroitesse de la parcelle explique l’absence 
de jardin ; la destruction d’une annexe de 24m² est le seul moyen d’en créer. La mise en oeuvre d’une 
opération de rénovation au milieu de la rue Verte permettrait de renforcer l’embellissement général de 
celle-ci, déjà très visible avec la rénovation projetée de la voirie et des trottoirs et la reconstruction de 
l’angle Verte/Dupont.  

 

Dit kleine gebouw in de Groenstraat, dat in zeer vervallen staat verkeert, zou grondig gerenoveerd 
kunnen worden. De bebouwde grondoppervlakte bedraagt 83m² en het gebouw telt 
G+2+dakverdieping. De geringe breedte van het perceel verklaart de afwezigheid van een tuin; die 
zou er alleen kunnen komen als men een bijgebouw van 24m² afbreekt. De uitvoering van een 
renovatieoperatie in het midden van de Groenstraat zou de algemene verfraaiing van die straat, die al 
zeer zichtbaar is met de geplande renovatie van de weg en de voetpaden en de wederopbouw van de 
hoek Groenstraat/Dupontstraat, nog kracht bijzetten. 
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LUIK
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"BRABANT"
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"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Verte, 170, Groenstraat

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 83 26.087 FB  /m2 2.165.217 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 59  /m2 Onderhandeling vr. aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 3.913 FB  /m2 324.783 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 30.000 FB  /m2 2.490.000 FB 2.490.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 206 37.338 FB 7.691.669 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.240 FB 461.500 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 39.578 FB 8.153.170 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.481 FB 923.000 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 941 FB 193.830 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.422 FB 1.116.830 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 45.000 FB 9.270.000 FB 9.270.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 11.760.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 206 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % FEDER

ACHATS/AANKOOP 67% 1.660.000 FB 33% 830.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 6.180.000 FB 33% 3.090.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 7.840.000 FB 33% 3.920.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

103 m2 2 Pce 206

version du - versie van 26-05-2000
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                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION  1.4b OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
       PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
 REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : rue Verte, 182-184, Groenstraat 

Ces deux constructions ont été recensées comme étant vides et dégradés par les enquêtes de 
terrain. Le rachat et la rénovation lourde par la commune de ces bâtiments pourrait accompagner une 
dynamique de rénovation dans la rue qui serait complémentaire aux opérations prévues sur l’espace 
public. La surface à rénover est de 62m² sur trois niveaux et demi pour le 182 rue Verte et de 54m², 
R+2 pour le 184, permettant ainsi 4 logements. La démolition d’annexes permet d’agrandir les jardins 
arrivant ainsi respectivement à 52 et 27m². Si les négociations n’aboutissent pas pour l’un des deux 
bâtiments, l’opération pourrait ne porter que sur le deuxième. 

 
Deze twee bouwwerken werden gerecenseerd als zijnde leegstaand en vervallen in het kader van de 
grondonderzoeken. De opkoop en grondige renovatie van deze gebouwen door de gemeente zou 
gepaard kunnen gaan met een renovatiedynamiek in de straat die aanvullend zou zijn op de operaties 
die voorzien zijn voor de openbare ruimte. De te renoveren ruimte bedraagt 62m² op drieënhalve 
verdieping voor nr. 182 van de Groenstraat en 54m², G+2 voor het nr. 184, waardoor 4 woningen 
zouden kunnen worden ingericht. De afbraak van de bijgebouwen maakt het mogelijk de tuinen te 
vergroten, die daardoor respectievelijk 52 en 27m² groot zouden worden. Indien de onderhandelingen 
voor één van beide gebouwen niet tot een het verhoopte resultaat zouden leiden, zou de operatie 
enkel kunnen worden doorgevoerd voor het tweede gebouw. 
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LUIK
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QUARTIER 

"BRABANT"
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"BRABANT"

PROGRAMME
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVING
S-PROGRAMMA

ADRESS(E) : rue Verte , 182-184 , Groenstraat

ACHATS / AANKOOP M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren

TERRAIN/TERREIN 195 24.348 FB  /m2 4.747.826 FB Négociation pour achat
BATISSE / GEBOUW 116  /m2 Onderhandeling vr. Aankoop
Enreg.(%) Registratie 15% 3.652 FB  /m2 712.174 FB

TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 28.000 FB  /m2 5.460.000 FB 5.460.000 F

TRAVAUX / WERKEN M2 PU/PE TOTAL/TOTAAL Commentaires/commentaren
par m2 , per m2

RENOVAT. 379 34.849 FB 13.207.766 FB Rénovation lourde
TVA (%) BTW 6% 2.091 FB 792.466 FB
TOTAL TVAC/TOT MET BTW 36.940 FB 14.000.232 FB
HONORAIRES/ERELONEN 12% 4.182 FB 1.584.932 FB Zware renovatie
TVA (%) BTW 21% 878 FB 332.836 FB
HONOR. TVAC/EREL. MET BTW 5.060 FB 1.917.768 FB

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 42.000 FB 15.918.000 FB 15.918.000 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 21.378.000 FB

AFFECTATION - SURFACES LOGEMENTS ÉQUIPEMENTS PARKING
BESTEMMING - OPPER. WONINGEN UITRUSTINGEN PARKING
% 100% 0% 0%
surfaces /oppervl. M2 379 0 0

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEENTE % FEDER

ACHATS/AANKOOP 67% 3.640.000 FB 33% 1.820.000 FB 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 10.612.000 FB 33% 5.306.000 FB 0% 0 F
TOTAL /TOTAAL 67% 14.252.000 FB 33% 7.126.000 FB 0% 0 F

LOGEMENTS Surf/type Nombre surf tot logement
WONINGEN Oppervl./type Aantal Totale oppervl. woningen

95 m2 4 Pce 379

version du - versie van  26-05-2000
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VIERJARIG 
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OPERATIONS PRIORITAIRES / VOORRANGSOPERATIES
VOLET 4 : ESTIMATION DES ABORDS LUIK 4 : RAMING VAN DE WERKEN

ACHATS/AANKOOP

ADRESSE / 
ADRESS M2 P.A. / A.P. TOTAL/TOTAAL

Commentaires/ 
Commentaren

4i Koningin Groen Park
4i. Parc Reine Verte 3949 3.826 F 15.109.217 F Achat

frais/ kosten 15% 574 F 2.266.383 F Aankoop
TOTAL ACHATS  /  
TOTAAL AANKOOP 4.400 F 17.375.600 F

TRAVAUX PRIORITAIRES

ADRESSE / 
ADRESS M2

E.P. met BTW en 
erel. TOTAL/TOTAAL

Commentaires/ 
Commentaren

4a. TROTTOIRS : ENTREPRISES
rue Dupontstr. 1160 4.000 F 4.640.000 F Repavage : main d'œuvre
rue de Brabantstr. 3163 4.000 F 12.652.000 F et matériaux + TVA 
rue Quatrechtstr. 108 4.000 F 432.000 F herbestrating : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 4431 17.724.000 F en materialen + BTW
4b. VOIRIES VERKEERSWEGEN
rue Dupontstr. 1137 2.000 F 2.274.000 F Asphaltage : main d'œuvre
rue de Brabantstr. 6215 2.000 F 12.430.000 F et matériaux + TVA 
rue Chaumière/Hutstr 900 2.000 F 1.800.000 F
rue Verte Groensrtaat 3360 2.000 F 6.720.000 F asfaltering : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 11612 23.224.000 F en materialen + BTW
4c. ECLAIRAGE VERLICHTING
rue Poste/Poststr. 7 117.000 F 819.000 F Axial / as
rue Verte 20 117.000 F 2.340.000 F Axial / as
rue de la Chaumière 4 117.000 F 468.000 F Standa(a)rd
rue Linné 2 117.000 F 234.000 F Standa(a)rd
rue des Plantes 2 117.000 F 234.000 F Standa(a)rd
rue de la Fraternité 4 117.000 F 468.000 F Standa(a)rd
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 39 4.563.000 F
4d. ARBRES BOMEN
Angle Verte- Rogier 4 50.000 F 200.000 F Repavage : uniquement
rue Dupontstr. 10 50.000 F 500.000 F achat matériaux + TVA 
rue Fraternité/Broede 10 50.000 F 500.000 F herbestrating : allen aankoop de
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 24 1.200.000 F  materialen + BTW

version du - versie van  15/12/2004. page 1/3



RÉGION DE 
BRUXELLES 

CAPITALE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

PHASE 3 
FICHES 

SIGNALÉTIQUES
FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

4     4 OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"BRABANT"

WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

OPERATIONS PRIORITAIRES / VOORRANGSOPERATIES
VOLET 4 : ESTIMATION DES TRAVAUX LUIK 4 : RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

E.H. met BTW en 
erel. TOTAL/TOTAAL

Commentaires/ 
Commentaren

4e. SEMI-PIETONNIERS ET PLATEAUX / WOONERF en DREMPELS
Verte/Groen- Dupont 340 6.500 F 2.210.000 F
Verte/Groen-Rogier 385 6.500 F 2.502.500 F
20 rue Dupontstr. 61 6.500 F 396.500 F
School Groenstraat 79 6.500 F 513.500 F
Entr gare/ing.Station 391 6.500 F 2.541.500 F Repavage : main d'œuvre
Fraternité - Broedersc 1587 6.500 F 10.315.500 F et matériaux + TVA 
Secours - Hulp 185 6.500 F 1.202.500 F herbestrating : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 3028 19.682.000 F en materialen + BTW
4f. PROPRETE URBAINE / STEDELIJKE PROPERHEID
rue Verte Groenstr. 10 100.000 F 1.000.000 F Poubelles et Conteneurs
rue Dupontstr. 8 100.000 F 800.000 F Vuilnisbakken en Containers
rue Brabantstr. 20 100.000 F 2.000.000 F
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 38 3.800.000 F
4g. ECLAIRAGE SPECIFIQUE/ SPECIFIEKE VERLICHTING
rue Poste/Poststr. 1 1.250.000 F 1.250.000 F éclairage sécurité
rue Secours/Hulpstr. 1 1.250.000 F 1.250.000 F Verlichting veiligheid
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2 2.500.000 F
4h. TROTTOIRS : J.S.T. / S.J.W.
rue Verte Groenstr. 1327 1.500 F 1.990.500 F
rue Plantes/ Plantenst 169 1.500 F 253.500 F Repavage : uniquement
rue Linnéstr. 110 1.500 F 165.000 F achat matériaux + TVA 
rue Chaumière Hutstr 360 1.500 F 540.000 F herbestrating : allen aankoop de
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1966 2.949.000 F  materialen + BTW
4i. PARC REINE VERTE / koningin-Groen Park

3949 3.500 F 13.821.500 F Aménagement du Parc
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 3949 13.821.500 F Inrichting Park

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 89.463.500 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 106.839.100 F

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS / ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN
% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEEN % FEDER

ACHATS/AANKOOP 33% 5.791.867 F 17% 2.895.933 F 50% 8.687.800 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 59.642.333 F 33% 29.821.167 F 0%

TOTAL /TOTAAL 61% 65.434.200 F 31% 32.717.100 F 8% 8.687.800 F
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FASE 3        
INFORMATIEFICHE

COMMUNE DE 
SCHAERBEEK

GEMEENTE 
SCHAARBEEK

OPÉRATION 
VOLET

4     4 OPERATIE                
LUIK

CONTRAT DE 
QUARTIER 
"BRABANT"

WIJKCONTRACT 
"BRABANT"

PROGRAMME 
QUADRIENNAL DE

REVITALISATION

VIERJARIG 
WEDEROPLEVINGS-
PROGRAMMA

OPERATIONS NON PRIORITAIRES / SECUNDAIRE OPERATIES
VOLET 4 : ESTIMATION DES TRAVAUX LUIK 4 : RAMING VAN DE WERKEN

ADRESSE / 
ADRESS M2

E.H. met BTW en 
erel. TOTAL/TOTAAL

Commentaires/ 
Commentaren

4a. TROTTOIRS : ENTREPRISES
rue Rogierstr. 105 4.000 F 420.000 F Repavage : main d'œuvre
rue Quatrechtstr. 86 4.000 F 344.000 F et matériaux + TVA 
rue Poste Poststr; 428 4.000 F 1.712.000 F herbestrating : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 191 2.476.000 F en materialen + BTW
4b. VOIRIES
rue Linnéstr. 212 2.000 F 424.000 F Asphaltage : main d'œuvre
r. Plantes Plantenstr. 389 2.000 F 778.000 F et matériaux + TVA 
rue Quatrechtstr. 131 2.000 F 262.000 F
rue Rogierstraat 616 2.000 F 1.232.000 F asfaltering : arbeidskosten
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 1348 2.696.000 F en materialen + BTW
4c. ECLAIRAGE
rue Dupontstr. 30 117.000 F 3.510.000 F Lanternes / lantaren
rue Brabantstraat 36 117.000 F 4.212.000 F Elipt.
TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 66 7.722.000 F
4e. SEMI-PIETONNIERS ET PLATEAUX
rue Dupontstr. 2457 6.500 F 15.970.500 F Pavage par entreprises

Pose + matériaux + TVA 
Bestrating : arbeidskosten

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 2457 15.970.500 F en materialen + BTW

TOTAL TRAVAUX  /  
TOTAAL WERKEN 54.136.600 F

INVESTISSEMENT TOTAL / TOTALE INVESTERINGEN 54.136.600 F

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS NON PRIORITAIRES
/ONDERVERDELING VAN DE INVESTERINGEN

% RÉGION/GEWEST % COMMUNE/GEMEEN % TOTAL/TOTAAL

ACHATS/AANKOOP 0% 0 F 0% 0 F 0% 0 F
TRAVAUX/WERKEN 67% 36.091.067 F 33% 18.045.533 F 100% 54.136.600 F

TOTAL /TOTAAL 67% 36.091.067 F 33% 18.045.533 F 100% 54.136.600 F
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               PHASE 3  FASE 3 
                 FICHES  INFORMATIEFICHE 
 SIGNALETIQUES 
 
        OPERATION   4.i   OPERATIE 
           VOLET    1   LUIK 
 
        PROGRAMME VIERJARIG 
QUADRIENNAL DE WEDEROPLEVINGS- 
  REVITALISATION PROGRAMMA 

REGION DE  BRUSSELS 
           BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK 
               CAPITALE GEWEST 
 
       COMMUNE DE GEMEENTE 
       SCHAERBEEK SCHAARBEEK 
 
        CONTRAT DE  WIJKCONTRACT 
            QUARTIER  « BRABANT » 
        « BRABANT »   

ADRESS(E) : Parc Reine-Verte/ Koningin-Groen Parc 
Ce parc est le jardin du bâtiment de la RTT situé rue des Palais. Ce bâtiment est en passe d’être 
racheté par des investisseurs privés et la commune est en train de négocier le rachat d’une partie du 
jardin pour y aménager un parc. Celui-ci se compose de deux parties : la plus importante superficie se 
situe au niveau de la rue des Palais (l’entrée se ferait par une servitude sur le terrain du nouveau 
propriétaire) et abrite un bâtiment en ruine qui serait rénové en équipement collectif ouvert à tous 
(cafétaria d’économie sociale, …), l’autre partie se trouvant en contrebas à une dizaine de mètres et 
aboutissant sur l’entrée rue Verte. 
L’aménagement de ce parc est une chance unique pour un quartier où l’espace public (dans le sens 
de lieu de rassemblement) est un élément très rare. Il permettrait d’accueillir des activités encadrées 
(voir volet 5) pour les enfants et les jeunes, tout en laissant la place à d’autres personnes telles les 
personnes âgées. 
Ceci n’empêche pas que la création d’un parc en intérieur d’îlot, surtout dans des quartiers 
défavorisés, est une opération très difficile à réaliser et à gérer correctement, compte tenu de 
l’absence de contrôle social des alentours (voir le Jardin Saint François à Saint-Josse). La mise en 
place d’un groupe de travail réunissant les associations et des habitants devrait permettre une 
réflexion de fond sur l’aménagement de ce parc avant son ouverture au public. Ceci devrait amener à
une meilleure appropriation du parc par tous ses utilisateurs potentiels et une certaine garantie de son 
bon fonctionnement.  
Ces réflexions ne doivent pas pour autant sous estimer les problèmes de sécurité qu’engendre ce 
type  de lieu (voir volet 5) et le budget d’aménagement du parc doit inclure des mesures fortes pour la 
sécurisation et la protection des propriétés privées attenantes. Un groupe de travail à Saint-Josse 
aura à se pencher sur les problèmes que confronte le Jardin Saint-François, une collaboration est 
donc nécessaire et envisagée. 
Dit park is de tuin van het gebouw van de RTT in de Paleizenstraat. Dat gebouw wordt momenteel 
opgekocht door privé-investeerders en de gemeente is aan het onderhandelen over de aankoop van 
een gedeelte van de tuin om er een park aan te leggen. Dat bestaat uit twee delen : de grootste 
oppervlakte bevindt zich ter hoogte van de Paleizenstraat (de ingang zou gebeuren via een erfpacht 
op het terrein van de nieuwe eigenaar) en bevat een gebouw in staat van ruïne dat gerenoveerd zou 
worden voor een collectieve uitrusting die openstaat voor het publiek (cafetaria van sociale economie, 
…), terwijl het andere gedeelte een tiental meter lager ligt en uitgeeft op de ingang aan de 
Groenstraat. 
De aanleg van dit park is een unieke gelegenheid voor een wijk waar de openbare ruimte (als 
ontmoetingsplaats) bijzonder schaars is. In dat park zouden begeleide activiteiten kunnen worden 
georganiseerd (zie luik 5) voor kinderen en jongeren, terwijl daarnaast ook ruimte zou kunnen worden
gelaten voor anderen, zoals bejaarden. 
Dit belet echter niet dat de aanleg van een park op het binnenterrein van een huizenblok, vooral in de 
kansarme wijken, een moeilijke operatie is, zowel wat uitvoering als wat correct beheer betreft, gezien 
het gebrek aan sociale controle in de buurt (cfr. de Sint-Franciscustuin in Sint-Joost). De oprichting 
van een werkgroep van verenigingen en inwoners zou het mogelijk moeten maken grondig te 
bezinnen over de aanleg van dit park vooraleer het wordt opengesteld voor het publiek. Dat zou 
moeten leiden tot een beter gebruik van het park door alle potentiële gebruikers en een zekere 
garantie moeten bieden voor de goede werking ervan.  
Bij die bezinning mag men evenwel niet de veiligheidsproblemen onderschatten die eigen zijn aan dit 
soort plaatsen (zie luik 5) en in de begroting voor de inrichting van het park moet rekening gehouden 
worden met krachtige maatregelen voor de beveiliging en bescherming van de omliggende privé-
eigendommen. Een werkgroep in Sint-Joost zal zich moeten buigen over de problemen waarmee de 
Sint-Franciscustuin te kampen heeft. Samenwerking is dus nodig en aan te bevelen. 
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ADRESSE SURFACE  TERRAIN PRIX TERRAIN VENTILATION INVESTISSEMENT TERRAIN
ADRES  OPPERVLAKTE TERREIN PRIJS TERREIN VENTILATIE TERREININVESTERINGEN

Surf. à acheter par la Commune / oppervlakte te koop dr.gemeente
n° Adresse Surf.tot surf.app. surf.app. surf.prv Prix moy. Achats envisagés dont part dont part dont part dont part 
opér. opérat. public privé à acheter au m2 Valeur du foncier REGION COMMUNE FEDER PRIVE
n° Adres .tot. Opp. Opp.app. opp. app. prv.opp. Gem. prijs. voorziene aank. gift van gift van gift van gift van
opér. operat. openb. privé te koop per m2 Grondwaarde GEWEST GEMEENTE FEDER PRIVE
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 1.257 0 1.257 1.257 20.000 F 25.140.000 F 8.380.000 F 4.190.000 F 12.570.000 F 0 F
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 238 238 0 0 F 0 F 0 F 0 F
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 75 75 0 0 F 0 F 0 F 0 F
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 63 63 0 0 F 0 F 0 F 0 F
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 103 103 0 8.000 F 824.000 F 618.000 F 0 F 206.000 F
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 905 0 905 905 27.000 F 24.435.000 F 16.290.000 F 8.145.000 F 0 F
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 4.431 
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 11.612 
4.c Eclairage/ Verlichting 39 
4.d Arbres / bomen 24 
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 3.028 
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 38 
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 2 
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 1.966 
4.i Parc Reine - Verte / Koningin-Groen Park 3.949 0 3.949 3.949 4.400 F 17.375.600 F 5.791.867 F 2.895.933 F 8.687.800 F 0 F
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 6.590 21.619 6.111 67.774.600 F 31.079.867 F 15.230.933 F 21.257.800 F 206.000 F

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 127 0 127 127 20.000 F 2.540.000 F 1.693.333 F 846.667 F 0 F
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 714 0 714 714 20.000 F 14.280.000 F 9.520.000 F 4.760.000 F 0 F
3b rues Verte/ Groenstr. 170 83 0 83 83 30.000 F 2.490.000 F 1.660.000 F 830.000 F 0 F
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 195 0 195 195 28.000 F 5.460.000 F 3.640.000 F 1.820.000 F 0 F
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 619 
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 1.348 
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 66 
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 2.457 
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 1.119 4.490 1.119 1.119 24.770.000 F 16.513.333 F 8.256.667 F 0 F
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ADRESSE VENTILATION DES SURFACES A RENOVER/RECONSTRUIRE COUTS DES RENOVATIONS ET RECONSTRUTIONS
ADRES VENTILATIE VAN TE RENOVEREN / TE HERBOUWEN OPP. KOSTEN RENOV. EN HEROPBOUW

n° Adresse Surf. plancher % Rénov P/S Rén Surface % Constr P/S Surface à prix au m2 Montant prix au m2 Montant 
opér. à Rén+Cons. à rénover Constr Reconstr Rénovation Rénovations constr. constructions
n° Adres Opp. Vloer % Renov V/G Ren Opp. %Bouw V/G Opp. Te prijs per m2 Bedrag prijs / m2 Bedrag
opér.  Renov + Bouw te renov. Bouw Herbouw. Renovatie Renovatie Bouw Bouw
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES l'autre 1/2 de surf  rénovée par FEDER / ander 1/2 van opp. gerenov. dr. FEDER 
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 337 100,00% 3,09 1.043 0,00% 37.000 F 38.572.500 F 0 F
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 134 100,00% 3,31 444 0,00% 42.000 F 18.648.000 F 0 F
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 75 0,00% 0 100,00% 3,68 276 0 F 62.000 F 17.112.000 F
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 63 0,00% 0 100,00% 4,00 252 0 F 62.000 F 15.624.000 F
2. VOLET 2 :OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION /LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE:
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 103 0,00% 0 100,00% 3,69 380 0 F 55.000 F 20.900.000 F
3. VOLET 3: OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE  /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 608 100,00% 4,76 2.895 0,00% 35.000 F 101.325.000 F             0 F
4. VOLET 4 :AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 4.431 4.431 4.000 F 17.724.000 F
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 11.612 11.612 2.000 F 23.224.000 F
4.c Eclairage/ Verlichting 39 39 117.000 F 4.563.000 F
4.d Arbres / bomen 24 24 50.000 F 1.200.000 F
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 3.028 3.028 6.500 F 19.682.000 F
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 38 38 100.000 F 3.800.000 F
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 2 2 1.250.000 F 2.500.000 F
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 1.966 1.966 1.500 F 2.949.000 F
4.i Parc Reine - Verte 3.949 3.949 3.500 F 13.821.500 F
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 26.409 29471 908 248.009.000 F 53.636.000 F

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 422 53,55% 226 46,45% 196 37.000 F 8.362.000 F 60.000 F 11.760.000 F
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 714 100,00% 1,92 1.372 0,00% 45.000 F 61.740.000 F
3b rues Verte/ Groenstr. 170 83 0,00% 2,48 206 100,00% 45.000 F 9.270.000 F 0 F
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 116 0,00% 3,27 379 100,00% 42.000 F 15.918.000 F 0 F
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 619 619 4.000 F 2.476.000 F
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 1.348 1.348 2.000 F 2.696.000 F
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 66 66 117.000 F 7.722.000 F
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 2.457 2.457 6.500 F 15.970.500 F
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 5.825 6.673 196 124.154.500 F 11.760.000 F
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TRAVAUX
ADRES TOTALE  INVESTIERING  WERKEN

n° Adresse PRIX TOTAL Dont part % Co-financement Dont part % Dont part % Opér.
opér. TRAVAUX REGION REGION FEDER COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
nr Adres  TOTALE PRIJS Gift van % Co-financiering Gift van % Gift van % Oper.
oper. WERKEN GEWEST GEWEST FEDER GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVÉ luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES: VOLET 1/ LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES rénov.(suppl.) 1043 m² (suppl.)=
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 38.572.500 F 25.715.000 F 66,67% 38.572.500 F          12.857.500 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 18.648.000 F 12.432.000 F 66,67% 6.216.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 17.112.000 F 11.408.000 F 66,67% 5.704.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 15.624.000 F 10.416.000 F 66,67% 5.208.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2. VOLET 2 :OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION /LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE:
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 20.900.000 F 0 F 0,00% 0 F 0,00% 20.900.000 F 100,00% 2
3. VOLET 3: OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE  /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 101.325.000 F 13.958.036 F 13,78% 4.652.679 F 4,59% 82.714.286 F 81,63% 3
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs : réfect. et oreilles 17.724.000 F 11.816.000 F 66,67% 5.908.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 23.224.000 F 15.482.667 F 66,67% 7.741.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage/ Verlichting 4.563.000 F 3.042.000 F 66,67% 1.521.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.d Arbres / bomen 1.200.000 F 800.000 F 66,67% 400.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 19.682.000 F 13.121.333 F 66,67% 6.560.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 3.800.000 F 2.533.333 F 66,67% 1.266.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 2.500.000 F 1.666.667 F 66,67% 833.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 2.949.000 F 1.966.000 F 66,67% 983.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.i Parc Reine - Verte 13.821.500 F 9.214.333 F 66,67% 30.000.000 F          4.607.167 F 33,33% 0 F 0,00% 4
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3 0 F 5
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 301.645.000 F 133.571.369 F 44,28% 68.572.500 F           64.459.345 F 21,37% 103.614.286 F 34,35%

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 20.122.000 F 13.414.667 F 66,67% 6.707.333 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 61.740.000 F 41.160.000 F 66,67% 20.580.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
3b rues Verte/ Groenstr. 170 9.270.000 F 6.180.000 F 66,67% 3.090.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 15.918.000 F 10.612.000 F 66,67% 5.306.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs : réfect. et oreilles 2.723.600 F 1.815.733 F 66,67% 907.867 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 2.965.600 F 1.977.067 F 66,67% 988.533 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 8.494.200 F 5.662.800 F 66,67% 2.831.400 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 17.567.550 F 11.711.700 F 66,67% 5.855.850 F 33,33% 0 F 0,00% 4
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 138.800.950 F 92.533.967 F 66,67% 46.266.983 F 33,33% 0 F 0,00%
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN

n° Adresse INVESTISSEMENT Dont part % Dont part % Dont part % Opér.
opér. TOTAL (hors FEDER) REGION REGION COMMUNE COMMUNE PRIVÉ PRIVÉ volet
nr Adres INVESTERING Gift van % Gift van % Gift van % Oper.
oper. TOTAL ( excl. FEDER ) GEWEST GEWEST GEMEENTE GEMEENTE PRIVÉ PRIVE luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES: VOLET 1/ LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 51.142.500 F 34.095.000 F 66,67% 17.047.500 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 18.648.000 F 12.432.000 F 66,67% 6.216.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 17.112.000 F 11.408.000 F 66,67% 5.704.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 15.624.000 F 10.416.000 F 66,67% 5.208.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2. VOLET 2 :OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION /LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE:
4 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 21.724.000 F 618.000 F 2,84% 0 F 0,00% 21.106.000 F 97,16% 2
3. VOLET 3: OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE  /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 125.760.000 F 30.248.036 F 24,05% 12.797.679 F 10,18% 82.714.286 F 65,77% 3
4. VOLET 4 :AMÉNAGEMENT DES ABORDS
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 17.724.000 F 11.816.000 F 66,67% 5.908.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 23.224.000 F 15.482.667 F 66,67% 7.741.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage/ Verlichting 4.563.000 F 3.042.000 F 66,67% 1.521.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.d Arbres / bomen 1.200.000 F 800.000 F 66,67% 400.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 19.682.000 F 13.121.333 F 66,67% 6.560.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 3.800.000 F 2.533.333 F 66,67% 1.266.667 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 2.500.000 F 1.666.667 F 66,67% 833.333 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 2.949.000 F 1.966.000 F 66,67% 983.000 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.i Parc Reine - Verte 31.197.100 F 20.798.067 F 66,67% 10.399.033 F 33,33% 0 F 0,00% 4
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3 48.943.200 F 36.707.400 F 75,00% 12.235.800 F 25,00% 0 F 0,00% 5
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCO 8.000.000 F 8.000.000 F 100,00% 0,00% 0 F 0,00% 5
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 413.792.800 F 215.150.502 F 51,99% 94.822.012 F 22,92% 103.820.286 F 25,09%

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1: OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 22.662.000 F 15.108.000 F 66,67% 7.554.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 76.020.000 F 50.680.000 F 66,67% 25.340.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
3b rues Verte/ Groenstr. 170 11.760.000 F 7.840.000 F 66,67% 3.920.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 21.378.000 F 14.252.000 F 66,67% 7.126.000 F 33,33% 0 F 0,00% 1
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ
4. VOLET 4 :AMÉNAGEMENT DES ABORDS
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 2.723.600 F 1.815.733 F 66,67% 907.867 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 2.965.600 F 1.977.067 F 66,67% 988.533 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 8.494.200 F 5.662.800 F 66,67% 2.831.400 F 33,33% 0 F 0,00% 4
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 17.567.550 F 11.711.700 F 66,67% 5.855.850 F 33,33% 0 F 0,00% 4
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 163.570.950 F 109.047.300 F 54.523.650 F 33,33% 0 F 0,00%
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ADRESSE AFFECTATION DES SURFACES CONSTRUITES ET RÉNOVÉES
ADRES GEBRUIK  BEBOUWDE EN GERENOV. OPP.

n° Adresse Surface totale % Log % parking % Equip. % Com, Bur surf log surf surf équip. surf com, bur
opér. à louer ou ateliers parking ou ateliers
nr Adres  TOTALE Opp. % woning % parking % voorzien.. % handel, Bur opp. Woningen opp. opp. voorzien. opp.handl, bur
oper. te huur of ateliers parking of ateliers
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES (+1043 m² par/door Feder)
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 1043 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1043 0
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 444 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 444 0 0 0
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 276 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 276 0 0 0
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 252 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 252 0 0 0
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 380 75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 285 0 0 95
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 2895 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2895 0 0 0
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 0
4.c Eclairage/ Verlichting 0
4.d Arbres / bomen 0
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 0
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 0
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 0
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 0
4.i Parc Reine - Verte 0
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 5290 78,50% 19,71% 1,80% 4152 0 1043 95

79,93% 20,07%
OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 422 88,63% 0,00% 0,00% 11,37% 374 0 0 48
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 1372 93,29% 0,00% 6,71% 0,00% 1280 0 92 0
3b rues Verte/ Groenstr. 170 206 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 206 0 0 0
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 379 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 379 0 0 0
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 0
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 0
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 0
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 2379 2239 0 92 48
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ADRESSE SURFACES PAR FONCTIONS LOYERS ANNUELS/M2/AN LOYERS ANNUELS TOTAUX VENTILES
ADRES OPP. PER FUNCTIE JAARLIJKSE HUUR/M2/JAAR JAARLIJKSE HUUR GEVENTILEERD TOT.

n° Adresse surf log surf équip Com, bur Loyer/an/m2 Loyer/an/m2 Loyer/an/m2 Rapport Rapport Rapport annuel 
opér. ou atelier Logements Équipement Com, Bur, At. Annuel LOG Annuel ÉQUIP COM/BUR/ATE
nr Adres opp. Won. opp. vrzien.  handel, Bur Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Huur/jaar/m² Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar Opbrengst / jaar
oper. of ateliers Woningen voorziening. Handel, Bur, At. Woningen voorziening. Handel, Bur, At.
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 0 1043 0 1.000 F 0 F 1.042.500 F 0 F
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 444 0 0 2.200 F 976.800 F 0 F 0 F
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 276 0 0 2.200 F 607.200 F 0 F 0 F
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 252 0 0 2.200 F 554.400 F 0 F 0 F
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 285 0 95 2.500 F 712.500 F 0 F 0 F
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
3,1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 2895 0 0 2.500 F 7.237.500 F 0 F 0 F
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.c Eclairage/ Verlichting 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.d Arbres / bomen 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.i Parc Reine - Verte 0 0 0 0 F 0 F 0 F
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 4152 1043 95 10.088.400 F 1.042.500 F 0 F

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 374 0 48 2.200 F 822.800 F 0 F 0 F
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 1280 92 0 2.200 F 2.816.000 F 0 F 0 F
3b rues Verte/ Groenstr. 170 206 0 0 2.200 F 453.200 F 0 F 0 F
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 379 0 0 2.200 F 833.800 F 0 F 0 F
2bis- VOLET 2: OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ;
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 0 0 0 0 F 0 F 0 F
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 0 0 0 0 F 0 F 0 F
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 2239 92 48 4.925.800 F 0 F 0 F
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ADRESSE LOYERS ANNUELS TOTAUX ET  RENTABILITÉ INVESTISSEMENT PRIVÉ
ADRES JAARLIJKSE HUUR TOTALEN EN RENDABILITEIT PRIVE INVESTERING

vide loc
n° Adresse Rapport brut frais Rapport net Rent Part PRIVE tot. dont achat d' où part PRIVE Solde à financer % Opér.
opér. Annuel TOT gestion Annuel TOT Min. Maximum TERRAIN TRAVAUX max PUBLIC PUBLIC volet
nr Adres  bruto Opbrengst kosten netto Opbrengst Rent  PRIVE  DEEL tot. waarvan TERREIN vnwr PRIVE DEEL te Financ. Saldo % Oper.
oper. Jaarlijkse TOT beheer Jaarlijkse TOT Min. Maximum AANKOOP max WERKEN OPENB. OPENB. luik
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES (hors FEDER)
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. 1.042.500 F -20% 834.000 F 1,63% 0 F 0 F 0 F 51.142.500 F 100% 1
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. 976.800 F -20% 781.440 F 4,19% 0 F 0 F 0 F 18.648.000 F 100% 1
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. 607.200 F -20% 485.760 F 2,84% 0 F 0 F 0 F 17.112.000 F 100% 1
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) 554.400 F -20% 443.520 F 2,84% 0 F 0 F 0 F 15.624.000 F 100% 1
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE 2
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. 712.500 F -20% 570.000 F 2,70% 21.106.000 F 206.000 F 20.900.000 F 618.000 F 3% 2
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID 3
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts 7.237.500 F -20% 5.790.000 F 7,00% 82.714.286 F 0 F 82.714.286 F 43.045.714 F 34,23% 3
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING 4
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0,00% 0 F 0 F 0 F 17.724.000 F 100% 4
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt 0,00% 0 F 0 F 0 F 23.224.000 F 100% 4
4.c Eclairage/ Verlichting 0,00% 0 F 0 F 0 F 4.563.000 F 100% 4
4.d Arbres / bomen 0,00% 0 F 0 F 0 F 1.200.000 F 100% 4
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) 0,00% 0 F 0 F 0 F 19.682.000 F 100% 4
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte 0,00% 0 F 0 F 0 F 3.800.000 F 100% 4
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.500.000 F 4
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.949.000 F 4
4.i Parc Reine - Verte 0,00% 0 F 0 F 0 F 31.197.100 F 100% 4
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3 0,00% 0 F 0 F 0 F 48.943.200 F 100% 5
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT 0,00% 0 F 0 F 0 F 8.000.000 F 100%
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 11.130.900 F 8.904.720 F 103.820.286 F 206.000 F 103.614.286 F 309.972.514 F 75%

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier 822.800 F -20% 658.240 F 2,90% 0 F 0 F 0 F 22.662.000 F 100% 1
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 2.816.000 F -20% 2.252.800 F 2,96% 0 F 0 F 0 F 76.020.000 F 100% 1
3b rues Verte/ Groenstr. 170 453.200 F -20% 362.560 F 3,08% 0 F 0 F 0 F 11.760.000 F 100% 1
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 833.800 F -20% 667.040 F 3,12% 0 F 0 F 0 F 21.378.000 F 100% 1
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE 2
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING 4
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.723.600 F 100% 4
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt 0,00% 0 F 0 F 0 F 2.965.600 F 100% 4
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant 0,00% 0 F 0 F 0 F 8.494.200 F 100% 4
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf 0,00% 0 F 0 F 0 F 17.567.550 F 100% 4
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 4.925.800 F 3.940.640 F 0 F 0 F 0 F 163.570.950 F 100% TOT O
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ADRESSE TOTAL INVESTISSEMENT TERRAIN ET TRAVAUX Nb. Logements
ADRES TOTALE INVESTERING TERREIN EN WERKEN Aantal woningen

n° Adresse Description de l'opération INVESTISSEMENT Dont part Dont part Dont part Avant: Apr:neufs
opér. TOTAL REGION COMMUNE PRIVÉ délabrés ou Rénov
nr Adres Beschrijving operatie INVESTERING GIFT van GIFT van GIFT van voor Na:nieuw
oper TOTAL GEWEST GEMEENTE PRIVÉ bouwval. of Renov.
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. Acq+réno1/2 Palais enf./Aank+renov1/2 Kinderpal. 51.142.500 F 34.095.000 F 17.047.500 F 0 F 0 0
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. Démo annex/afb bijgeb.: 9000f/m² + rénov.log./wo. 18.648.000 F 12.432.000 F 6.216.000 F 0 F 0 4
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. Construction logements / bouw woningen 17.112.000 F 11.408.000 F 5.704.000 F 0 F 0 4
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) Construction logements / bouw woningen 15.624.000 F 10.416.000 F 5.208.000 F 0 F 0 4
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. Constr log Fam + RC COM/ Bouw wo.+glvl. Winkel 21.724.000 F 618.000 F 0 F 21.106.000 F 0 3
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts Acquis. + aménagement loft/ Aank.+inrichting loft 125.760.000 F 30.248.036 F 12.797.679 F 82.714.286 F 0 20
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs Voir plan /zie plan 17.724.000 F 11.816.000 F 5.908.000 F 0 F 0
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt Voir plan /zie plan 23.224.000 F 15.482.667 F 7.741.333 F 0 F 0 0
4.c Eclairage/ Verlichting Voir plan /zie plan 4.563.000 F 3.042.000 F 1.521.000 F 0 F 0 0
4.d Arbres / bomen Voir plan /zie plan 1.200.000 F 800.000 F 400.000 F 0 F 0 0
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) Voir plan /zie plan 19.682.000 F 13.121.333 F 6.560.667 F 0 F 0 0
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-Verte Voir plan /zie plan 3.800.000 F 2.533.333 F 1.266.667 F 0 F 0 0
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. Voir plan /zie plan 2.500.000 F 1.666.667 F 833.333 F 0 F 0 0
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW Voir plan /zie plan 2.949.000 F 1.966.000 F 983.000 F 0 F 0 0
4.i Parc Reine - Verte / Koningin-Groen Park Aménagement du parc/ inrichting park 31.197.100 F 20.798.067 F 10.399.033 F 0 F 0 0
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3 48.943.200 F 36.707.400 F 12.235.800 F 0 F 0 0
SUIVI C.Q. / OPVOLGING  WIJKCONTR. Coord.Global & Techn./Algem & techn. Coörd. 8.000.000 F 8.000.000 F
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER. 413.792.800 F 215.150.502 F 94.822.012 F 103.820.286 F 0 35

69,41% 30,59%
OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier Acq+ rénov Log+ rc com /Aank+renov Wo+ glvl.wkl 22.662.000 F 15.108.000 F 7.554.000 F 0 F 0 4
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 Acquis+ rénov Log.+ équipemt./Aank+renov.+ uitrust. W 76.020.000 F 50.680.000 F 25.340.000 F 0 F 0 11
3b rues Verte/ Groenstr. 170 Acquis.+ rénov.  Logements/Aank +renov Woning 11.760.000 F 7.840.000 F 3.920.000 F 0 F 0 2
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 Acquis.+ rénov.  Logements/Aank +renov Woning 21.378.000 F 14.252.000 F 7.126.000 F 0 F 0 4
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs Voir plan n° 2.1/ zie plan nr 2.1 2.723.600 F 1.815.733 F 907.867 F 0 F 0
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt Voir plan n° 2.1/ zie plan nr 2.1 2.965.600 F 1.977.067 F 988.533 F 0 F 0 0
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant Voir plan n° 2.1/ zie plan nr 2.1 8.494.200 F 5.662.800 F 2.831.400 F 0 F 0 0
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf Voir plan n° 2.1/ zie plan nr 2.1 17.567.550 F 11.711.700 F 5.855.850 F 0 F 0 0

OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD 163.570.950 F 109.047.300 F 54.523.650 F 0 F 0 22
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9. HET RICHTSCHEMA VAN DE 
OPERATIES, DE JAARKALENDER 

 



ADRESSE PLANNING DES ÉTUDES ET DES OPÉRATIONS / PLANNING VAN DE STUDIES EN DE OPERATIES
ADRES

n° Adresse > année 2000 > année 2001 >année 2002  > année 2003 > année 2004
opér. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
nr Adres >jaar 2000 > jaar 2001 >jaar 2002  > jaar 2003 >jaar 2004
oper. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
OPERATIONS PRIORITAIRES/ VOORRANGSOPERATIES
1. VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES / LUIK 1 : ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1 Fratern.-Palais des Enfants/Kinderpal-Broedersch. N N N N N A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C
2 114 - 116 rue Linné/Linnestr. E E E E E E E E E E E E E E E E E E  S S S S C C C C C C C C C C C C C C C C C
3 (rues) Dupont(str.), 11 - Plantes/Plantenstr. E E E E E E E E E E E E E E E E E E  S S S S C C C C C C C C C C C C C C C C C
4 (rues) Dupont, 29 - Linné(str.) E E E E E E E E E E E E E E E E E E  S S S S C C C C C C C C C C C C C C C C C
2. VOLET 2 : OPÉRATION SUR TERRAIN PUBLIC VENDU A UN PRIVÉ AVEC CONVENTION / LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
1 rues Verte - Dupont/Groenstr.-Dupontstr. N N N N N A A A E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
3. VOLET 3 : OPÉRATIONS PRIVÉES AVEC AIDE PUBLIQUE /LUIK 3 : PRIVATE OPERATIES MET HULP VAN OVERHEID
1 Ecole Fraternité/School Broederschapstr. : Lofts N N N N N A A A N N N N N A A A  E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C
4. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS / LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.b Voiries à rénov:: asphaltage/ renov. wegen : asfalt E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.c Eclairage/ Verlichting E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.d Arbres / bomen E E E E E E E E E E C C C
4.e Woonerf(Frater.+Secours)/ (Hulp- Broedersch.) E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C
4.f Propreté urb./Stadsproperheid.: Brabant-Dupont-VerteE E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.g Aménag. Spéc.,/Meubilair specif.inricht. E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.h Woonerf+ trottoirs ( mater.) JST/ SJW E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4.i Parc Reine - Verte / Koningin-Groen Park N N N N A A A E E E E E E E E E S S S S C C C C C C C C C C C C C C
5. VOLET 5 : PROJETS 1, 2, 3 / PROJECTEN 1, 2 ,3
SUIVI CONTRAT DE QUARTIER / OPVOLGING WIJKCONTRACT
TOT OPER. PRIORITAIRE(S) OPER.

OPERATIONS EN RÉSERVE/ OPERATIES IN VOORRAAD
1bis-VOLET 1 : OPÉRATIONS PUREMENT PUBLIQUES /  ZUIVER OPENBARE OPERATIES
1b angle/hoek r. Verte /Groenstr 187-189 - Rogier N N N N N A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S  C
2b rue des Plantes/ Plantenstr., 118-120 N N N N N A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S  C
3b rues Verte/ Groenstr. 170 N N N N N A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S  C
4b rue Verte/ Groenstr. 182-184 N N N N N A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S  C
2bis- VOLET 2 : OPÉRATIONS SUR TERRAIN PUBLIC VENDU À UN PRIVÉ/ LUIK 2 :OPERATIE OP OPENBAAR TERREIN VERKOCHT AAN PRIVE
4bis. VOLET 4 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS/ LUIK4 : INRICHTING OMGEVING
4.a Trottoirs à rénover/ te renoveren trottoirs E E E E E E E S S S C C C C C C C C C C C
4.b Voiries à rénov. : asphaltage/ renov. wegen:asfalt E E E E E E E S S S C C C C C C C C C C C
4.c Eclairage/ VerlichtingBrabant E E E E E E E S S S C C C C C C C C C C C
4.e Dupont semi-piétonnier / woonerf E E E E E E E S S S C C C C C C C C C C C
TOT OPER. RÉSERVES  /  VOORRAAD N : Négociation./Onderhandeling. A : Achat/Aank. E : Études/ Studie S : Soumiss./Aanbesteding C : Chantier/Werf
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10. ICONOGRAFIE 
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11. BIJLAGEN 
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11.1 AUTEURSLIJST 
 
Dit document van het programma dat voorafgaat aan de realisatie van het Wijkcontract voor de wijk 
van de Brabantstraat werd uitgewerkt door Cooparch-R.U cvba, een coöperatieve vennootschap voor 
architectuur, renovatie en stedenbouw,  
met de medewerking van het architectuurbureau G.Stegen & F.Remy: 
 
 
• Voor het architectuurbureau G.Stegen & F.Remy sprl-LaSE: 

Guido Stegen, architect; 
Benoît Moritz, architect en urbanist; 
 

• voor Cooparch - R.U cvba : 
Jean de Salle, architect en urbanist, afgevaardigd bestuurder; 
Miriam Dubois, architecte en urbaniste, bestuurster; 

• met : 
Florence Hanappe, ingenieur en urbaniste; 
Mati Paryski, ingenieur-architecte. 
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11.2 PROJECTEN VAN DE VERENIGINGEN 
 
 
 
 
 
 




