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Neem bijvoorbeeld de klimplan-
ten langs gevels, de aanplantingen 
aan boomvoeten, de terugkeer van 
gazon in onze straten, de nieuwe 
bomen op het gemeentelijke grond-
gebied (+120 nieuwe locaties) of ook 
de collectieve moestuin, stuk voor 
stuk burger- of gemeentelijke ini-
tiatieven die sterk aangemoedigd 
worden . De nieuwe Cel Stedelijk 
Groen (CSG) speelt op deze vraag 
van de inwoners van Sint-Gillis in 
en versterkt dit elan . Het project 
Saint-Gilliculteurs (officiële inhul-
diging op 29 juni, Fontainasstraat 
43) zorgt voor begeleiding en omka-
dering van dat soort burgerinitiatie-
ven . Tegelijk maakt de gemeente 
ook verder werk van informatie en 
sensibilisering rond duurzame ont-
wikkeling en ecobeheer, met name 
via het Ecohuis, waar je terechtkunt 
voor allerlei informatie, workshops 
en activiteiten .

En binnen het kader van het wijk-
contract Voorplein-Morichar ten-
slotte wordt een groene wande-
ling aangelegd, die de openbare 
ruimtes tussen het park van Vorst 
en de Hallepoort met elkaar ver-
bindt, om ze meer comfort en 
veiligheid te bieden . Een van de 
belangrijkste kenmerken ervan is 
de versterkte biodiversiteit en de 
aanleg van meer groen .

Een laatste voorbeeld illustreert 
perfect de ambitie van het Col-
lege om de natuur terug naar de 
stad te halen: net zoals in andere 
grote steden neemt ook in Brus-
sel de mussenpopulatie af . De 
gemeente is zich bewust van het 
probleem en wil daarom de mus 
terug naar de stad lokken, door 
o .a . bij particulieren nestkastjes te 
hangen . Heel binnenkort komen 
er daarom op een vijftigtal loca-
ties nestkastjes . 

Die verschillende projecten die al 
gerealiseerd zijn, of die dat bin-
nenkort zullen zijn, maken deel uit 
van een visie die tijd vergt maar 
die wel coherent is . Een wijk of 
een stad transformeren gaat niet 
van vandaag op morgen maar in 
de volgende pagina’s lees je wel 
hoe Sint-Gillis, ondanks de dichte 
bebouwing, trots mag zijn op de 
weg waaraan ze timmert, met oog 
voor de natuur en het comfort van 
haar inwoners .

Veel leesgenot  
en een prettig verlof! ◼

Charles Picqué
Burgemeester  

  Biodiversiteit en ver-
groening in een gemeente zoals 
Sint-Gillis zijn niet alleen een 
noodzaak maar ook een uitda-
ging . Op een klein en dichtbevolkt 
(50 .000 inwoners voor 2,5 km2) 
grondgebied moeten we van elke 
ruimte gebruik maken en innova-
tief zijn om een gezond evenwicht 
te vinden tussen natuur en stad . 
Bij elk stadsrenovatieproject wordt 
met die ambitie rekening gehou-
den om de natuur terug in onze 
wijken te halen .

De afgelopen jaren was dat één 
van de belangrijkste doelstellin-
gen van het College . In de eer-
ste plaats via het behoud en de 
aanleg van groene ruimtes in de 
hele gemeente . Die verschillende 
ruimtes waar mensen zich ont-
spannen en tot rust komen wor-
den dagelijks onderhouden, zodat 
de Sint-Gillenaars op die inspire-
rende plekjes even op adem kun-
nen komen . We hebben ook met 
man en macht werk gemaakt van 
de heropening en herinvulling van 
het nieuwe Germeaupark, waar-
van de biodiversiteit en het ver-
wilderde karakter ietwat apart zijn .

Naast die grotere groene ruimtes 
zorgt de gemeente ook her en der 
voor kleinere stukjes groen . 

Sint-Gillis natuur
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Zoals iedereen wel weet is Sint-Gillis een zeer verstedelijkte en  
dichtbevolkte gemeente (na Sint-Joost de op één na dichtstbevolkte  

in België). Sinds verschillende jaren hecht het College van Burgemeester 
en Schepenen veel belang aan de vergroening van de openbare ruimtes. 

Sint-Gillis natuur

 De gemeente beschikt 
al langer over groene ruimtes 
zoals het Pierre Pauluspark of 
het Moricharplein maar ze legt er 
ook nieuwe aan (Vanderschrick-

park) of richt er andere opnieuw 
in (Germeaupark…) . Intussen ligt 
de nadruk op de vergroening van 
de gemeente, met de aanleg van 
kleine groene plekjes her en der, 

die de natuur in de gemeente meer 
plaats moeten geven . Hieronder 
vind je een overzicht van de ver-
schillende initiatieven en je zult 
meteen vaststellen dat het er heel 
wat zijn .

FOCUS
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Vergroening van de straten in Sint-Gillis
De afgelopen jaren heeft de 
gemeente in het kader van de 
verschillende wijkcontracten tal 
van stedelijke vergroeningspro-
jecten gelanceerd, zoals:

 ▶ de opening in het kader van 
het wijkcontract Bosnië van 
de kwekerij La Pousse qui 
Pousse (Van Caulaertsquare): 
animaties en opleidingen (1 .500 
personen in 4 jaar tijd, waar-
onder 400 leerlingen van de 
gemeentescholen), teelt en ver-
deling van 18 .000 plantjes, sinds 
de opening van de kwekerij in 
2014, om bloembakken op bal-
kons te promoten . Alle informa-
tie over de kwekerij vind je op 
www.lapoussequipousse.be

▲ Moricharplein

“ 18.000 geteelde 
planten in  
4 jaar tijd ”
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 ▶ planten van 120 klimplanten 
langs voorgevels, 45 in binnen-
huizenblokken 

 ▶ aanleg van een natuurtuin aan 
de Van Caulaertsquare (Emile 
Féronstraat)

 ▶ inrichting van een moestuin in 
de gemeenteschool Quatre 
Saisons 

 ▶ deelname aan gewestelijk pro-
gramma Good Food, dat werk 
maakt van een duurzaam voe-
dingssysteem in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest . Het ini-
tiatief is over 5 jaar gespreid 
(2016-2020) en wil de “voeding, 
vanuit haar verschillende eco-
nomische, sociale en milieudi-
mensies centraal plaatsen in de 
stedelijke dynamiek” . Dit gaat 
gepaard met een betere pro-
ductie (gezonde en milieuvrien-
delijke voeding lokaal kweken 
en verwerken) en het promo-
ten van “gezonde voeding” 
(een evenwichtige voeding, die 
uit zoveel mogelijk lokale pro-
ducten bestaat, voor iedereen 
toegankelijk maken) .

Vorig jaar werd de cel Stedelijk 
Groen (CSG) opgericht, om duur-
zame acties te ontwikkelen en 
in te spelen op de toegenomen 
vraag van de burgers, die graag 
meer natuur in de stad willen . In 
het verlengde daarvan werd bin-
nen het programma “Stadsbeleid 
2017-2020” op gewestelijk niveau 
het project Saint-Gilliculteurs 
ingediend . Via dat programma 
zal de CSG meer middelen krij-
gen om volgende acties te kun-
nen uitbreiden:

 ▶ een netwerk tussen wijken 
oprichten en collectieve pro-
jecten ontwikkelen 

 ▶ animatie verzorgen in wijken en 
initiatieven nemen rond beter 
samenleven

 ▶ socio-professionele inschake-
ling

De CSG en de Saint-Gillicul-
teurs streven er samen naar de 
groenvoorzieningen in de open-
bare ruimte te promoten en te 
omkaderen, zoals het planten 
van klimplanten langs de gevels 
(twee gemeentelijke reglementen 
zijn goedgekeurd, die je op onze 
website kunt inkijken www.stgil-
lis.brussels) . 

“ De Saint-Gilliculteurs 
geven de natuur meer 
plaats in de stad ”

De nieuwe cel Stedelijk Groen

▶

Klimplant langs een gevel

FOCUS
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Aanvraagformulier

VERGROENINGSINRICHTING

Naam en voornaam:

Adres:

E-mail:      Telefoon nr: 

Individuele aanvraag  

Collectieve aanvraag (minstens 2 aanvragers – bijgevoegde tabel invullen, a.u.b.)

• De aanvraag voor een systeem van groenvoorziening aan de voet van een boom gebeurt verplicht collectief (artikel 2 van 
het reglement)
• In het geval van klimplanten tegen de gevel en/of beplantingsbakken langs privatieve gevels levert de aanvrager het bewijs 
dat hij eigenaar is van het betreff ende gebouw. In geval van mede-eigendom maakt de aanvrager een document over waaruit de 
toestemming van de mede-eigendom blijkt (artikel 2 van het reglement).

E-mail:      Telefoon nr: E-mail:      Telefoon nr: 

Aanvrager

Beplanting onderaan een boom (zie aanvulling op de keerzijde)

Plaatsen van plantbakken langs de gevel aan de straatzijde

Installatie van een klimplant langs de gevel aan de straatzijde

Het College van Burgemeester en Schepenen kent de vergunning voor vergroening toe uitgaande van de technische analyse van 
de bevoegde gemeentedienst. De aanvrager ontvangt in ieder geval een antwoord. Als de gemeente haar toestemming verleent, 
verbindt de aanvrager zich ertoe om de voorziening op te stellen en te onderhouden met naleving van het vergroeningsreglement 
van de gemeente.

Gelieve bij het plaatsen van een klimplant de volgende lijn aan te kruisen wanneer het de bedoeling is dat de Gemeente de plaatsing 
verzorgt:

Ik wens een technische en fi nanciële tussenkomst vanwege de gemeente in toepassing van het reglement betreff ende de 
gemeentelijke interventie bij de installatie van klimgroen tegen gevels aan de straatzijde. De tussenkomst van de gemeente 
omvat zowel het aanleveren van de plant en van de steunen als de installatie door of via het gemeentebestuur. Beperkt de 
tussenkomst van de gemeente zich tot maximum 2 planten per gebouw.

Met de ondertekening van onderhavig document verklaart de aanvrager op eer dat de inlichtingen die hij via onderhavig formulier 
verstrekt oprecht en exact zijn en dat hij kennis heeft genomen van het vergroeningsreglement van de gemeente”. 

Opgemaakt te     , op

Betreff ende voorziening

(kruis het betreff ende vakje aan, a.u.b.)

Opgemaakt te     , opOpgemaakt te     , op

(handtekening)

Te versturen naar het volgend adres (bij voorkeur per e-mail):
Cel Groen in de Stad
Emile Féronstraat 161, 1060 Sint-Gillis

T 02/533 34 87 - cvu.1060@stgilles.irisnet.be

Cel Groen in de Stad  I  Aanvraagformulier

Klimplanten

Binnen het kader van dit project 
komen eigenaars van een gebouw 
in Sint-Gillis in aanmerking voor 
het gratis planten van een klim-
plant langs de voorgevel . 

Huurders kunnen het aan de eige-
naar (of aan de vertegenwoordiger 
van de mede-eigendom) vragen, 
in eigen naam kunnen ze geen 
aanvraag indienen .

Hoe werkt het? Volg de gids!

De aanvrager dient een verzoek in 
bij de CSG . Die zal in samenwer-
king met de dienst Stedenbouw 
een haalbaarheidsstudie uitvoeren 
en de aanvrager helpen bij het kie-
zen van de plant . Na goedkeuring 
van de aanvraag door het College 
van Burgemeester en Schepenen, 
doet de CSG het nodige (trottoir 
laten openen, ijzerwerk tegen de 
muur aanbrengen, de plant in zijn 
houder plaatsen) . Deze plaatsing 
wordt volledig door de gemeente 
gefinancierd .

Alle informatie en het aanvraag-
formulier vind je op onze website 
www.stgillis.brussels/, rubriek 
Levenskwaliteit . Je kunt de CSG 
ook telefonisch bereiken op het 
nummer 02/533.34.87 of via email 
(cvu.1060@stgilles.irisnet.be) .

Alleen al sinds de herfst van 2017 
zijn er 44 klimplanten aangeplant, 
vooral in de Zuidwijk . 50 nieuwe 
dossiers worden momenteel 
behandeld om nog dit jaar een 
klimplant aan te brengen .

Onlangs is ook de sensibilise-
ringsbrochure “Samen voor 
groene straten!” uitgebracht, 
met behalve toelichting bij het 
gemeentereglement ook een aan-

tal handige tips . Je kunt de bro-
chure downloaden via www.stgil-
lis.brussels/ of opvragen bij de 
CSG (02/533 .34 .87 – cvu .1060@
stgilles .irisnet .be) .

Sinds kort kun je bij de Saint-Gilli-
culteurs terecht in de Fontainas-
straat 43, in een lokaal dat volle-
dig voor het project is ingericht . 

Ze beantwoorden er al je vragen 
en helpen je bij de opstart van het 
project . Ze voeren ook sensibili-
seringsacties rond het belang van 
eerbied voor de natuur en haar 
plaats in de stad .

“ Dit jaar alleen al 
zo’n 100 klimplanten 
geplaatst”



Andere acties

Behalve de net vernoemde acties, 
werken de cel Stedelijk Groen 
en de Saint-Gilliculteurs ook aan 
andere projecten zoals daar zijn:

 ▶ de aanleg van micro-tuintjes 
aan boomvoeten, in overleg 
met de inwoners (een eerste 
actie vond plaats in mei, andere 
zullen volgen) 

 ▶ de opening van collectieve 
moestuinen, in samenwer-
king met de diensten Duur-
zame Ontwikkeling en Open-
bare Ruimte: Germeaupark, 
Espace Coenen (tijdelijk geslo-
ten door werken), begeleiding 
van de gemeentescholen bij de 
aanleg van moestuinen en van 
meer groen (gemeenteschool 
Parvis, Ecole Nouvelle, Lycée 
Roger Lallemand, gemeente-
school Peter Pan) . 

 ▶ Op de koer van de “Espace 
Rodelle” in de Denemar-
kenstraat is onlangs een col-
lectieve moestuin in bakken 
geïnstalleerd. Dit project is tot 
stand gekomen met de steun van 

Leefmilieu Brussel en moet de 
biodiversiteit in de stad bevorde-
ren en inwoners ertoe aanzetten 
gezonde en duurzame voeding 
te telen . De crèches en vereni-
gingen die de gebouwen gebrui-
ken staan in voor het onderhoud 
van een aantal van die bakken . 
Andere bakken zijn bestemd 
voor de bewoners, waarbij de 
onmiddellijke omwonenden van 
de Espace Rodelle voorrang heb-
ben . Iedereen krijgt professioneel 
advies van de vzw Le Début des 
Haricots, die gespecialiseerd is 
in de aanleg en opvolging van 
collectieve moestuinen . Meer 
informatie krijg je via maison-
ecohuis@stgilles.irisnet.be.  

 ▶ de opvolging van burgerpro-
jecten: zo zijn er de initiatie-
ven Bateau vert (groenproject 
op de hoek van de Wipstraat/
Combazstraat/Vorstsesteen-
weg, en de plaatsing van bak-
ken in de openbare ruimte) en 
Fleurissons l’avenue des Villas, 
of het aanbrengen van bloemen 
langs de Villalaan (technische 

begeleiding bij het in mekaar 
steken van de bakken en de 
keuze van de planten) 

 ▶ een artistieke interventie tij-
dens het Artiestenparcours 
2018: ontwerp van een fresco 
in mos door het jeugdhuis Le 
Bazar met jongeren uit Sint-Gil-
lis 

 ▶ de oprichting door de dienst 
Duurzame Ontwikkeling van een 
lokaal observatorium voor 
wilde planten in de stad, 
“Straatmadeliefjes” (www .
straatmadeliefjes .brussels) .

“ Collectieve 
moestuinen om de 
lokale productie te 
bevorderen ”

▲ Fresco in mos tijdens het Artiestenparcours

▼ Een microtuin aanplanten

FOCUS
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Sint-Gillis mag dan wel een kleine 
en zeer dichtbevolkte gemeente 
zijn (zo’n 50 .000 inwoners voor 
2,5km²), toch telt ze een aan-
tal fraaie groene ruimtes en/
of ruimtes voor ontspanning 
die we niet meer hoeven voor te 
stellen: denk bijvoorbeeld aan 
het Pierre Pauluspark, inclu-
sief speelplein en vijver (ingang 

langs de Munthofstraat of de Par-
mastraat), het Moricharplein, de 
Espace Coenen, het binnenhui-
zenblok Vanderschrick (ingang 
Vanderschrickstraat 7), het speel-
plein Ducpétiaux, de Laveley-
etuin (metro Horta), het Marie 
Jansonplein (“Carré Moscou”), de 
Baron Bouviersquare, het Loix-
plein en het Germeaupark, dat 

vorige herfst zijn deuren heeft 
geopend . 

En vergeten we ook het sport-
complex Corneille Barca niet, 
dat weliswaar in Anderlecht ligt 
(Lenniksebaan) maar wel dege-
lijk een sportinfrastructuur van de 
gemeente Sint-Gillis is, en dat zich 
vooral tot liefhebbers van voetbal 
en tennis richt

Groene ruimtes en ontspanning

“ Een kleine gemeente 
met een paar fraaie 
groene ruimtes ”

▼ Het Germeaupark

▲ Speelplein Pierre Pauluspark
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Bloemen en planten

De gemeente telt her en der ook 
tal van groene plekjes met bloe-
men:

 ▶ Antoine Delporteplein, waar 
de treurwilg die moest worden 
gesnoeid intussen weer in volle 
bloei staat

 ▶ Parmastraat, aan de ingang 
van het Pierre Pauluspark

 ▶ Moricharplein

 ▶ de centrale tuin van de Van 
Caulaertsquare, een initiatief 
van de Saint-Gilliculteurs, waar 
intussen planten uit onze con-
treien groeien

▲ Delporteplein ▶

▲ Aanplantingen onderaan Moricharplein ▲ Van Caulaerttuin

FOCUS
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Opnieuw gazon in 
onze straten

In de Villalaan, de Paul Dejaer-
laan en de Jeff Lambeauxstraat 
is de dolomiet vervangen door 
gazon . In het kader van het wijk-
contract Park-Alsemberg werd 
het kruispunt gevormd door de 
Villalaan, de Cluysenaarstraat en 
Garibaldi straat, volledig herin-
gericht . Zo is er gazon gezaaid, 
zijn er bloembakken geplaatst 
en bomen geplant . In septem-
ber is het dan de beurt aan het 
 Delporteplein .

“ De natuur meer plaats 
gunnen ”

▲ Ingang Pierre Pauluspark, Parmastraat

◀

Nieuw gazon in de Villalaan
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In het kader van het Duurzaam 
wijkcontract Voorplein-Mori-
char wordt een “Groene Wan-
de l ing”  o f  “de wande l ing 
door Sint-Gill is” aangelegd .  
Via een aantal slimme ingrepen 
in de openbare ruimte zal deze 
wandeling de groene ruimtes en 
pleinen in de gemeente op een 
groenere en op vlak van mobili-

De groene wandeling in Sint-Gillis

teit, zachtere manier met elkaar 
verbinden . Via een zowel groen 
als ook ludiek, sportief, cultureel 
en erfgoednetwerk ontstaan er op 
die manier kwaliteitsvolle nabij-
heidsruimtes die inspelen op de 
noden van de gebruikers op vlak 
van ontspanning, ontmoeting, spel 
en veiligheid . Het netwerk loopt 
langs een as vanaf de Hallepoort 

tot aan het park van Vorst en ver-
bindt, binnen de grenzen van het 
gemeentelijke grondgebied, de 
wijken van zogenaamd “laag” en 
“hoog” Sint-Gillis .

Meer informatie vind je op de blog 
van de wijkcontracten . https://
contratsdequartiers1060.word-
press.com.

▲ Tracé van de toekomstige groene wandeling
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Biodiversiteit in de stad, dat zijn ook de vogels…

Destijds waren mussen alomtegenwoordig in de 
stadsomgeving, maar intussen is hun aantal in 
tal van steden, waaronder Brussel, fel geslon-
ken . In het kader van het “mussenproject” orga-
niseert de dienst Duurzame Ontwikkeling ver-
schillende acties om de mussenpopulatie in 
Sint-Gillis in stand te houden en/of uit te brei-
den: sensibiliseren van bepaalde actoren (bouw-
sector, plantsoendienst…), nestkastjes plaatsen 
bij particulieren… Intussen hebben al 15 gezin-
nen in Sint-Gillis gevraagd om bij hen een nest-
kastje te komen plaatsen . Heel binnenkort zul-
len ze op zo’n 50 verschillende locaties hangen . 

Heb je belangstelling voor het project, neem dan 
contact op met de dienst Duurzame Ontwikke-
ling op het nummer 02/533.95.94 of via email 
(maisonecohuis@stgilles.irisnet.be) .

Sinds een jaar of 6 huist er in het belfort van 
het stadhuis een koppel valken . Dit jaar lagen 
er half april 4 eieren in het nest maar aangezien 
die niet door het wijfje bebroed zijn, zijn er geen 
jongen uit het ei gekomen . Hopelijk volgend jaar 
meer succes!

… en de bijtjes!

In 2016 heeft het OCMW in samenwerking met de 
dienst Duurzame Ontwikkeling en de vzw Srabe 
(Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses 
Environs die de Brussele imkers verenigt), een 
bijenkorf geplaatst in het rusthuis Les Tilleuls 
in de Diderichstraat, om zich op haar niveau in te 
zetten voor de bescherming van bijen .
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Het Gewestelijk Programma voor 
Pesticidenreductie verbiedt de 
gemeenten voortaan om in de 
openbare ruimte pesticiden te 
gebruiken . Dit programma sluit 

aan bij de ordonnantie uit 2013, die 
ernaar streefde het pesticidege-
bruik terug te dringen .  Sint-Gillis 
heeft niet op deze laatste gewes-
telijke maatregel gewacht om haar 

straten pesticidevrij te onderhou-
den . Dit doen we al sinds 2013, 
waardoor de natuur intussen weer 
wat terrein gewonnen heeft . ◼

Geen pesticiden meer!

“ Sint-Gillis 
pesticidevrij ”

Meer dan 100 nieuwe bomen in 6 jaar tijd

Sinds 2012 zijn er 104 nieuwe bomen bijgekomen, 
wat het totale aantal bomen op het gemeen-
telijke grondgebied op ruim 1600 brengt (de 
gewestwegen en andere eigendommen zoals 
scholen of crèches niet meegerekend) .

Voor de werken aan de Jacques Francksquare 
moesten er 62 verdwijnen omdat ze niet langer 
resistent waren . 78 zijn er intussen alweer aan-
geplant, goed dus voor 16 bomen meer dan 
aan het begin van de werf .

FOCUS
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Boomvoeten en netheid, we rekenen op jou! 

Sommigen denken wel eens dat boomvoeten een 
geschikte plaats zijn om hun vuilniszak te depo-
neren, omdat ze zo het werk van de ophaaldien-
sten vergemakkelijken . Voor de gezondheid van 
de boom is dit alvast geen goede zaak . 

Bomen in bomenrijen (op de openbare weg) zijn 
levende organismen en een gemeenschappelijk 
goed . De aanplanting gebeurt met belastinggeld . 
Deze investering van openbaar nut speelt een 
belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en 
het ecosysteem van de stad. Bomen bewijzen 
mens en natuur een hele reeks ecosysteemdien-
sten . Een woordje uitleg: 

 ▶ Bomen in het stedelijke groene weefsel spelen 
een belangrijke rol, want ze regelen het micro-
klimaat en de watercyclus . 

 ▶ In de zomer zorgen ze met hun schaduw voor 
wat afkoeling in de straten . De verdamping 
vermindert niet alleen de warmte-eilandjes, 
die typisch zijn voor niet-vergroende stads-
zones, maar ook het uitdrogend effect van 
de wind, die meer stof, pollen en schadelijke 
deeltjes bevat .

 ▶ Bomen dragen in zekere mate bij tot de opslag 
van koolstof en verminderen zo de opwarming 
van het klimaat door menselijke activiteit .

 ▶ Bovendien produceren ze ook zuurstof, wat in 
de stad altijd welkom is .

Dit is dus waarom we boomvoeten moeten 
beschermen en ze niet aan nodeloze overlast 
mogen blootstellen . Het Algemeen Politiere-
glement bepaalt overigens dat “het verboden is 
huishoudelijk afval in openbare vuilnisbakken en 
aan boomspiegels te deponeren”. Vuilniszak-
ken en ander afval horen hier dus niet thuis! 
Vergeet niet dat op sluikstorten administratieve 
boetes staan . 
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Terugblik  
op de lente 2018

De afgelopen weken hebben het feest op het Bethlehemplein en het 
Artiestenparcours, dat z’n 30ste verjaardag heeft gevierd, de lente een 
feestelijk tintje gegeven. Het College van Burgemeester en Schepenen 
heeft de inwoners van Sint-Gillis die de Belgische nationaliteit hebben 

verkregen, tijdens een ceremonie ontvangen. Groot en klein waren elke 
woensdag talrijk aanwezig op Vollenbike op het Moricharplein, en met de 

steun van de Cel Stedelijk Groen van de gemeente, kon je meewerken aan 
de aanleg van microtuintjes aan boomvoeten in de Lausannestraat.

▲ Feest op het Bethlehemplein ▲ Microtuin
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 Van boven naar onder en van links naar rechts:
 Het feest op het Bethlehemplein 

Onthaal nieuwe Belgen 
Artiestenparcours
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de Franstalige Brusselse Rege-
ring en van schepenen Cathy Mar-
cus, Yasmina Nekhoul en Willem 
Stevens, respectievelijk bevoegd 

voor Wijkcontracten, Jonge Kind 
en Gemeentelijke Eigendommen, 
en Nederlandstalige Aangelegen-
heden . 

Eerstesteenlegging nieuwe 
leefruimte op voormalige 
ECAM-site

 Begin mei hebben het 
Brussels Gewest en de Cocof 
de eerste steen gelegd van de 
nieuwe leefruimte die in 2019 haar 
deuren opent op de site van de 
voormalige Ecam (Ecole Centrale 
des Arts et Métiers), in aanwe-
zigheid van Charles Picqué, bur-
gemeester van Sint-Gillis, Fadila 
Laanan, minister-president van 
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Vlaggenschipproject van het 
Duurzaam wijkcontract «Bos-
nië», gespreid over 5200m² waar 
volgende voorzieningen komen:

 ▶ een park in het binnenhuizen-
blok, met een speelplein

 ▶ een gemeentelijke crèche met 
149 plaatsen (verdeeld in 11 
kleine structuren)

 ▶ spor tvoorzieningen (een 
overdekt sportterrein en twee 
nieuwe multisportzalen)

 ▶ een centrale keuken voor alle 
crèches, waar dagelijks 600 à 
700 maaltijden kunnen worden 
bereid 

 ▶ voorzieningen voor jonge-
ren: een schoolatheek, of plaats 
waar leerlingen uit het secundair 

terechtkunnen voor informatie, 
en een IBO, Initiatief Buiten-
schoolse Opvang, een locatie 
voor buitenschoolse activitei-
ten in het Nederlands voor jon-
geren van 3 tot 12 jaar en een 
jeughuis .

De in 2013 door de gemeente aan-
gekochte site bestaat uit verschil-
lende gebouwen gelegen tussen 
de Schietbaan-, Montenegro-, 
Théodore Verhaegen- en de Fer-
nand Bernierstraat . Door zijn 
omvang en bestemmingen kan 
de gemeente via het project de 
site ontsluiten, openstellen voor 
de wijk en het dagdagelijkse 
leven van de inwoners verbe-
teren door in nieuwe uitrustin-
gen en diensten te voorzien. 

Het gaat om één van de groot-
ste investering in Sint-Gillis van 
de afgelopen jaren . Het project 
wordt begroot op ruim 16 mil-
joen, waarvan meer dan 11 mil-
joen via subsidies van vooral het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
in het kader van de Duurzame 
wijkcontracten en het meerjarig 
investeringsplan voor sportinfra-
structuur . Maar ook het samen-
werkingsakkoord Beliris heeft een 
bijdrage geleverd . De Cocof ten-
slotte rondt de financiering af via 
een tegemoetkoming inzake kin-
deropvangdiensten . ◼
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Alle gasconvectoren en gasboilers 
zijn vervangen, waardoor er niet 
langer een risico op koolstofmo-
noxide-intoxicatie bestaat . Tegen 
begin 2019 zullen ook alle lif-
ten en elektrische installaties 
zijn gemoderniseerd en zal de 
beveiliging worden versterkt. 
Dankzij die investeringen zien de 

huurders hun energieverbruik, en 
dus ook hun verwarmingsfactuur 
aanzienlijk dalen . De technische 
diensten van de Zuiderhaard doen 
er alles aan om de overlast voor 
de bewoners zoveel mogelijk te 
beperken . Daarom zijn de werken 
in fasen gespreid, om een volle-
dige ontruiming van de gebou-

Meer dan 30 miljoen euro 
investeringen in sociale 
huisvesting in Sint-Gillis
 In 2014 zijn de Sint-Gil-

lis Haard en de Vorstse Haard 
samen opgegaan in de Zuider-
haard . Momenteel beschikt die 
over 2.108 woningen, verdeeld 
over de gemeenten Sint-Gillis 
en Vorst (1.097 te Sint-Gillis) . 
De 4 komende jaren komen daar 
nog 120 extra appartementen bij .

Sinds 2012 zijn er heel wat onder-
houds- en renovatiewerken uit-
gevoerd in de gebouwen van het 
vastgoedpark in Sint-Gillis, die nu 
alle over individuele badkamers, 
dubbele beglazing en cen-
trale verwarming beschikken . 

▼ Nieuw gebouw in de Zuidwijk
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wen en dus een verhuis van alle 
bewoners te vermijden, onder wie 
heel wat senioren die er al vele 
jaren wonen .

Alleen al voor de gebouwen die 
tot het park van Sint-Gillis beho-
ren, zal tussen 2012 en begin 
2019, 16.000.000 EUR voor de 
renovatie en 15.000.000 EUR 
voor de bouw van 39 wonin-
gen (waaronder 2 appartementen 
voor personen met een beperkte 
mobiliteit) zijn geïnvesteerd . De 
Zuiderhaard is onlangs met grote 
renovatiewerken begonnen in een 
gebouw in de Crickxstraat, dat 
op termijn geschikt zal zijn voor 
kroostrijke gezinnen .

Sinds 2012 gedane investeringen

Productie van individueel sanitair warm water: 322.000 EUR  
(werken beëindigd)

 ▶ Charles Jordenssquare 1 tot 6
 ▶ Bosniëstraat 127 tot 143

Brandveiligheid: 381.000 EUR (werken beëindigd) 
Plaatsing van elektrogeengroepen, brandwerende deuren en een natte stijg-
leiding tot op de 18de verdieping in de gebouwen aan de Jacques Francks-
quare 1 en 2 .

Plaatsing van centrale verwarming en sanitair warm water: 2.810.000 
EUR (werken beëindigd)

 ▶ Gisbert Combazstraat 5 tot 11 en 10 tot 18
 ▶ Vorstsesteenweg 216 tot 220
 ▶ Egide Walschaertstraat 51
 ▶ Montenegrostraat 56

Met deze werken is de plaatsing van centrale verwarming in alle gebouwen 
van het vastgoedpark van de Zuiderhaard in Sint-Gillis voltooid .

Plaatsing van brandwerende deuren: 345.269 EUR (werken aan de gang)
 ▶ Charles Jordenssquare 1 tot 6
 ▶ Gérard Van Caulaertsquare 1 tot 8
 ▶ Bosniëstraat 28
 ▶ Montenegrostraat 56
 ▶ Egide Walschaertstraat 51

Aanpassen van de liften aan de Europese normen: 3.060.000 EUR  
(werken aan de gang)

 ▶ Jacques Francksquare 1
 ▶ Jacques Francksquare 2
 ▶ Charles Jordenssquare 1 tot 6
 ▶ Vlogaertstraat 24 tot 26
 ▶ Vorstsesteenweg 212
 ▶ Gisbert Combazstraat 5 tot 11 en 10 tot 18

Renovatie elektrische installatie 1.737.000€ (begin van de werken  
september 2018)

 ▶ Jacques Francksquare 1
 ▶ Jacques Francksquare 2
 ▶ Montenegrostraat 56
 ▶ Egide Walschaertstraat 51

Renovatie van de daken: 348.593 EUR (werken beëindigd)
 ▶ Jacques Francksquare 1
 ▶ Jacques Francksquare 2
 ▶ Vorstsesteenweg 216 tot 220

Isolatie achtergevels: 308.000 EUR (werken beëindigd)
 ▶ Fortstraat 117 – 119 – 121

Isolatie achtergevels: 387.000 EUR (werken beëindigd) 
 ▶ Fortstraat 123 – 125 Brussel 

Volledige renovatie van drie 4-kamerwoningen en één 1-kamerwoning: 
1.763.000 EUR (werken aan de gang)

 ▶ Crickxstraat 32 tot 35

Isolatie achtergevel en renovatie van de koer: 1.417.000€ (begin van de 
werken begin 2019)

 ▶ Bosniëstraat 10 tot 1

Vervanging van het raamwerk en isolatie van de gevels: 1.910.000€ 
(begin van de werken eind 2018) 

 ▶ Vlogaertstraat 22 tot 26

Isolatie gevel en dak: 1.554.000€ (begin van de werken begin 2019)
 ▶ Charles Jordenssquare 1 tot 6

▲ Zuiderhaard, Bronstraat



Rekening houdend met het feit dat 
de door het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest toegekende financie-
ringen voor de sector van de soci-
ale huisvesting vooral bestemd zijn 
voor grote en middelgrote com-
plexen, mogen we stellen dat de 
investeringen in sociale huis-
vesting aanzienlijk zijn . Aange-
zien Sint-Gillis sinds de jaren 30 
bijna volledig is verstedelijkt, is 
het haast onmogelijk om er nog 
bouwgrond te vinden . De laat-
ste bouwprojecten van de Zui-
derhaard waren die in de Fontai-
nasstraat (op de parkings van de 
Jacques Francksquare), de Bosni-
estraat (op de vroegere gemeen-

telijke serres), de Wipstraat (op 
de technische lokalen van het 
zwembad Victor Boin) en in de de 
Mérodestraat (in het kader van de 
heraanleg van de Zuidwijk) .

En de Zuiderhaard heeft voor zijn 
vastgoedpark in Sint-Gillis van 
de BGHM (Brusselse Geweste-
lijke Huisvestingsmaatschappij) 
ook een langetermijnlening van 
600.000 EUR gekregen voor een 
versnelde renovatie van een vijf-
tigtal apparementen die door 
huurleegstand getroffen waren .

Behalve woningen bezit de Zuider-
haard ook verschillende lokalen 
waarvan een aantal ter beschik-

king van de gemeente worden 
gesteld, zoals op de Jacques Fran-
cksquare voor de gemeenschaps-
wachten en voor de vzw CAFA 
(project rond sociale samenhang), 
of achterin de Gérard Van Cau-
laertsquare, waar de kwekerij La 
Pousse qui Pousse in het kader 
van het wijkcontract Bosnië haar 
intrek heeft genomen . ◼

▲ Woningen in de Fontainasstraat
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 Het CuBe – Centre 
UrBain d’Expression – is zich 
volop aan het voorbereiden om 
tegen eind 2018, in de voormalige 
ateliers VDS, Fonsnylaan 36, van 
start te kunnen gaan! Het gaat om 
de tijdelijke fase van dit pilootpro-
ject uit het programma Stadsbe-
leid 2017-2020 van schepen Saïd 
Ahruil, die ook bevoegd is voor 
Jeugd en Preventie . Tijdens de 
tijdelijke fase van dit project kun-
nen snel ruimtes voor artistieke 
en lichamelijke (sport en cultuur) 
ontmoeting en expressie worden 
geopend die vooral – maar niet 
alleen! ! – voor jongeren (adoles-
centen en jongvolwassenen) zijn 
bestemd . Tegen 2021 zal in de 
wijk rond de Hallepoort dan het 
definitieve CuBe worden ingericht, 
dat moet inspelen op de bijzon-
der grote behoeften in deze dicht-

bevolkte wijk van de gemeente . 

3 ruimtes, 3 functies zijn de pij-
lers van dit nieuwe concept met 
als leidraad: modulariteit .

 ▶ een Foyer-ruimte: voor een 
open en gastvrij onthaal, met 
vrije raadpleging van internet, 
bibliotheek,…)

 ▶ een Agoraruimte: waar bur-
gercollectieven gebruik kunnen 
maken van ruimtes voor debat, 
ontmoetingen, ontwikkelen van 
projecten,… die op collectieve 
uitdagingen zijn gericht . Confe-
rentiecycli organiseren… 

 ▶ een Expressieruimte: klop-
pend hart en ziel van het project, 
met de ter beschikking stelling 
van installaties die de artistieke 
en lichamelijke expressie moe-
ten bevorderen . Tijdelijke work-
shops en evenementen .

Niet echt een cultureel centrum, 
maar ook geen jeugd- of wijkhuis, 
wel een beetje van alles tegelijk… 
Het Cube wil ontmoeting, eman-
cipatie, autonomie en responsa-
bilisering bevorderen . Het CuBe 
moet ook vernieuwend worden en 
nieuwe ideeën spuien . Dit project 
is gebaseerd op een diagnose en 
sluit aan bij de doelstellingen uit 
de Ordonnantie Stedelijke Her-
waardering en het daaraan gekop-
pelde programma «Stadsbeleid» .

Neem gerust contact op via num-
mer 02/533.46.51 (Zohir Lakdhar) 
of stuur een email naar PdV.1060@
stgilles.irisnet.be . ◼

CuBe Project 
“Centre Urbain d’Expression”
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 In het kader van het pro-
gramma «Stadsbeleid 2017-2020» 
kan Sint-Gillis rekenen op gewes-
telijke financiering voor het project 
‘Sportcoaching’! Dit project, een 
samenwerking tussen Saïd Ahruil, 
schepen bevoegd voor Stadsbe-
leid, en Cathy Marcus, schepen 
bevoegd voor sport, wil sport-
beoefening in de ruime beteke-
nis (LO, lichaamsexpressie,…) 
bij een breed publiek promo-
ten, en vooral dan bij de inwo-
ners van Sint-Gillis die er min-
der toegang toe hebben en/of die 
er meer nood aan hebben (jonge-
ren die vol energie zitten, vrou-
wen die er veel te weinig kans 
toe hebben,…) . Sport wordt hier 
als een hefboom voor emancipa-
tie gezien, die de gezondheid, de 
zelfontplooiing, uitwisseling tus-
sen burgers en de maatschappe-
lijke samenhang bevordert .

Dit project steunt op 5 pijlers:

 ▶ sportevenementen die het 
hele jaar door in de open-
bare ruimte worden georga-
niseerd: dit programma gaat 
van start met een 3-daagse ini-
tiatie en sportbijeenkomsten 
van 25 tot 27 augustus in het 
Germeau-park (toegang via 
Fontainasstraat) . Kom zachte 
en verkwikkende activiteiten 
voor iedereen ontdekken! Het 
activiteitenprogramma in de 
openbare ruimte loopt elk jaar 
van april tot oktober, op ver-
schillende openbare locaties 
in de gemeente .

 ▶ wijkteams: onze projectleider 
«Sportcoaching» helpt je bij het 
oprichten van een wijkteam! 

 ▶ een gepersonaliseerde bege-
leiding in kleine groepen: 
onder bepaalde voorwaarden 
kan ons programma zorgen voor 
begeleiding en ondersteuning 
van sportprogramma›s op maat 
in kleine groepen

 ▶ ondersteuning van verenigin-
gen: jaarlijks wordt een budget 
uitgetrokken voor verenigingen 
uit Sint-Gillis die een sportief 
project willen opstarten

 ▶ individuele ondersteuning: 
onder voorbehoud van goed-
keuring van een gemeentere-
glement zal onder bepaalde 
voorwaarden een individuele 
tegemoetkoming kunnen wor-
den toegekend voor de lidmaat-
schapskosten bij sportclubs en 
dergelijke .

De gemeente is ook op zoek 
naar verenigingen en/of dienst-
verleners die bij dit project als 
partner willen fungeren. ◼
▶ Heb je belangstelling voor 
het project? Neem dan contact 
met ons op!  
Axelle Franck  – Verantwoorde-
lijke «Sportcoaching» 
Tel.: 02/333.46.50  
Email: afranck@stgilles . 
irisnet.be

Sportcoaching, de gemeente 
gaat op zoek naar partners
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nodig is en die mogelijk niet ver-
enigbaar is met de reglementaire 
bepalingen doordat die afbreuk 
doet aan de logiesfunctie, moe-
ten toeristische accommodaties 
van het type AirB&B aanvullend 
zijn op het normale/gebruikelijke/
klassieke gebruik van een woning 
en gelden er beperkingen:

 ▶ de gastenkamers zijn beperkt 
in aantal en moeten zich in de 
hoofdverblijfplaats van de uitba-
ter of in zijn bijgebouwen bevin-
den . Ze moeten bijkomstig blij-
ven bij de hoofdwoning, zonder 
de bewoonbaarheid ervan te 
beperken . De uitbater is aanwe-
zig tijdens het verblijf en biedt 
een minimum aan diensten 
aan (onthaal, ontbijt, schoon-
maak,…)

 ▶ de verhuur van een volledige 
woning valt binnen de catego-
rie van toerismeverblijven of 
gemeubileerde vakantiewonin-
gen, en kan enkel in aanmerking 
komen voor een hoofdverblijf-
plaats en voor een totale jaar-
lijkse periode van maximum 4 
maanden

 ▶ de woning die voor verhuur 
wordt aangeboden moet vol-
doen aan de wettelijke en regle-
mentaire situatie op vlak van 
stedenbouw . Wil je weten of 
je activiteiten wettelijk vol-
ledig in orde zijn, dan kun je 
voor extra informatie altijd 
terecht bij de dienst Steden-
bouw (02/536.02.15 – urba-
nisme .1060@stgilles .irisnet .be) .

De exploitant van een toeristische 
accommodatie die niet aan die 
criteria (registratienummer, effec-
tief door de exploitant bewoonde 
woning en wettelijke bestemming 
van de woning, of hotelinrichting 
en daarmee gelijkgesteld) vol-
doet stelt zich bloot aan sancties, 
zowel op vlak van stedenbouw, als 
op vlak van de andere betroffen 
materies . Het College ziet nauw 
toe op het naleven van de regle-
mentering omdat die het residen-
tiële karakter van onze gemeente 
wil beschermen, om op die manier 
een anarchistische transformatie 
van het stadsweefsel, uitsluitend 
ten behoeve van toeristen, te ver-
mijden . ◼

De regels naleven voor de 
uitbating van toeristische logies

 Nu de grote vakantie 
in aantocht is, wijzen we graag 
nogmaals op enkele regels die 
in Brussel gelden voor toeris-
tenverhuur . Sinds 2014 geldt er 
voor de uitbating van een toe-
ristische accommodatie een 
nieuwe ordonnantie, die dus 
ook van toepassing is op de ver-
schillende vormen van logies bij 
particulieren . De bedoeling van 
die ordonnantie is de huisves-
ting te beschermen tegen de 
druk van dit nieuwe type ver-
huur. Deze activiteit moet dus 
aan een aantal specifieke voor-
waarden voldoen, ook op vlak 
van stedenbouw .

Voor de uitbating van toeristische 
accommodatie moet een registra-
tienummer worden aangevraagd 
bij Brussel Economie en Werkge-
legenheid, op basis van een aan-
giftedossier (alle nodige informa-
tie vind je op de website) http: //
werk-economie-emploi .brussels/
nl_BE/toeristische-logies) . Om 
bovendien niet onder een hotelbe-
stemming te vallen, waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning 
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 Paul-Henr i  Spaak 
(1899-1972) was burgemeester 
van Sint-Gillis van 1952 tot 1957 . 
Hij werd twaalfmaal minister van 
Buitenlandse Zaken, driemaal eer-
ste minister, was voorzitter van de 
Raadgevende Vergadering van 
de Raad van Europa en secreta-
ris-generaal van de NATO . In 1945 
zat hij de eerste vergadering van 
de VN voor . Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ging hij in balling-
schap in Londen om van daaruit 
de oorlogsinspanning met strij-
ders in Europa en in Afrika te lei-
den . Bij de bevrijding speelde hij 
een belangrijke rol in de Konings-
kwestie tot de troonsafstand van 
koning Leopold III in 1950 . Hij 
wordt beschouwd als een van de 
grondleggers van Europa . 

Les Archives et Musée de la 
Littérature (AML1) bewaren het 
manuscript van de mémoires 
van Paul-Henri Spaak, van zijn 
geboorte tot het jaar 1933 . Daarin 
staan o .a . details over zijn jeugd, 
zijn periode aan het atheneum van 
Sint-Gillis en zijn arrestatie door 
de Duitsers in 1916 .

1 Op de website van AML worden in 
het kader van de honderste verjaar-
dag van het einde van de Eerste 
Wereldoorlog behalve uittreksels 
uit het oorlogsdagboek van Geor-
ges Eekhoud (1854-1927, Belgisch 
schrijver, o .a . van een van de eer-
ste romans uit de moderne tijd over 
homoseksualiteit in 1899, Escal-Vi-
gor) ook tal van documenten gepu-
bliceerd zoals kopijen van tijdschrif-
ten uit die tijd of van brieven die 
soldaten tijdens de oorlog hadden 
verstuurd, http://1418 .aml-cfwb .be .

In 1914 liep de toekomstige bur-
gemeester van Sint-Gillis school 
aan het atheneum van Sint-Gil-
lis, in een op z’n zachtst gezegd 
opvallende klas 

De school stond niet zo hoog aan-
geschreven maar later zou blij-
ken dat de verschillende indivi-
duen waaruit de school bestond 
nog van zich zouden doen spre-
ken: Georges Bohy, Robert Goffin, 
Marc Somerhausen, Henri Simon, 
Félicien Favret, Paul Delvaux en 
ikzelf. We zouden de bedenkin-
gen van onze leerkrachten toch 
enigszins weerleggen. Een eerste 
minister, twee ministers, twee aca-
demici, drie volksvertegenwoor-
digers, de voorzitter van de Raad 
van State, een stafhouder van het 

Paul-Henri Spaak,  
het atheneum van Sint-Gillis ........  
en de oorlog 14-18
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Hof van Cassatie, een professor 
aan de universiteit en één van de 
grootste schilders uit onze tijd, 
een balans die later waarschijnlijk 
nooit meer geëvenaard is. 

Uit zijn schoolloopbaan blijken al 
de eerste structurerende voorte-
kenen van zijn persoonlijkheid: 

Ik blijf mijn school dankbaar voor 
de geest van zelfstandigheid en 
vrijheid die er hing. Misschien 
dat men er wel geen individuen 
opleidde die eerste prijzen zou-
den wegkapen op het ‘concours 
général’ maar er werd een zo ruim 
mogelijk vrijheidsbeleid gehan-
teerd, waarbij eenieder de grootst 
mogelijke verantwoordelijkheid 
kreeg. 

In 1916 was de toekomstige eer-
ste minister 17 jaar oud . Het was 
zijn vurigste wens om het Belgi-
sche leger aan het IJzerfront te 
gaan vervoegen . De weg daar-
heen liep zoals gebruikelijk was 
via Nederland . Een smokkelroute 
werd op touw gezet . Helaas werd 
de jonge Spaak door een smokke-
laar verraden en ergens in de Kem-
pen opgepakt . Na drie maanden 
isolatie werd zijn regime omwille 
van zijn jonge leeftijd versoepeld . 
Met een zekere humor beschreef 
hij zijn grootmoeder het leven in 
het kamp: 

Beste grootmoeder, 

Ik ben dit jaar, iets vroeger dan 
gebruikelijk, op vakantie vertrok-
ken, om me terug te trekken in 
het gezellige stadje Turnhout, dat 
ik helaas nog niet heb kunnen 
bezoeken.

Ik ben er terechtgekomen in het 
grootste hotel van de stad, dat 
er weliswaar wat triestig uitziet, 
maar voor het overige comforta-
bel is, het eten kan ermee door. 
Ik ben hier zondag 28 mei rond 
4 uur in de namiddag aangeko-
men, en op het kantoor hebben ze 
me naar kamer 45 doorverwezen, 
waarop ze me – en dat is toch wel 
een vreemde gewoonte – al mijn 
geld hebben afgepakt.

[… ] onmiddellijk na mijn aan-
komst, heb ik een bezoekje 
aan mijn nieuwe verblijfplaats 
gebracht, wat me exact 2 en een 
halve minuut heeft gekost, en ik 
had tijd om alles te inspecteren; 
mijn liefste tante Claire zou de 
kloosterachtige eenvoud ongetwij-
feld appreciëren. Ik ben rijp voor 
alle vormen van het socialisme.

Vanuit Turnhout, wordt hij naar 
Duitsland overgebracht, waar hij 
tot aan het einde van de oorlog 
zou blijven . ◼

Paul-Henri Spaak,  
het atheneum van Sint-Gillis ........  
en de oorlog 14-18
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Speelplaats van de 
gemeenteschool 1-2, 
iedereen welkom

In het kader van het wijkcontract 

Park-Alsemberg werd beslist 

om de speelplaats van de 

gemeenteschool 1-2 op de hoek 

van de Fort- en Wipstraat, open 

te stellen voor de wijkbewoners. 

Voortaan is de speelplaats dus elke 

zaterdag toegankelijk van 14 tot 

17 uur. Voor kinderen van 3 tot 13 

jaar, onder verplichte begeleiding 

van een volwassene, worden gratis 

activiteiten georganiseerd.

G1060 vervolg: een bur-
gerpact en participatieve 
projecten voor Sint-Gillis!

Begin 2018 hebben jullie massaal 

ideeën voorgesteld voor een 

burgerpact voor Sint-Gillis, via de 

website www.g1060idees.be en/

of tijdens het burgerpanel in febru-

ari. In het verlengde daarvan heeft 

het College, op initiatief van de 

schepen voor Participatie Thierry 

Van Campenhout, gemengde 

werkgroepen opgericht, met daarin 

een aantal bij loting bepaalde 

burgers en gemeenteraadsleden 

uit zowel meerderheid als oppo-

sitie, om concrete participatieve 

projecten op te starten. Na 4 

intense avonden brainstormen, 

inclusief ontmoetingen met experts 

en analyses van de budgetten, 

hebben deze werkgroepen drie 

projecten uitgewerkt, die tijdens 

de gemeenteraad van 28 juni 

worden voorgesteld. De bedoeling 

is om die zeer concrete projecten, 

die het resultaat zijn van die vele 

ideeën, vanaf het begin van de 

volgende legislatuur te imple-

menteren: een «kunstenwijk» 

voor de wijk vlakbij het Zuidstation, 

een «zonnewendefestival» 

rond het thema van het licht in de 

winter en het welzijn in de zomer 

en «Saint-GilliToit», een ambitieus 

project van «moestuinen op de 

daken van Sint-Gillis». «Saint-Gil-

liToit» is een participatief burger-

project dat het volgende beoogt: 

de aanleg van een «voorbeeld-» 

moestuin op een gebouw van de 

gemeente, het opstellen van een 

«kadaster» van platte daken in 

Sint-Gillis waarop op termijn een 

moestuin kan komen, de sensibili-

sering van de Sint-Gillenaars rond 

de mogelijkheden om gewassen 

op daken te telen en het lanceren 

van premies voor de aanleg van 

moestuinen op daken..
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Gemeenteraadsverkiezin- 
gen 14 oktober 2018 
Deelname van Europese en 
niet-Europese burgers 

Als onderdaan van een ander 

land, dat al dan niet lid is van de 

Europese Unie, heb je net zoals 

Belgische onderdanen, het recht 

om deel te nemen aan de 

komende gemeenteraadsver-

kiezingen van 14 oktober 2018. 

Wil je op de gemeentelijke 

kieslijsten staan en voldoe je aan 

de inschrijvingsvoorwaarden, dan 

is de procedure heel eenvoudig: je 

hoeft enkel het ad hoc formulier 

in te vullen dat op de website 

www.stgillis.brussels (rubriek 

Diensten/Burgerlijke Stand en 

Bevolking), beschikbaar is en dit 

met een kopij van je identiteits-

kaart terug te sturen: 

 ▶ ofwel via de post naar het 

gemeentebestuur van Sint-Gillis 

(Van Meenenplein, 39 – 1060 

Brussel)

 ▶ ofwel via email naar volgend 

emailadres: citizen2018@

stgilles.irisnet.be. 

Na aanvaarding van je verzoek 

door het College, ontvang je je 

bewijs van inschrijving. Je hoeft 

er dus niet voor naar het stadhuis 

te komen. Vervolgens ontvang 

je de oproepingsbrief met 

daarop alle informatie. Je 

inschrijvingsbrief moet je ons 

vóór 31 juli 2018 bezorgen. Je 

kunt je, behalve tussen 1 augustus 

en 14 oktober 2018, ook steeds 

uitschrijven of een volmacht aan 

een andere kiesgerechtigde geven, 

mocht je de dag van de verkiezing 

verhinderd zijn.

Inschrijvingsvoorwaarden als 

kiezer

Voor Europese en niet-Euro-

pese onderdanen gelden vier 

voorwaarden: op 14/10/2018 

minstens 18 jaar oud zijn, op 

1/8/2018 in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van de 

gemeente zijn ingeschreven, op 

14/10/2018 over alle burgerrechten 

en politieke rechten beschikken en 

uiterlijk op 31/7/2018 een aanvraag 

(formulier) voor inschrijving op de 

kieslijsten hebben ingediend.

Onderdanen van een land dat 

geen lid is van de Europese 

Unie moeten bovendien: 

 ▶ bij het indienen van de aanvraag 

tot inschrijving, een verklaring 

afleggen dat ze de Grondwet, 

de wetten van het Belgische volk 

en het Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden zullen 

naleven 

 ▶ op het ogenblik van het indienen 

van de aanvraag vijf jaar onon-

derbroken hoofdverblijfplaats in 

België gedekt door een wettelijk 

verblijf aantonen. 

> Inlichtingen:  

Dienst Kieszaken 

02/536.03.00 

citizen2018@stgilles.irisnet.be 

www.elections.fgov.be

INSCHRIJVING

TOT  
31 JULI
2018

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN

14 OKTOBER

2018
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Open Monumentendagen 
van 15 en 16 september  
Hortamuseum, wanneer 
leerlingen gidsen worden 

Het thema van deze editie is «Het 

erfgoed, dat zijn wij!». Het volledige 

programma vind je op www.

erfgoed.brussels. Drie animaties 

vinden plaats in Sint-Gillis.

 ▶ Spiegeltje, spiegeltje aan de 

wand. Architectuurstijlen in 

Sint-Gillis 

Tentoonstelling in het stadhuis 

over de geschiedenis van de 

opvallende gevels (tot 29/9). 

Vrij bezoek op zaterdag en 

zondag 15 en 16 september van 

10u tot 17u, rondleidingen om 

10.30u, 11.30u, 13.30u, 14.30u 

en 15.30u, in het Frans of in het 

Nederlands. In de voormiddag 

geeft de burgemeester een 

rondleiding in zijn kantoor (10u 

en 11u, inlichtingen bij Severina 

Rodriguez, srodrigueznoriega@

stgilles.irisnet.be). 

 ▶ Yseux-huis, restaureren om 

(kennis) te delen 

Informatie bij Grégory Van 

Aelbrouck (gvaelbro@gmail.com)

 ▶ Home alone  

Rondleidingen in het Hor-

tamuseum door leerlingen 

van het Lycée Roger Lalle-

mand (LIRL). Het project is het 

resultaat van een samenwerking 

tussen het LIRL (school uit de 

wijk), het Hortamuseum en het 

Europese Réseau Art Nouveau 

Network. De leerlingen hebben 

tijdens het schooljaar zes 

maanden lang een opleiding 

gevolgd om zich, tijdens de 

Open Monumentendagen, 

het museum eigen te maken. 

Zo zullen ze instaan voor het 

onthaal, de rondleidingen en 

creatieve workshops en in de 

wijk organiseren ze een ludiek 

parcours. Een van de pedago-

gische principes van het LIRL is 

op een transversale manier rond 

een thema te werken. Zo komen 

in het kader van het project 

verschillende vakken aan bod: 

geschiedenis en aardrijkskunde 

(historische context en lokalisatie 

van art nouveau in Europa), 

plastische kunsten en muziek 

(voor de creatieve workshops), 

Frans en computergraphics 

(voor het opstellen van een 

wijkgids), moderne talen (om 

rondleidingen in het Nederlands 

of het Engels te kunnen geven), 

biologie (voor de identificatie 

van de fauna en flora in de art 

nouveau). Informatie bij Thierry 

Mondelaers (thierrymonde-

laers@hortamuseum.be).
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Werken bij de gemeente 

Het Departement Personeel en HR 

lanceert een nieuw rekruterings-

platform. Om te reageren op een 

vacature, een spontaan cv op te 

sturen, of je profiel te raadplegen, 

te wijzigen of te verwijderen, kun 

je voortaan terecht op de website 

van de gemeente Sint-Gillis www.

stgillis.brussels. Via dit nieuwe 

systeem kan elke kandidaat voort-

aan een profiel aanmaken. Nadat 

hij bij het gemeentebestuur heeft 

gepostuleerd, kan de kandidaat zijn 

profiel wijzigen in functie van de 

vereiste vaardigheden en ervaring.

Het wijkcontract Voorplein-
Morichar denkt ook aan de 
handelaars

In 2016 heeft de gemeente 

Sint-Gillis met haar inwoners en 

met het gewest een Duurzaam 

wijkcontract afgesloten voor 

de zone Voorplein-Morichar. 

Dit wijkcontract is over drie jaar 

gespreid en wil het commerciële 

en toeristische aanbod binnen de 

zone tussen het Sint-Gillisvoorplein 

en het Moricharplein nieuw leven 

inblazen. Drie wijken komen 

hiervoor in aanmerking: Hallepoort, 

Hoog Sint-Gillis en Berckmans/

Munthof. Als Brussels Agentschap 

voor de Ondersteuning van het 

Bedrijfsleven kreeg hub.brussels de 

opdracht om de gemeente daarbij 

te begeleiden. Het agentschap 

biedt daarom twee diensten aan 

voor de handelaars binnen de 

zone:

 ▶ verwijderen van verouderde 

uithangborden: hub.brussels 

financiert een deel van de 

verwijdering van uithangborden 

die niets of niets meer te maken 

hebben met de huidige zaak of 

met de zaak die zich in de wijk 

wil vestigen. Het agentschap 

neemt 85% van de kost voor de 

verwijdering van uithangborden 

(excl. BTW) voor haar rekening, 

met een plafond van 500 €. 

 ▶ begeleiding bij de renovatie 

van uitstalramen: hub.brussels 

biedt winkeliers de mogelijkheid 

om met een professional samen 

te werken, die hun zaak een 

nieuwe visuele identiteit moet 

geven. Dit nieuwe imago wordt 

dan doorgetrokken naar het 

volledige uitstalraam van de 

winkel. Het agentschap neemt 

80% van de werken voor haar 

rekening. 

Heb je belangstelling voor één van 

die diensten? Neem dan contact 

op met:

Marie Gillet: mgillet@hub.

brussels – 0471/83.31.71

Aurélie Laïos: alaios@hub.

brussels – 0471/77.18.67
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Frans-Belgische markt

De tiende editie van de Frans-Bel-

gische markt in het kader van de 

Franse en Belgische nationale 

feestdagen vindt dit jaar plaats 

op maandag 16 juli om 14 uur 

op het Van Meenenplein. Dit eve-

nement is een initiatief van schepen 

voor Economische Ontwikkeling en 

Markten Patrick Debouverie, van 

Entreprendre à Saint-Gilles en 

hub.brussels (ex-Atrium). 

De traditionele markt op maandag 

verwelkomt die dag marktkramers 

uit verschillende streken in 

Frankrijk en België. Behalve de 

vele kwaliteitsproducten waar de 

steeds grotere klandizie wekelijks 

uit kan kiezen, krijgen klanten die 

dag aan de vele kraampjes en 

langs de «allée gourmande» van 

die gezellige markt, ook cassoulet, 

pensen, terrines, confituur, kruiden 

en kazen aangeboden. Vanaf 

17.30 uur trakteert de stand van 

Entreprendre à Saint-Gilles je op 

een glaasje.

Ondernemerschap 
aanmoedigen, Village 
Partenaire had 3 maanden 
lang, 30 studenten te gast 

Het bedrijvencentrum uit Sint-Gillis 

Village Partenaire had drie 

maanden lang dertig studenten uit 

de scholen en universiteiten IHECS, 

ICHEC, ULB, EFP, HELHA en UCL 

te gast, in het kader van het project 

Boost Your Project (in samen-

werking met IHECS-preneurs en 

Groupe One). Dankzij die stage 

konden ze buiten het academische 

milieu een opleiding volgen en 

kregen ze een gepersonaliseerde 

begeleiding maar ze konden 

hun ideeën ook aftoetsen bij 

professionals en gebruikers 

van het bedrijvencentrum. Deze 

toekomstige zelfstandigen hebben 

deelgenomen aan 18 collectieve 

workshops, waar ze konden 

rekenen op de expertise van vijf 

coaches.
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Steun aan jongeren 
om meer autonomie te 
verwerven 

In het kader van het door de 

Federatie Wallonië-Brussel gesub-

sidieerde project «Devenir bénévole 

secouriste», of «EHBO-vrijwilliger 

worden», kregen zo’n 50 jongeren 

via de dienst Jeugd de kans om 

een EHBO-opleiding te volgen en 

met een contract als vrijwilliger aan 

de slag te gaan tijdens activiteiten 

die de dienst Jeugd in de openbare 

ruimte te Sint-Gillis heeft georga-

niseerd. Dankzij die opleiding in de 

lokalen van het Rode Kruis konden 

ze een beroepservaring opdoen 

die ze op hun CV kunnen zetten, en 

kunnen ze voortaan ook mensen-

levens redden. De opleiding verliep 

in 2 stappen:

 ▶ 1ste stap: Europees brevet eerste 

hulp (EBEH), of 15 uur theorie 

en praktijk zonder examen, en 

uitreiking van een attest dat 5 

jaar geldig is

 ▶ 2de stap: E.H.B.O.-brevet (vervolg 

EBEH), of 18 uur opleiding en een 

examendag, tevens 5 jaar geldig.

Voor meer informatie kun je bij de 

dienst Jeugd terecht (02/563.11.38 

– Mohamed Koubae)

25 jaar wijkcontracten 
in Sint-Gillis, dat wordt 
tentoongesteld!

Tot en met 9 juli loopt er in het 

Pierre Pauluspark, aan de hand 

van 8 kubussen, een retrospectieve 

tentoonstelling over projecten die 

de afgelopen 25 jaar in Sint-Gillis 

in het kader van de verschillende 

wijkcontracten zijn gerealiseerd, 

maar ook over projecten die 

al in de steigers staan of die 

nog zijn gepland. Daar hoorde 

uiteraard een feestje bij! Tijdens 

de vernissage van 7 juni kon 

iedereen dan ook genieten van het 

optreden van  Midnight Port op het 

Marie Jansonplein. Je hebt dus 

nog enkele dagen de tijd om de 

tentoonstelling te gaan bezoeken 

(van 7 tot 20 uur).
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Meer bemiddeling  
op straat!

Iedereen heeft op straat al wel 
eens het nieuwe team van straat-
werkers gekruist, die herkenbaar 
zijn aan hun veelkleurige armband . 
Deze nieuwe preventiedienst is 
een initiatief van de gemeente 
Sint-Gillis en moet de levens-
kwaliteit verbeteren en efficiën-
ter de stedelijke overlast bestrij-
den . Zoals bij elk aspect van het 
preventiebeleid moet ook deze 
nieuwe gemeentelijke cel sociale 
conflicten oplossen, vermijden dat 
potjes overkoken, als aanspreek-
punt fungeren en aanvragen van 
burgers opvolgen . Hun taak valt 
zeker niet te onderschatten en 
deze aanwezigheid op straat moet 
de sociale controle verhogen en 
de rust in de wijken garanderen . 
Ze treden niet in de plaats van de 
politiediensten maar via conflict-
beheersing vermijden ze wel dat 
nodeloos beroep wordt gedaan 
op de politie . De uiteindelijke taak 
van de dienst is gedragingen bij 
te sturen die de samenleving ver-
zieken (vandalisme, pesterijen op 
straat, delinquentie en geweld) . 
Straatbemiddeling is een prak-
tijk die uitgaat van de taalvaar-

digheid en moet banden tussen 
personen die in een conflictsitua-
tie leven herstellen en vervolgens 
weer aanhalen, via tussenkomst 
van neutrale, onpartijdige en onaf-
hankelijke derden . En dit is precies 
de uitdaging van het systeem: de 
communicatie en contacten tus-
sen burgers herstellen, en tegelijk 
werk maken van een vreedzaam 
samenleven binnen de wijken . 
De taak is zwaar maar spannend 
tegelijk . Het team bestaat uit 10 
medewerksters en medewerkers 
die een opleiding EHBO en con-
flict- en stressbeheersing hebben 
gevolgd . Ze gaan vooral ‘s avonds 
en ‘s nachts (tot 2 uur ‘s ochtends) 
op pad, om zo in te spelen op een 
gemeentelijke realiteit . De straat-
bemiddelaars/bemiddelaarsters 
moeten voor iedereen duidelijk 
herkenbaar zijn en dragen daarom 
een uniform (grijze jas en polo, 
veelkleurige armband, legitima-
tiebewijs) . We kondigen dan ook 
graag de rekrutering aan van 10 
werkneemsters/nemers met een 
volwaardig arbeidsstatuut binnen 
het openbaar ambt .

We willen er nog op wijzen dat 
geen enkel preventiebeleid het 
neoliberale bezuinigingsbeleid kan 
compenseren, dat de uitbreiding 
van het overheidsbeleid verzuurt . 

Investeringen in onderwijs, cul-
tuur, justitie, opleiding, volksge-
zondheid en sociale zekerheid 
zijn door de federale regering 
teruggeschroefd of in de kiem 
gesmoord . Zonder radicale wij-
ziging in het samenlevingspro-
ject stevenen we geleidelijk aan af 
op een amerikanisering van onze 
maatschappij, waarbij het ieder 
voor zich is en iedereen zich ach-
ter zijn eigen identiteit verschuilt . 
De woorden van Victor Hugo uit 
zijn toespraak uit 1848 voor de 
Franse Assemblée blijven schrij-
nend actueel, «het is wel degelijk 
het vandalisme van de Regering 
die voor barbarij op straat zorgt . 
De ellende is structureel inge-
schreven in een falend econo-
misch en politiek systeem, dat in 
stand wordt gehouden door men-
sen met kortzichtige en oneerlijke 
ambities .» Enkel een proactief 
overheidsbeleid, gericht op het 
samenleven en de zorg voor de 
andere, dat duidelijk door lokale 
actoren wordt gevoerd, biedt een 
stevig alternatief voor het veilig-
heidsdiscours van de federale 
regering   ◼

Catherine François
Fractieleidster PS

WOORD VAN DE LIJST VAN DE BURGEMEESTER

De artikels in deze bijdragen worden gepubliceerd onder de volledig verantwoordelijkheid van de desbetreffende fractieleid(st)ers 

conform het “Reglement tot vastlegging van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk informatieblad voor alle in de 

Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties”.
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Luchtkwaliteit: Sint-
Gillis in het rood!

Tussen 17 februari en 17 maart 
2018 heeft Ecolo-Groen een 
maand lang, op negen locaties in 
Sint-Gillis, de hoeveelheid stikstof-
dioxide (NO2) in de lucht gemeten . 
De resultaten zijn zorgwekkend en 
gaan van “slecht” tot “heel slecht” 
(+30 en +35 μg/m33) . Bovendien 
liggen in deze probleemwijken 
scholen en crèches . Studies heb-
ben aangetoond dat jaarlijks ruim 
600 Brusselaars sterven door de 
slechte luchtkwaliteit en dat die 
bovendien tot ernstige gezond-
heidsproblemen leidt, vooral bij 
jonge kinderen .

We mogen dus niet langer bij de 
pakken blijven zitten . Het aantal 
voertuigen moet omlaag om de 
levenskwaliteit te verbeteren, en 
een betere levenskwaliteit hangt 
onvermijdelijk samen met een 
betere luchtkwaliteit, meer ver-
keersveiligheid en een andere 
invulling van de openbare ruim-
tes . De “lage-emissiezone” komt 
te laat en is niet ambitieus genoeg . 
Aan het begin van de voormid-
dag en het einde van de namid-
dag moeten schoolomgevingen 
autovrij zijn: autovrije schoolstra-
ten dus zoals dat in andere steden 
het geval is . Bij het ontwerp van de 

openbare ruimte en van de mobi-
liteitsplannen moet daar reke-
ning mee worden gehouden . Wij 
gaan op vlak van mobiliteit voor 
een Copernicaanse omwenteling! 
Het openbaar vervoer, de fiets en 
de voetgangers krijgen in verge-
lijking met de wagen, veel te wei-
nig plaats toegekend . In buiten-
landse steden zoals Amsterdam, 
Kopenhagen of Wenen, en dich-
ter bij huis zoals in Gent, hebben 
ze dat intussen goed begrepen .

In de gemeenteraad hebben we 
daarom een motie ingediend voor 
een betere luchtkwaliteit, waar-
bij we een oproep lanceren aan 
onze schepenen om snel con-
crete maatregelen te nemen en 
de bevolking te informeren over 
de luchtverontreiniging in Sint- 
Gillis .  ◼

Al onze voorstellen voor een 
betere luchtkwaliteit in  

Sint-Gillis vind je op onze blog: 
www .ecolo1060 .be 

contact@ecolo1060 .be

WOORD VAN ECOLO-GROEN
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Nieuwe vooruitzichten 
voor de wijk rond het 
Zuidstation

In tegenstelling tot wat soms wordt 
gedacht, gaat het met de recon-
versie van de Zuidwijk wel dege-
lijk vooruit .

De laatste grote werven voor de 
bouw van woningen in het huizen-
blok tussen de Claes-, de Mérode- 
en Zwedenstraat worden momen-
teel afgerond en CITYDEV gaat er 
heel binnenkort van start met een 
langverwacht huisvestingsproject .

De renovatie van de straten (open-
bare ruimte, straatverlichting,…) 
gaat verder: de Zwedenstraat, de 
Ruslandstraat en heel binnenkort 
ook de Argonnestraat worden bin-
nenkort gedeeltelijk autovrij, om de 
handelsactiviteit in die straat die 
traditioneel bekend staat om zijn 
Griekse restaurants, te herkwa-
lificeren . 

De renovatie van de J . Francks-
quare en de Vorstsesteenweg zul-
len bijdragen tot een positieve 
ontwikkeling van de wijk en zul-
len de lokale handel nieuw leven 
inblazen .

Er zijn nieuwe infrastructuren 
zoals crèches en scholen geo-
pend, voorzieningen bijgeko-
men en tal van private woningen 
gerenoveerd . Vlakbij het station 
staan ook twee nieuwe hotels in 
de steigers .

De gemeente heeft behalve een 
gebouw in de Théodore Verhae-
genstraat, waar met steun van het 
Stadsvernieuwingscontract o .a . 
een voedingshal komt, ook een 
industrieel gebouw in de Belgra-
dostraat aangekocht, waar een 
kringloopwinkel en een aantal 
woningen worden ingericht .

Maar uiteraard is de toekomst van 
de wijk grotendeels afhankelijk 
van de projecten die het gewest 
en de NMBS er gaan ontwikkelen .

Zo voorziet het in juli 2012 door het 
gewest opgestelde richtschema 
o .a . in een project van «station om 
in te wonen», de renovatie van de 
openbare ruimte, een mobiliteits-
plan en een nieuwe bestemming 
voor de ruimtes onder de sporen 
tussen de Overdekte straat en de 
metalen brug . Veel aandacht gaat 
daarbij naar huisvesting, diensten 
en handel .

Voor het juridisch bindend ont-
werp van Richtplan van Aanleg 
(RPA) wordt binnenkort een open-
baar onderzoek gelanceerd .

Eind 2017 heeft de NMBS beslist 
om al haar diensten op de site 
van het Zuidstation te groeperen 
(waarbij een aantal kantoorinfra-
structuren tot woningen worden 
omgebouwd) en om een projec-
toproep te lanceren voor de reno-
vatie van de gebouwen langs de 
Fonsnylaan . ◼

De MR/Open VLD-fractie
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De wereld heeft nood 
aan menselijkheid, 
Sint-Gillis ook

Sint-Gillis is een heerlijke smelt-
kroes waar vrouwen en mannen 
van allerlei leeftijden, verschil-
lende afkomst en uiteenlopende 
culturen elkaar ontmoeten en zich 
ontplooien . Sint-Gillis is altijd al 
een toevluchtsoord geweest 
voor al wie hier op zoek was naar 
bescherming, werk, een schui-
loord en een zekere levenskwa-
liteit . Meer dan welke andere 
gemeente in het Brussels Gewest 
is Sint-Gillis intussen uitgegroeid 
tot de hoofdstad van de diversiteit . 
Een gemeente waar de menselijke, 
ja zelfs humanistische dimensie 
alle kansen krijgt, waar vrouwen 
en mannen alle mogelijkheden 
hebben om zich in de contac-
ten met de andere en met zijn of 
haar verschillen te ontplooien, is 
van een onmetelijke rijkdom . Een 
gemeente waar persoonlijk, pri-
vaat, publiek of collectief initia-
tief doorheen de geschiedenis, 
altijd een rijke en veelbelovende 
voedingsbodem is geweest voor 
tal van projecten, ideeën en strijd-
punten . Ook op vandaag zitten de 
burgerinitiatieven in Sint-Gillis vol 
energie, verbeelding en solidari-

teit, en zijn ze een bron van grote 
hoop . Hoop op een meer recht-
vaardige, egalitaire, broederlijke 
en solidaire samenleving, met eer-
bied voor onze verschillen en met 
tegelijk ook een menselijker gelaat; 
hoop op een minder consument-
gerichte, minder ontmenselijkte, 
minder op winst gerichte maat-
schappij, waar de breuklijnen ver-
vagen om ons beter te verenigen . 

Maar net die breuklijnen lopen nog 
al te vaak doorheen in Sint-Gillis . 
Een geografische breuklijn tussen 
het in de watten gelegde «hoog» 
Sint-Gillis en een «laag» Sint-Gil-
lis, die de afgelopen jaren niet alle 
aandacht heeft gekregen die het 
verdiende; diepe sociale breuk-
lijnen in een gemeente waar de 
werkloosheid veel te hoog blijft, 
vooral dan bij de jongeren onder 
de 25 jaar; breuklijnen op vlak 
van jongerenbegeleiding, en met 
name omdat het openbare aan-
bod aan sportvoorzieningen veel 
te beperkt is; een breuklijn tus-
sen enerzijds een veeleer dirigis-
tische aanpak van de gemeente 
en de noodzaak die er anderzijds 
bestaat om te luisteren naar de 
burgers, hen dagdagelijkse ver-
antwoordelijkheden te geven en 
hen op een structurele manier bij 
de besluitvorming en het beheer 
van de gemeente te betrekken . 

Samen met jullie willen we die 
breuklijnen uitvlakken en willen 
we ook de inwoners veel meer 
bij het reilen en zeilen betrekken . 
Bij het bepalen – maar ook het 
beheer – van de projecten die de 
komende jaren hun wijken zullen 
laten  bruisen .  ◼

Vincent Henderick,
Fractieleider cdH in Sint-Gillis 

cdh1060@gmail .com

WOORD VAN DE CDH
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Charles Picqué – Burgemeester / LB
Tel .: 02/536.03.80 
E-mail: cpicque@stgilles .irisnet .be
Administratieve politie, Algemene 
zaken, Burgerlijke Stand en Bevolking, 
Communicatie, Patrimonium, Politie

Cathy Marcus 
1ste Schepen / LB – Tel .: 02/536.02.03  
E-mail: cmarcus@stgilles .irisnet .be
Archief, Huisvesting – Regie voor 
Grondbeleid, Openbare ruimte, Perso-
neel, Sociale Zaken, Sport, Stedelijke 
Renovatie en Europese Programma’s

Patrick Debouverie 
2de Schepen / MR – Tel .: 536.02.32
E-mail: pdebouverie@stgilles .irisnet .be
Coordinatie van de Zuidwijk, Economi-
sche ontwikkeling, Financiën, Juridische 
zaken, Plaatselijke activiteiten, Toerisme 
en Folklore, Voogdij over het OCMW, 
Voogdij over de ziekenhuizen

Carlo Luyckx 
3de Schepen / LB – Tel .: 02/536.02.40 
E-mail: c .luyckx@stgilles .irisnet .be
Cultuur, Dierenwelzijn, Europese 
zaken, Mobiliteit en parkeren, Open-
bare reinheid, Erediensten en niet 
confessionele levensbeschouwingen

Saïd Ahruil 
4de Schepen / LB – Tel .: 02/536.03.28 
E-mail: sahruil@stgilles .irisnet .be
Jeugd, Noord-Zuid Cooperatie,  
Programma Grote Steden,  
Veiligheids- en Preventiecontract

Willem Stevens 
5de Schepen / LB – Tel .: 02/536.03.08 
E-mail: wstevens@stgilles .irisnet .be
Duurzame ontwikkeling, Economaat, 
Energie, Informatica, Nederlandsta-
lige Aangelegenheden, Gemeente-
lijke eigendom

Thierry Van Campenhout  
6de Schepen / LB – Tel .: 02/536.17.59 
E-mail: tvancampenhout@ 
stgilles .irisnet .be
Sociale cohesie, Stedenbouw, 
Tewerkstelling en vorming

Alain Hutchinson
7de Schepen / LB – Tel .: 02/536.02.21
E-mail: ahutchinson@stgilles .irisnet .be
Openbaar onderwijs, Gelijke kansen, 
Onderwijs voor sociale promotie

Yasmina Nekhoul
8ste Schepen / LB – Tel .: 02/536.02.97
E-mail: ynekhoul@stgilles .irisnet .be
Kleine kind, Openbare gezondheid

Jean Spinette 
Voorzitter van het OCMW / LB
Tel .: 02/600.54.03 
E-mail: jspi@cpasstgilles .irisnet .be

Het College van Burgemeester 
en Schepenen 2012-2018
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GEMEENTERADEN
De zittingen van de gemeenteraad, die minstens 10 keer per jaar bijeen moet komen, zijn voor het publiek 

toegankelijk. Behalve tijdens de maanden juli en augustus, vinden ze over het  algemeen plaats de laatste 

donderdag van de maand vanaf 20 uur, in de Raadzaal van het  Stadhuis. 

Alle  informatie over de gemeenteraad (data van de zittingen, agenda, proces-verbaal, vragen/ 

antwoorden) vindt u op onze website www.stgillis.be, rubriek Politieke Leven.

 ▶ Dienst van de wijk ‘Louiza’ 

Antoine Bréartstraat 104 

Tel. : 02/559.85.37 

7 dagen op 7 / 24 uur op 24

 ▶ Dienst van de wijk ‘Voorplein’ 

Sint-Gillis Voorplein 1 – Tel. : 02/559.86.00 

Openingsuren : maandag, dinsdag, woensdag, 

vrijdag en zaterdag van 9u tot 15u.  

Donderdag van 12u tot 18u.

In de wijkconciërgerie kan u 

terecht van maandag tot vrijdag 

van 9.30 tot 13 uur  

en van 14 tot 17.30 uur:

Sint-Bernardusstraat 105a 

Tel.: 0800/99.647 

E-mail: conciergerie.1060@stgilles.

irisnet.be

In afwachting van de opening van  

de tweede conciërgerie blijft de wijk-

antenne Bethlehem (Théodore Ver-

haegenstraat 121) ter beschikking op 

maandag van 14 tot 17.30 uur, van 

dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 13 

uur en van 14 tot 17.30 uur, en ook 

op dinsdag van 17 tot 19 uur maar 

dan enkel op afspraak.

DE WIJKCONCIËRGERIEËN

DE POLITIEDIENSTEN       .
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# 40

Stadhuis – Van Meenenplein 39 – Tel . : 02/536.02.11 of 02/536.02.00 – www.stgillis.be

De diensten in het Stadhuis zijn open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur. De dagen en uren waarop deze 

diensten buiten de openingsuren permanenties houden, vindt u op de webpagina van de bewuste dienst.  

Algemene zaken

Tel. : 02/536.03.95

secretariat.1060@stgilles.irisnet.be

Burgerlijke Stand

Tel. : 02/536.02.41

etatcivil.1060@stgilles.irisnet.be

Economische ontwikkeling

Tel. : 02/536.02.30

developpement.economi-

que.1060@stgilles.irisnet.be

Financiën

Tel. : 02/536.02.76

finances.1060@stgilles.irisnet.be

Hygiëne, Leefmilieu en Veiligheid

Tel. : 02/536.02.08

hygiene.1060@stgilles.irisnet.be

Openbaar onderwijs

Tel. : 02/536.02.22

enseignements.1060@stgilles.

irisnet.be

Gehandicapten en pensioenen

Tel. : 02/536.03.05

pensions.1060@stgilles.irisnet.be

Gemeentelijke eigendommen

Tel. : 02/536.02.87

travaux.1060@stgilles.irisnet.be

Personeel

Tel. : 02/536.03.90

personnel.1060@stgilles.irisnet.be

Publieke ruimtes

Tel. : 02/536.02.17

espacepublic@stgilles.irisnet.be

Sociale zaken

Tel. : 02/536.02.65

affairessociales.1060@stgilles.

irisnet.be

Stedenbouw

Tel. : 02/536.03.25

urbanisme.1060@stgilles.irisnet.be

Tewerkstelling,  

Sport en Sociale cohesie

Tel. : 02/536.02.35

sport.1060@stgilles.irisnet.be

Cultuur

Parmastraat 69

Tel. : 02/534.56.05 

culture.1060@stgilles.irisnet.be

Dienst buurtjustitie

Overwinningstraat 126

Tel. : 02/542.62.40 

prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Ecohuis

Fortstraat 33

Tel. : 02/533.95.90

developpementdurable 

@stgilles.irisnet.be

Jeugd

Tel. : 02/536.02.34

jeunesse.1060@stgilles.irisnet.be

Kinderkribben en gelijke 

kansen

Munthofstraat 70  

Tel. : 02/536.02.31

creche.1060@stgilles.irisnet.be

OCMW

Fernand Bernierstraat 40

Tel. : 02/600.54.11 

cpas@stgilles.irisnet.be 

Preventie 

Overwinningstraat 124a

Tel. : 02/542.62.40 

prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Regie voor Grondbeleid

Emile Feronstraat 161

Tel. : 02/533.34.80 

regiefonciere.1060@stgilles. 

irisnet.be

Zuiderhaard

Bronstraat 18 Tel. : 02/534.78.80

Nederlandstalige  

Aangelegenheden

Emile Feronstraat 173

Tel. : 02/533.98.60 

na-an.1060@stgillis.irisnet.be

Webatelier

Fortstraat 37-39

Tel. : 02/537.02.68

vguisen@stgilles.irisnet.be

Openbare reinheid

Vorstse Steenweg 63

Tel. : 0800/97.613 

proprete.1060@stgilles.irisnet.be

Gratis ophaling van groot 

 huishoudelijk afval en graffiti

DIENSTEN IN HET STADHUIS

DIENSTEN DIE ELDERS ZIJN GEVESTIGD


