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Het College zal ook de dynamiek 
van de stadsvernieuwing in de 
wijken voortzetten, waarbij het 
er steeds naar streeft alle inwo-
ners een aangename leefomge-
ving te bieden: wegen heraan-
leggen, leegstaande gebouwen 
een nieuwe bestemming geven, 
woningen bouwen of renoveren, 
straten vergroenen…. De ste-
delijke omgeving van Sint-Gillis 
moet in verandering blijven en 
het welzijn van alle inwoners van 
Sint-Gillis vooropstellen, of ze nu 
jong, oud, kwetsbaar of minder 
mobiel zijn…. Zo zal bij de herin-
richting van het Marie Jansonplein 
de zachte mobiliteit, het milieu en 
de gezondheid centraal staan, en 
zal het de ambitie zijn om ieder-
een op een participatieve manier 
zijn of haar plaats in de openbare 
ruimte te geven.

Andere onlangs gelanceerde pro-
jecten zijn het CUBE, of het cen-
trum voor stedelijke expressie, en 
de kringloopwinkel, die de Zuid-
wijk nieuw leven zullen inblazen 
met kwaliteitsvolle zero waste- 
infrastructuren voor jongeren.

In de volgende pagina’s lees je 
meer details over de verschillende 
projecten die de gemeentelijke 
actie de drie komende jaren zul-
len structureren. Uiteraard moet 
bij dat soort oefeningen rekening 
worden gehouden met budget-
taire beperkingen en is het zaak 
om steeds een gezond evenwicht 
te vinden tussen een strikt beheer 
van de gemeentelijke middelen 
en het algemeen belang. Je vindt 
trouwens een woordje uitleg bij de 
gemeentelijke begroting om een 
beter inzicht te krijgen in het bud-
gettaire luik.

Intussen wens ik iedereen een 
uitstekend begin van het nieuwe 
werkjaar en veel leesgenot! ◼

Charles Picqué
Burgemeester 

  Op 13 juni heeft het 
College het beheersplan voor de 
3 volgende jaren voorgesteld aan 
de gemeenteraad. Daarin werden 
de eerste fases van het meerder-
heidsakkoord concreet begroot 
en vastgelegd. Het beheersplan 
is intussen goedgekeurd, waar-
door het College en de gemeen-
telijke diensten aan de slag kun-
nen om de projecten uit te voeren 
en de gemeente te besturen in het 
belang van alle Sint-Gillenaren.

Zoals we al hadden aangekondigd 
zijn kinderopvang en onderwijs pri-
oritair voor het College. Het is en 
blijft de bedoeling om de onge-
lijkheden zo vroeg mogelijk aan 
te pakken, en van kindsbeen af, 
een toegankelijk en kwaliteitsvol 
onderwijs aan te bieden. In dit ver-
band komen er nieuwe kinderdag-
verblijven bij. Vanaf het begin van 
het nieuwe schooljaar zijn school-
materiaal of maaltijden gratis.

2019-2021 
Ook de volgende drie jaar  
tal van nieuwe projecten

“ Ongelijkheden zo vroeg 
mogelijk aanpakken 
en van kindsbeen 
af toegankelijk en 
kwaliteitsvol onderwijs 
aanbieden ”
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Op 13 juni heeft het College van Burgemeester en Schepenen het  
beheersplan voor de 3 volgende jaren voorgesteld aan de gemeenteraad. 

Ondanks de budgettaire beperkingen heeft het plan tal van nieuwe projecten 
voor de Sint-Gillenaren in petto, zonder daarbij aan de kwaliteit van het hui-
dige dienstenaanbod te raken. De belangrijkste sommen we hier voor je op.

Je kunt het volledige nieuwe beheersplan en de gemeentelijke begroting 
ook inkijken op onze website www.stgillis.brussels.

2019-2021 
Ook de volgende drie jaar tal van nieuwe projecten
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 Het college wil de 3 
komende jaren zo’n 60 miljoen 
EUR investeren in de realisatie 
van nieuwe projecten, waarvan 10 
miljoen EUR in samenwerking met 
verschillende partners (OCMW, 
Regie voor Grondbeleid of City-
dev.brussels).

De financiering van dit bedrag ver-
loopt als volgt:

 ▶ 34 miljoen EUR via subsidies 

 ▶ 23 miljoen EUR via lening, waar-
van 20 miljoen EUR leningen ten 
laste en 3 miljoen EUR via het 
BGHFGT (Brussels Geweste-
lijk Herfinancieringsfonds van 
de Gemeentelijke Thesaurieën)

▲ Site van de vroegere Renault-garage, die wordt heringericht, in de Munthofstraat

“ De 3 komende jaren, 
60 miljoen euro 
investeren ” ▶ bijna 3 miljoen EUR via het Bui-

tengewoon Reservefonds.
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“ Gratis toegang tot 
onderwijs uitbreiden 
en nieuwe klassen 
openen ”

Kinderopvang en onderwijs zijn 
een prioriteit voor het College, 
dat van jongs af aan opvang wil 
garanderen in kwaliteitsvolle infra-
structuren die voor iedereen toe-
gankelijk zijn, om zo de ongelijk-
heidskloof te dichten. 

Onderwijs

De investeringen op het gebied 
van onderwijs zijn goed voor 20% 
van de uitgaven van het beheers-
plan 2019-2021, of 11,4 miljoen 
EUR, waarvan 6,2 EUR miljoen 
subsidies.

Tegen begin van volgend school-
jaar al wil de gemeente het gratis 
aanbieden van schoolmateriaal 
verder uitbreiden. Sinds dit jaar 
zijn de schoolmaaltijden van de 
kleuters in de gemeentescholen 
1-2, Ulenspiegel en Les 4 Saisons 
reeds gratis dankzij een piloot-
project van de Federatie Wal-
lonië-Brussel. 

Tegelijk komen er ook 3 nieuwe 
klassen bij in de Ecole Nou-
velle, waarmee de gemeente haar 
inspanningen verder zet om de 
demografische boom in goede 
banen te leiden. 

Sinds enkele jaren kiest Sint-Gil-
lis er via een aanwervingsplan 
voor om actieve pedagogie en 
optimale leeromstandigheden 
aan te bieden: eigen financie-
ring van lesperiodes Nederlands 
(om een redelijk aantal kinderen 
per klas te behouden) en aanwer-
ving van een nieuwe leerkracht in 
het immersieprogramma, remedi-
ering, versterking van de pedago-
gische cel met de aanwerving van 
een nieuwe consulent,… 

Ten slotte wordt bijna 6 miljoen 
EUR uitgetrokken voor het onder-
houd en de renovatie van de infra-
structuur (sanitaire voorzieningen, 
zaal voor psychomotriciteit, ver-
warming, aankoop van meubilair 
en innovatief lesmateriaal, enz.) 
en 220 000 EUR voor de aanschaf 
van IT-apparatuur ter bestrijding 
van de digitale kloof, die soms al 
op jonge leeftijd ontstaat.

Onderwijs,  
jonge kind en jeugd
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◀

Inrichting van een kinderdagverblijf 
op de vroegere Ecam-site

Jonge kind

Tegen 2021 gaat ruim één miljoen 
EUR naar het jonge kind (uitrus-
ting, meubilair en onderhoudswer-
ken in de kinderdagverblijven) en 
er komen ook nieuwe infrastruc-
turen bij: 

 ▶ bouw van een nieuw kinder-
dagverblijf met 24 plaatsen in 
de voormalige Renault-garage 
in de Munthofstraat (in samen-
werking met Citydev.brussels in 
het kader van het Wijkcontract 
Voorplein-Morichar)

 ▶ bouw van een kinderdagver-
blijf met 149 plaatsen, ver-
deeld in kleine eenheden, in 
het huizenblok van de vroegere 
Ecam-site. Opening gepland 
eind 2020. Er komt ook een keu-
ken voor de bereiding van de 
maaltijden van alle kinderdag-
verblijven van de gemeente. 

 ▶ renovatie van de site “Lit 
d’or”, gelegen tussen de Ver-
haegenstraat 19 en de Vesting-
straat 8-12, om er kinderdagver-
blijf “Les Bambins du coin” in 
onder te brengen, dat momen-
teel de gebouwen deelt met de 
gemeenteschool Ulenspiegel. 
Dankzij die verhuis komt er in 
de school heel wat plaats bij

 ▶ opening van een nieuw Neder-
landstalig kinderdagver-
blijf in de Berckmansstraat 4: 
“Kapoentje” maakt deel uit van 
de vzw “Réseau saint-gillois des 
mini-crèches à vocation soci-
ale et parentale”, en vanaf sep-
tember is er plaats voor 18 kin-
deren van 6 maanden tot 3 jaar.   

Jeugd

De gemeente heeft een pro-
gramma Stadsbeleid 2017-2020 
ontwikkeld, waarmee tal van pro-
jecten, o.a. voor jongeren, worden 
georganiseerd.

Het project CuBE bijvoorbeeld, 
dat voor wijkinfrastructuur 
zorgt, en dat kunst- en sport-
beoefening moet bevorderen, 
vooral dan bij 16/26-jarigen, 
maar dat tegelijk ook openstaat 
voor omwonenden en het ver-
enigingsleven. De gemeente kan 
daarvoor rekenen op een subsi-
die van 1.685.000 EUR. De defi-
nitieve stek van het CuBE wordt 
een gebouw in de Hollandstraat 
49, dat onlangs door de Regie 
voor Grondbeleid is aangekocht. 
In afwachting heeft het sinds juni 
tijdelijk onderdak gevonden in de 
Belgradostraat (vroegere VDS-ge-
bouw).

▲ Toekomstig kinderdagverblijf op de site van de vroegere Renault-garage

▲ Het CUBE-project▲ Les Bambins du coin
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“ Dynamiek van stadsrenovatie  
in de wijken voortzetten ”

▲ Project “dalle Horta”, bovenop de vloerplaat van het metrostation

▲ Site van de voormalige  
Renault garage

Huisvesting, stadsrenovatie 
en kringloopeconomie

Het College wenst verder werk 
te maken van de dynamiek van 
stadsrenovatie in de wijken, met 
name onder impuls van de pro-
gramma’s voor stedelijke herwaar-
dering: duurzame wijkcontrac-
ten, stadsvernieuwingscontract 
en Stadsbeleid.

Huisvesting

Het project “dalle Horta”, 
bovenop de vloerplaat van het 
metrostation Horta, zorgt binnen 
het kader van het Wijkcontract 
Voorplein-Morichar voor nieuwe 
woningen. Ook in de Munthof-
straat komt er extra huisvesting, 
koopwoningen dit keer, na de 
renovatie en verbouwing van 
de vroegere Renault-garage. 

Ook de Regie voor Grondbeleid, 
die nu al over 1020 huurpanden 
beschikt, zit niet stil als het op 
nieuwe projecten aankomt. Het 
College heeft immers de ambi-
tie om een nieuw en gediversi-
fieerder aanbod aan woningen 
te ontwikkelen, zoals intergene-
rationele woningen en koopwo-
ningen voor gezinnen met een 
gemiddeld inkomen (Belgrado- 
en Munthofstraat, in samenwer-
king met Citydev.brussels)…

Verder worden ook woningen 
gebouwd in het kader van het 
SVC (Stadsvernieuwingscontract), 
in de gebouwen waar in de toe-
komst de “Voedingshal” en de 
Kringloopwinkel komen (cf. infra).

FOCUS
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▲ De kringloopwinkel, Belgradostraat

Stadsrenovatie en 
kringloopeconomie

Samen met Vorst, heeft Sint-Gillis 
een stadsvernieuwingscontract bin-
nengehaald, het SVC Koning. Het 
op 1 januari 2018 opgestarte con-
tract loopt tot 31 december 2022 
(einde uitvoeringsfase, juni 2025). 
De gemeente neemt de leiding over 
twee investeringsprojecten:

 ▶ het project rond de “voedings-
hal” gericht op duurzame en 
solidaire voeding: in de Théo-
dore Verhaegenstraat 164 komen 
er behalve een coöperatieve krui-
denier met een maatschappelijk 
doel, ook productie- en verwer-
kingsateliers, een didactisch res-
taurant, een culturele ruimte en 
een fietsstalling. De kosten voor 
het totale project worden op 4,3 
miljoen EUR geraamd, waarvan 
zo’n 3 miljoen EUR via het SVC 
wordt gefinancierd

 ▶ het zogenaamde VDS-project, 
in het vroegere in 2016 aan-
gekochte gebouw van groot-
handelaar “Van Den Steen” 
in de Belgradostraat 104, dat 
het voorwerp uitmaakt van een 
gedelegeerde missie bij City-
dev.brussels, zal onderdak bie-
den aan de kringloopwinkel. 
De winkel staat in het teken 
van “Zero afval” en wil materi-
aal recycleren en terug in omloop 
brengen, dat anders wordt weg-
gegooid. In samenwerking met 

het OCMW, de diensten Net-
heid, Werkgelegenheid en Oplei-
ding, Sociale samenhang en 
Duurzame ontwikkeling van de 
gemeente werkt de kringloop-
winkel mee aan de vermindering 
van onze ecologische voetafdruk 
en biedt tegelijk opleidingsmo-
gelijkheden. 
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Zachte mobiliteit  
en leefmilieu 

Bijzondere aandacht gaat naar 
de aanpassing van de openbare 
ruimte aan de zachte mobiliteit, 
die milieuvriendelijker is en ook 
beter voor de gezondheid. 

Zo voorziet het Wijkcontract Voor-
plein-Morichar in de aanleg van 
een zachte verbinding, die voor 
een harmonieuze aansluiting moet 
zorgen tussen de verschillende 
ruimtes van de perimeter van het 
wijkcontract. Daarbij ligt de nadruk 
op de zachte transportmodi en 
dan vooral op het voetgangers-
verkeer, volgens het concept van 
een wandeling.

Bovendien worden ook het Marie 
Jansonplein, het Pierre Pauluspark 
en de binnenkoer van het cultureel 
centrum Jacques Franck grondig 
heringericht:

Openbare ruimtes en mobiliteit

 ▶ Pierre Pauluspark: het park 
in zijn oude glorie herstellen, 
met respect voor de historische 
plannen van de site, en tege-
lijk ook een beter aanbod aan 
uitrustingen, vooral dan voor 
de allerkleinsten, de renova-
tie van de speeltuin en de aan-
leg van 3 petanquebanen. Er 
komt een verbinding met de 
boulodrome, die wordt uitge-
rust met een cafetaria en toilet-
ten, die toegankelijk zijn voor de 
gebruikers van het park

 ▶ Marie Jansonplein en de Mos-
kou- en Jourdanstraat: aanleg 
van een heuse groene ruimte en 
van een stadspark. Behalve de 
vergroening van de site, komen 
er ook speelruimtes, multisport-
infrastructuur, een ontmoetings-

ruimte en openbare toiletten; 
tegelijk is het ook de bedoe-
ling er een “fijnproeversmarkt” 
en het feest van de muziek te 
organiseren

 ▶ binnenkoer van het cultureel 
centrum Jacques Franck: 
inrichting van een ruimte waar 
omwonenden de rust kunnen 
opzoeken, met animatie van het 
cultureel centrum. Deze ruimte 
zal ook fungeren als speelplaats 
voor de gemeenteschool Par-
vis (in de Louis Coenenstraat).

“ Zachte mobiliteit,  
die ook milieu
vriendelijker is ”

▲ Marie Jansonplein

▲ Boulodrome van  
het Pierre Pauluspark

FOCUS
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Meer inspanningen om de 
Sint-Gillenaren ertoe aan te zet-
ten zich per fiets of te voet te 
verplaatsen: de gedeelde zones 
20, de fietsstraten en de fiets-
routes verder ontwikkelen, het 
aantal fietsboxen en fietsstallin-
gen verder uitbreiden… 

In het gebouw dat bovenop de 
vloerplaat van het metrostation 
Horta komt, zal er plaats zijn voor 
een fietsherstelatelier en een stal-
ling voor ruim 70 fietsen, waar-
onder ook cargofietsen. 

Vergroening 

Het College gaat verder met de 
vergroening van de gemeente, 
o.a. via de Cel Stedelijke Groen 
(CSG), dankzij wie er al heel wat 
boomtuintjes zijn aangelegd en 
klimplanten langs gevels staan. 
De milieuvriendelijke en duur-
zame kwekerij La Pousse qui 
Pousse was aanvankelijk een ini-
tiatief van het wijkcontract Bos-
nië maar is intussen een blijver 
dankzij een projectoproep van 
de gemeente en een samenwer-
king met de CSG. Mocht je dit 
nog niet gedaan hebben, ga dan 
zeker eens langs aan de Van Cau-
laertsquare. 

Heraanleg  
Van Meenenplein

In 2020 komt er een studie rond 
de heraanleg van het Van Meenen-
plein en ook de inwoners worden 
bij het project betrokken.

Testfase Superblocks

In 2018 had de G1060 (bevraging 
bevolking) voorgesteld om in de 
Zuidwijk “Superblocks” in te rich-
ten (autoverkeer in een aantal stra-
ten verbieden). De gemeente heeft 
zich kandidaat gesteld in het kader 
van de europese project oproep 
Horizon 2020, om de testfase van 
project te financieren. 

▲ Koer van het cultureel centrum 
Jacques Franck

“ SintGillenaren 
aanmoedigen de fiets 
te nemen of zich te 
voet te verplaatsen ”
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Hoewel het werkloosheidscijfer 
de afgelopen jaren is gedaald 
(-6% sinds 2012), blijft het vin-
den van een stabiele baan voor 
vele Sint-Gillenaren een hoofd-
bekommernis. Het doel is de ini-
tiatieven van alle actoren, zowel 
publieke als private, te mobili-
seren en stroomlijnen, om deze 
belangrijke uitdaging aan te gaan. 
Daarom is Sint-Gillis ook de eerste 
van de 19 Brusselse gemeenten 
die werk heeft gemaakt van een 
“Lokaal pact voor werkgelegen-
heid”. De nieuwe meerderheid wil 
deze dynamiek versterken door 
beroep te doen op de expertise 
van de actoren op het gebied 

Werkgelegenheid  
en opleiding

van opleiding en werkgelegen-
heid, waaronder het OCMW, “Les 
Ateliers du Midi” (opleidingscen-
trum), de school voor sociale pro-
motie, de vzw CAFA, de Mission 
locale, het PWA en het Jobhuis. 
Door de krachten te bundelen 
willen we ons richten op het vol-
gende: 

 ▶ het tempo van de herinscha-
keling (een van de hoogste in 
het gewest) van de OCMW-ge-
bruikers op peil houden 

 ▶ het opleidingsaanbod ont-
wikkelen via onder meer les-
sen sociale promotie en de “Ate-
liers du Midi” 

 ▶ meer jobdagen organiseren 
om werkzoekenden en lokale 
werkgevers met elkaar in con-
tact te brengen 

 ▶ de zichtbaarheid van vacatu-
res op het gemeentelijk grond-
gebied optimaliseren door alle 
actoren inzake socio-profes-
sionele inschakeling samen te 
brengen 

 ▶ de opleiding van werkzoeken-
den bevorderen in de beroe-
pen die door lokale bedrijven 
worden aangeboden.

“ Alle actoren 
mobiliseren en hun 
acties stroomlijnen ”

▲ De Ateliers du Midi

FOCUS
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Het College heeft ook een reeks 
uitgaven gepland om energie te 
besparen en het gemeentelijk erf-
goed in stand te houden, zodat 
de inwoners van de gemeente 
over kwaliteitsvolle gemeentelijke 
nabijheidsinfrastructuren kunnen 
beschikken.

Zo wordt bijvoorbeeld 300.000 
EUR uitgetrokken voor de aan-
koop van voertuigen die aan de 
LEZ-norm (Low Emission Zone) 
voldoen, welke sinds begin dit 
jaar in het Brussels Gewest van 
kracht is.

Het stadhuis, het politiecommis-
sariaat Bréart en het gebouw van 
het vredegerecht ondergaan gron-
dige renovaties aan gevels, daken, 
ramen,… 

Er zijn ook middelen voorzien om 
de sport- en cultuurvoorzie-
ningen te moderniseren. Het 
belangrijkste project (voor een 
bedrag van 9,3 miljoen EUR, waar-
van meer dan 2 miljoen via eigen 
middelen) is de renovatie van 
het zwembad Victor Boin, dat 
in 2020 van start moet gaan. Dit 
project moet de energiepresta-
ties van het gebouw, de binnenin-
richting en de functionaliteit van 
de ruimtes verbeteren, kleedka-
mers voor groepen en gezinnen 
inrichten, de Turkse baden renove-
ren,… en dit alles met respect voor 
het erfgoed. 

Energiebesparing  
en nabijheids infra
structuren

Ook het Pelgrimshuis, de sport-
zaal van het sportcomplex in de 
Ruslandstraat, het sportcom-
plex Barca, het Marienstadion, la 
Roseraie (recreatief centrum rond 
toneel voor een jong publiek, cir-
cus en foorkunsten) en het cultu-
reel centrum Jacques Franck krij-
gen een renovatiebeurt. 

In totaal, goed voor 18.5 miljoen 
EUR, of 32% van het investerings-
budget dat naar cultuur, jeugd en 
sport gaat, waarvan iets meer dan 
10 miljoen via subsidies. ◼

▲ Zwembad Victor Boin

▶ 

Het Pelgrimshuis
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Wat houdt een gemeentelijke begroting precies in?

Nu we de projecten van het College voor de komende 
drie jaar hebben uiteengezet, geven we graag ook 
een woordje uitleg bij wat een gemeentebegroting 
precies is en waaruit ze bestaat.

De gemeentebegroting bestaat uit twee luiken: 
de gewone dienst en de buitengewone dienst. 

De buitengewone begroting omvat investeringsuit-
gaven (zoals de bouw van een kinderdagverblijf, de 
vervanging van ramen van scholen, de aankoop van 
groot materieel voor het schoonmaken van straten 
en het onderhoud van groene ruimten) en de ont-
vangsten voor de financiering ervan, die voorname-
lijk uit subsidies en leningen bestaan. 

De gewone begroting omvat alle jaarlijkse ontvang-
sten en uitgaven, om een vlotte dagelijkse werking 
van de gemeente te garanderen. Die omvat o.a.: 

 ▶ de schuldontvangsten (dividenden), overdrachts-
ontvangsten (subsidies) en prestatieontvangsten 
(administratieve documenten, plaatsen in kin-
derdagverblijven, toegangsgeld voor sportinfra-
structuur… )

 ▶ de personeelsuitgaven, overdrachtsuitgaven (waar-
onder de gemeentelijke dotaties aan OCMW en 
Politiezone, of subsidies aan verenigingen) en 
werkingsuitgaven (zoals verwarmingskosten, cor-
respondentiekosten, IT-beheer, organisatie van 
schoolmaaltijden…).

De buitengewone begroting 2019  
kort samengevat

De uitgaven

De belangrijkste projecten van de gemeente binnen 
de buitengewone begroting voor de komende jaren 
staan in dit dossier samengevat.

De ontvangsten

 ▶ Leningen: 7.511.571 EUR, waarvan 2.876.975 EUR 
ten laste van het BGHFGT (Brussels Geweste-
lijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën), die de gemeente niets kosten

 ▶ Eigen middelen: 2.903.268 EUR

 ▶ Subsidies: 3.694.520 EUR

Buitengewone ontvangsten 2019

Subsidies 

26%Eigen  
middelen

21%

Leningen 

53%
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De gewone begroting 2019 kort samengevat

De uitgaven

De totale uitgaven bedragen 122.363.916 EUR. 
Onder uitgaven wordt verstaan:

 ▶ de personeelsuitgaven, goed voor 64.011.090 
EUR, of 52% van de globale uitgaven.

 ▶ de overdrachtsuitgaven (gemeentelijke dota-
ties), goed voor 37.483.080 EUR, of 31% van de 
totale uitgaven. De gemeentelijke dotatie omvat 
hoofdzakelijk de dotatie aan het OCMW (13,5% 
van de totale uitgaven op de gewone begroting) 
en aan de politiezone (11% van de totale uitga-
ven op de gewone begroting)

 ▶ de werkingsuitgaven, goed voor 11.839.927 EUR 
of 9,5% van de totale kosten

 ▶ de schulduitgaven (financiële lasten voor de 
terugbetaling van leningen voor de financiering 
van investeringen), die 9.029.818 EUR bedragen, 
of 7,5% van de totale uitgaven.

De ontvangsten

De totale ontvangsten bedragen 121.974.018 EUR. 
Onder ontvangsten wordt verstaan:

 ▶ de overdrachtsontvangsten, die 112.457.250 
EUR, of 92% van de totale ontvangsten bedra-
gen. Die omvatten de algemene dotatie aan de 
gemeenten (de dotatie die het gewest stort en 
waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal 
inwoners, de oppervlakte, het welvaartsniveau,…), 
de federale en gewestbelastingen (opcentiemen 
op de onroerende voorheffing en de personenbe-
lasting), de gemeentelijke belastingen (zoals belas-
tingen op leegstaande gebouwen, parkeerretri-
butie) en andere subsidies afkomstig van andere 
bevoegdheidsniveaus (Stadsbeleid, Wijkcontrac-
ten, ONE, Federatie Wallonië-Brussel…).

 ▶ de schuldontvangsten, die 3.235.871 EUR, of 
3% van de totale ontvangsten bedragen. Hier gaat 
het om aan de gemeente verschuldigde dividen-
den van intercommunales (gas en elektriciteit met 
Sibelga, teledistributie met Brutélé…).

 ▶ de prestatieontvangsten, die 6.280.898 EUR, of 
5% van alle ontvangsten (toegangstickets zwem-
bad, verhuur sportterreinen,…) bedragen.

Een gedetailleerd overzicht van de begroting vind 
je op onze website www.stgillis.brussels, rubriek 
Diensten/Financiën.
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Marie Jansonplein,  
een nieuw stadspark

 Vijf studiebureaus had-
den een schets ingediend voor de 
heraanleg van het plein. Een jury 
onder leiding van het bureau van 
de Bouwmeester, is bijeengeko-
men om het beste project uit te 
kiezen. Na een aantal participa-
tieve vergaderingen met de bewo-
ners en de vzw Toestand (tijde-
lijk gebruik van het plein), ging 
de voorkeur ook daar uit naar het 
project van Studio Paola Viganò.

 

Dit project voorziet o.a. in de ver-
groening van de ruimte, recrea-
tie- en sportvoorzieningen, ont-
moetingsruimtes, een openbaar 
toilet,… Voorts wordt ook de 
zachte mobiliteit bevorderd, met 
bijzondere aandacht voor perso-
nen met beperkte mobiliteit, en 
krijgt ook een fijnproevers markt 
een plaats op het plein.

Het studiebureau zal met de 
omwonenden, handelaars en 

alle gebruikers van het plein ver-
schillende participatieve work-
shops organiseren, om het pro-
ject in een definitieve vorm te 
gieten. Meer informatie over de 
planning volgt via de blog van de 
Wijkcontracten (www.contratsde-
quartiers1060.wordpress.com) en 
op de Facebook pagina van de 
gemeente (www.facebook.com/
communesaintgilles).

> Inlichtingen:  
Wie het dossier wil inkijken 
met de grote lijnen van het pro-
ject, kan contact opnemen met 
Amandine Guyaut aguyaut@
stgilles.brussels.

Het College heeft de opdracht voor de  
heraanleg van het Marie Jansonplein  

toegewezen aan Studio Paola Viganò!

LEVEN IN SINT-GILLIS
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▲ Marie Janson (rechts) voor het Parlement.

© Institut Emile Vandervelde

▲ Het project van Studio Paola Viganò

Marie Janson, eerste vrouw ooit  
in de Belgische Senaat

Marie Janson (1873-1960) was een socialistisch poli-
tica en groeide op in een intellectueel burgermilieu. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zette ze zich in voor 
hoofdzakelijk kansarme gezinnen. Na de oorlog sloot 
ze zich aan bij de Belgische Werkliedenpartij (BWP), de 
voorloper van de Socialistische Partij. In 1921 raakte 
ze verkozen in de gemeenteraad van Sint-Gillis en het 
uitvoerend orgaan van de BWP duidde haar aan als 
gecoöpteerd senator, terwijl vrouwen destijds niet eens 
mochten stemmen. Ze zal voor altijd de eerste vrouw 
zijn die lid werd van de Senaat. Janson had vooral 
belangstelling voor onderwijs, kinderzorg en de situa-
tie van de vrouw. Ze was de oprichtster van de Socia-
listische Vooruitziende Vrouwen. Marie Janson huwde 
met dramaturg Paul Spaak met wie ze vier kinderen 
had, onder wie Paul-Henri Spaak en de befaamde 
filmscenarioschrijver, Charles Spaak (La kermesse 
héroïque). Ze was de dochter van Paul Janson en de 
zus van eerste minister Paul-Émile Janson. Ze over-
leed te Sint-Gillis in 1960.

Onzichtbaar maken van vrouwen  
in het straatbeeld 

Carré Moscou of Carré Hôtel des Monnaies, maar 
wie wist eigenlijk dat het plein dat pal tussen de Jour-
dan-, de Munthof-, de Moskou- en de Overwinning-
straat, en iets hoger dan het Voorplein ligt, eigenlijk 
Marie Jansonplein heet? Om de eerste politica die 
ooit lid was van de Belgische senaat opnieuw zicht-
baar te maken in het straatbeeld, heeft de gemeente 
Sint-Gillis beslist aan de verschillende toegangen 
tot het plein, vier borden te plaatsen. 
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 ▶ geweld tegen vrouwen bestrij-
den 

 ▶ sociaal toerisme bevorderen 
(eenieder de mogelijkheid bie-
den om op vakantie te vertrek-
ken en ontspanningsactivitei-
ten te beoefenen).

Wat is je eerste herinne-
ring aan Sint-Gillis?

Mijn eerste herinnering aan 
Sint-Gillis is het organiseren van 
manifestaties en wijkfeesten zoals 
het Carnaval, het Lentefeest of ook 
het Bethlehemfeest, die telkens 
weer hoogtepunten in het lokale 
leven zijn. Je daarvoor inzetten is 
tegelijk de voorwaarden schep-
pen om ervoor te zorgen dat elke 
inwoner, ongeacht zijn leeftijd of 
herkomst, zich verbonden voelt 
en zich kan identificeren met het 
dorp dat Sint-Gillis nog altijd is. 
Deze feesten brengen mensen van 
verschillende origine en culturen 
samen, om elkaar te ontmoeten 
en zo bruggen te bouwen. Elkaar 
leren kennen is een eerste stap 
om beter samen te leven. Op die 
manier ontstaan sociale contac-
ten, verdwijnen vooroordelen en 
richt iedereen zich veel meer op 
wat ons bindt, dan op wat ons 
scheidt…

Wat apprecieer je het 
meest aan Sint-Gillis?

Ik ben er trots op in een solidaire 
en gastvrije gemeente te wonen, 
die volop de kaart trekt van mixi-
teit en tegelijk eenieders speci-
fieke karakter erkent. Voorma-
lige migranten zijn nu de nieuwe 
actoren die mee de nieuwkomers 
van vandaag opvangen en bege-
leiden. Iedereen vindt er zijn of 
haar plaats, met respect voor de 
andere.

Hier in Sint-Gillis zijn nieuwko-
mers burgers zoals alle andere. 
Ze zijn niet alleen welkom, maar 
ook al solidair.

Het Centre Hellénique et Intercul-
turel de Bruxelles, Hispano-Belga 
of het CFBI (Centre Familial Bel-
go-Immigré) zijn een paar voor-
beelden van instanties die werken 
rond emancipatie en burgerschap, 
en die nieuwkomers de kans geven 
hun plaats te vinden en zich via 
de verschillende diensten, in de 
gemeente te integreren.

Ten slotte hou ik ook van het 
volkse karakter van Sint-Gillis, 
haar sociale en culturele diver-
siteit, de trots en liefde van haar 
inwoners voor hun wijk.  ◼

Nieuwe OCMW-voorzitster

 

 In de vorige Info Sint-Gil-
lis hebben we je alle schepenen 
voorgesteld. Nu geven we het 
woord aan Myriem Amrani, sinds 
1 maart van dit jaar OCMW-voor-
zitster.

Wat zijn je grote priori-
teiten voor de legislatuur 
2018-2024?

De komende zes jaar willen we 
een sociaal beleid ondersteunen 
waarvan de krachtlijnen de vol-
gende zijn: 

 ▶ kansarmoede bij kinderen 
bestrijden 

 ▶ steun verlenen aan eenouderge-
zinnen, een groep die bijzonder 
kwetsbaar is voor kansarmoede 
(weinig financiële middelen als 
alleenstaande of minder financi-
ele middelen door het wegvallen 
van één van de gezinsinkomens, 
huisvestingskosten, organisato-
rische problemen, weinig flexibi-
liteit bij de opvang van zeer jonge 
kinderen, schooltijden die niet 
op het beroepsleven zijn afge-
stemd,…)

 ▶ socio-professionele inschake-
ling bij jongeren bevorderen door 
de strijd aan te binden tegen het 
socio-educatief determinisme 
via hervatting van de studies

LEVEN IN SINT-GILLIS
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Je krijgt ook de kans een twintigtal 
professionele en amateur-vertel-
lers aan het werk te zien. Het Ver-
telparcours is zo’n uniek moment 
van interactie tussen kunstenaars 
en je oogappel. Afgewisseld met 
nu en dan een dansje en een 
streepje muziek, herbeleef je er 
legendes en mythes, die je eigen 
ouders je ongetwijfeld nog hebben 
voorgelezen toen je zelf kind was. 

Op het programma dit jaar staan 
tal van sprookjes en spektakels, 
waar verbazing, comedy, zang en 
dans nooit ver weg zijn. Je ont-
dekt er sprookjesfiguren, gekos-
tumeerde helden, atypische en 
buitensporige muziekinstrumen-
ten rond abracadabreske decors. 
Maar sprookjes hebben altijd ook 
een educatieve boodschap. Je 

kids zullen er ongetwijfeld de ver-
haaltjes kunnen smaken waar de 
goeierik altijd zegeviert over de 
slechterik. Via de verbeelding hel-
pen die verhaaltjes ook vaak om 
de wereld te begrijpen. 

Het volledige programma vind je 
op de website van de gemeente 
Sint-Gillis www.stgillis.brussels. ◼
> Meer informatie:

Dienst Jonge Kind 
namara@stgilles.brussels – 
02/536.17.08

Het Vertelparcours blaast 

achttien kaarsjes uit!

 Het Vertelparcours is 
een ontspanningsprogramma voor 
de allerkleinsten en hun ouders, 
en een initiatief van de schepen 
bevoegd voor het Jonge Kind.

We verwachten je alvast op vrij-
dag 20 september vanaf 15.30 
uur in het Volkshuis: op het pro-
gramma die dag staan, behalve 
een clown- en goochelact, ook 
spelanimaties om de start van 
het Vertelparcours feestelijk in te 
luiden. Het Vertelparcours wordt 
afgesloten op 6 oktober 2019 
in het kinderdagverblijf Adèle 
Hauwel (Vlogaertstraat 6). Tijdens 
de drie opeenvolgende weekends 
van 21 en 22 september, 28 en 29 
september en 5 en 6 oktober, zijn 
er spektakels in de gemeentelijke 
crèches en op tal van openbare 
en privé-locaties. Je deelt er met 
je kind grappige verhaaltjes en je 
gaat samen op in een wereld vol 
verbazing en verbeelding. 

Kom samen met je kids een 
gezellig moment doorbrengen 
vol emoties en humor.

3 weekends: 21 en 22/9 –  
28 en 29/9 – 5 en 6/10
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Het is al festivals dat 
de klok slaat in het 
Huis van Culturen!

Na een ietwat rustige zomerperi-
ode, luidt het Huis van Culturen 
het nieuwe seizoen in met verschil-
lende multidisciplinaire festivals. 

 ▶ zaterdag 7 september van 9 
tot 12 uur: opening van het 
nieuwe seizoen

Kom samen met ons het nieuwe 
cultuurjaar feestelijk inzetten met 
optredens, spektakel en tentoon-
stellingen.

 ▶ zaterdag 14 september:  
San Zimeón

La Pata de Perro de San Ziméon 
draait rond ontmoetingen tussen 
verschillende kunst- en muziekstij-
len, en internationale artiesten, met 
het traditionele Mexicaanse cultu-
rele erfgoed als uitgangspunt. Op 
het programma staan concerten, 
spektakels, tentoonstelling, dans, 
activiteiten voor kinderen en nog 
veel meer. Atelier Mexicaanse dans 
op 15 september.

 ▶ dinsdag 24 september: 
Detours Festival

Het Detours Festival rond hip-
hop en hedendaagse kunst, komt 
terug naar het Huis van Culturen 
met een avond rond kunstwerken 
in hun wordingsproces.

 ▶ 17 en 18 oktober: Ciné Luso

Het filmfestival Ciné Luso is een 
internationale audiovisuele ont-
moeting rond de Portugeesta-
lige film en het thema milieu. Na 
de vertoningen volgen ontmoe-
tingen en debatten.

 ▶ van 24 oktober tot 3 novem-
ber: Festival Grindhouse cult

Het festival rond de B-film en rock 
& roll is er voor de zesde editie 
met een tentoonstelling, concer-
ten en auteursfilms.

 ▶ van 22 oktober tot 24 novem-
ber: Game Ovaires

Game Ovaires staat stil bij femi-
nistische thema’s en breuklijnen 
doorheen ons hedendaagse leven 
aan de hand van korte creaties die 
in een creatielab zijn ontsproten.

Deze evenementen zijn gratis 
en iedereen is welkom. 

> Inlichtingen:
Belgradostraat 120
maisondescultures@stgilles.
brussels – 02/850.44.18
Facebook (www.facebook.com/
Maisondesculturesdesaintgilles)

Tal van nieuwigheden 
voor het nieuwe  
cultuurjaar
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In het stadhuis

 ▶  zaterdag 11 oktober 19u: 
 festival Artonov

Het festival Artonov is er terug 
in het stadhuis voor zijn 5de edi-
tie. Op het programma staat een 
rondleiding gevolgd door een con-
cert-conferentie over de schil-
derijen van Fernand Khnopff die 
aan het plafond van de Trouwzaal 
schitteren.

Pianist: Eliane Reyes

Spreker: Michel Draguet – Direc-
teur van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België

Meer info:  
www.festival-artonov.eu

 ▶ zaterdag 19 oktober om 14u:  
Feest van de Kinderen

De dienst Cultuur nodigt de aller-
kleinste Sint-Gillenaren uit voor 
het traditionele Kinderfeest. 

Meer info:  
www.stgillesculture.irisnet.be.

Oproep tot kandidaturen: 
Hamesseprijs 2019 

Al meer dan 30 jaar intussen is het 
Pierre-Paul Hamesse Fonds een 
drijvende kracht achter het dyna-
mische cultuurleven in Sint-Gil-
lis, door jonge en talentvolle beel-
dende kunstenaars te promoten. 
Wil je je ook graag kandidaat stel-
len? Op www.stgillesculture.iri-
snet.be vind je behalve de data 
waarop je je kandidatuur moet 
inzenden, ook de selectiecriteria.

InfoCulture

Wil je op de hoogte blijven van alle 
culturele activiteiten in Sint-Gil-
lis, haal dan snel de InfoCulture 
op in één van de vele cultuurlo-
caties van de gemeente! Je vindt 
de gids ook online: stgillescul-
ture.irisnet.be. ◼

▲ Kinderfeest
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 De sociale begeleidings-
premie, ingevoerd in 2016, word in 
2019 verlengd door de Gemeente-
raad. Zij richt zich tot de eigenaars 
van Sint-Gillis die persoonlijk en 
geheel hun eigendom bezetten, 
en bestemd is, onder bepaalde 
voorwaarden, de verhoging van de 
opcentiemen op de belasting van 
het onroerend goed te compen-
seren (verhoging 2680 naar 2960) 
waarvan men de vermindering van 
de opcentiemen op de personen-
belasting dient af te trekken (ver-
mindering van 7% naar 6.50%). 

Wie kan genieten van deze 
premie in 2019?

Om te kunnen genieten van deze 
premie, moet men een natuur-
lijk persoon zijn, onderworpen 
aan de persoonlijke inkomsten-
belasting te Sint-Gillis, waarvan 
de globale belastbare inkomsten 
van het gezin de 75.000,00 € niet 
overschrijden. 

De aanvrager moet titularis zijn van 
een eigendomsrecht of vruchtge-
bruiker of erfpachter van een goed 
gelegen in Sint-Gillis en dit goed 
persoonlijk en geheel bezetten, 
met uitsluiting van elk ander recht 
van eigendom of vruchtgebruik of 
erfpacht van een ander gebouw, 
gelegen in België en van elk reëel 
recht op een ander goed gelegen 

in het buitenland tenzij dit/deze 
andere onroerende goed(eren) 
gelegen in België toevertrouwd is/
zijn aan het beheer van het Soci-
aal Verhuurkantoor.

Wanneer kan deze aanvraag 
ingediend worden in 2019?

De premieaanvraag kan enkel 
gebeuren binnen de 3 maanden 
vanaf de datum van verzending 
van het aanslagbiljet inzake de 
onroerende voorheffing voor het 
dienstjaar 2019.

Wat zal het bedrag zijn van 
deze premie in 2019?

Dit bedrag kan van 10 EUR tot 
200 EUR variëren.

Bonus premie onroerende  
voorheffing 2019 en premie SVK
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Aanmoedigingspremie 
SVK 2019

U bent eigenaar van een woning 
gelegen te Sint-Gillis die ver-
huurd wordt en waarvan het 
beheer toevertrouwd wordt 
aan een social verhuurkantoor 
(SVK)?

Om de huisvestingscrisis in Brus-
sel te bestrijden, werd het in 2018 
ingevoerde reglement betreffende 
de toekenning van een aanmoe-
digingspremie aan verhuurders 
die het beheer of de huur van hun 
woning(en) op het grondgebied van 
de gemeente Sint-Gillis toevertrou-
wen aan een SVK in 2019, door de 
gemeenteraad op 13 december 
2018 verlengd.

Wie mag genieten van 
deze premie in 2019?

Deze premie mag toegekend wor-
den aan de eigenaars die houder 
zijn van een zakelijk recht op het 
goed waarvan het beheer of de ver-

huur toevertrouwd wordt aan een 
sociaal verhuurkantoor op voor-
waarde dat er een nieuw contract 
afgesloten wordt (vanaf 1 januari 
2019) of bij een verlenging van een 
contract (initieel afgesloten ten laat-
ste op 31 december 2018) voor een 
periode van minimum 9 jaar.

Wat is het premiebedrag  
in 2019?

De premie wordt jaarlijks gestort. 
Het bedrag is afhankelijk van het 
aantal kamers van de woning 
waarbij een beroep gedaan wordt 
op de criteria uit artikel 10 van het 
besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 17 decem-
ber 2015 houdende organisatie 
van de sociale verhuurkantoren.

Wanneer wordt de  
aanvraag tot de premie 
ingediend in 2019?

De aanvrager zal een inge-
vuld, gedateerd en ondertekend 
type-formulier moeten laten 

geworden. Deze zal beschikbaar 
zijn evenals de bijlagen op de inter-
net-site van de gemeente of aan 
het loket van het Gemeentehuis 
(dienst Taksen). 

De aanvragen moeten uiterlijk 3 
maanden na de ondertekening 
van het contract met het soci-
aal verhuurkantoor teruggezon-
den worden in het kader van een 
nieuw contract of bij een con-
tractverlenging, voor alle andere 
gevallen ten laatste op 31 decem-
ber van het jaar waarin de premie 
wordt aangevraagd. ◼

> Voor meer informatie:  
Maurice van Meenenplein 39 
Loket 18

Van maandag tot vrijdag van 8u 
tot 12u en op dinsdag van 14u 
tot 16u 02/563.11.62 – Prime.
sociale1060@stgilles.brussels

Tabel van de premieverdeling voor de contracten die ondertekend worden vanaf 1 januari 2019:

Soort woning Jaarlijks premiebedrag

1 kamer 500 EUR

2 kamers 1000 EUR

3 kamers en meer 1500 EUR

Tabel van de premieverdeling voor elk vernieuwd beheermandaat of huurcontract  
dat oorspronkelijk werd aanvaard ten laatste op 31 december 2018:

Soort woning Jaarlijks premiebedrag

1 kamer 550 EUR 

2 kamers 1100 EUR 

3 kamers en meer 1650 EUR 
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  Een plaats voor kunst 
is het thema van de Open Monu-
mentendagen 2019.

Verschillende pareltjes van de 
gemeente, waaronder het stad-
huis en het Pelgrimshuis, openen 
hun deuren met verschillende acti-
viteiten, zoals tentoonstellingen, 
rondleidingen of een zoektocht.

Rondleiding 
kunstwerken stadhuis 
en zoektocht 

Het stadhuis is een kunstwerk op 
zich en biedt tegelijk onderdak aan 
andere meesterwerkjes. Volgens 
de ontwerpers van het stadhuis 
moesten kunst en schoonheid, licht 
en beschaving laten zegevieren. 
Grote kunstenaars gaven vorm aan 
dit schitterende levende museum, 
dat de transformerende impact 
van schoonheid op zichzelf wilde 
demonstreren. 

Open Monumentendagen zijn dan 
ook de gedroomde gelegenheid 
om bepaalde facetten te ontdek-
ken aan de hand van een aantal 
rondleidingen.

Het stadhuis is het decor voor de 
mooiste expressie van de monu-
mentale kunst van begin van de 
20ste eeuw met muurschilderingen 
van Fernand Khnopff, Albert Ciam-
berlani, Omer Dierickx, Eugène 
Broerman, Alfred Cluysenaar of 
Emile Fabry. 

Jef Lambeaux, één van de groot-
ste Belgische beeldhouwers ooit, 
palmt het voorplein in met zijn 
bekende Godin van de Bocq. La 
volupté, Het zotte lied en een zelf-
portret zijn maar enkele van de 
beeldhouwwerken die het stad-
huis doen stralen. Via een omme-
tje troont de kunstenaar ons mee 
naar Rodin, die zelf ook in het stad-
huis aanwezig is.

De standbeelden op de gevel zijn 
een open boek van waarden, de 
beschrijving van een samenleving 
die gebaseerd is op vooruitgang 
en beschaving.

In het stadhuis zijn een hondertal 
kunstenaars aanwezig. Voor Open 
Monumentendagen wordt een aan-
tal werken bijeengebracht zoals die 
van Pierre Paulus en een paar ruim-
tes opengesteld zoals de Cérès zaal 
en het kantoor van de burgemees-
ter, een kuriositeitenkabinet op zich 
met tal van meesterwerken. 

Open Monumentendagen 
van 14 en 15 september

▲ De tram, Jacques Marin,  
gevel van het stadhuis  
van Sint-Gillis.
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Rondleidingen over de kunstenaars van het stadhuis (30 minuten) 

 ▶ Les peintures  murales 
(Khnopff, Ciamberlani,  
Dierickx…), de muurschilde-
ringen, door Jacqueline Guis-
set, kunsthistorica gespe-
cialiseerd in monumentale 
kunst. 

Zaterdag en zondag: 12.30u, 
14.30u en 16u

 ▶ Autour de quelques 
tableaux de Pierre Paulus, 
door René Paulus (kleinzoon)

Za. en zon.: 11u en 12u

 ▶ Jef Lambeaux, tour et 
détour, door Philippe 
Leclercq, kenner en liefheb-
ber van Jef Lambeaux

Za. en zon: 14u en 15u

 ▶ Les statues de la façade, 
une image de la société, 
door Pierre Dejemeppe

Za. en zon: 14.30u en 15.30u

 ▶ Het kantoor van de burge-
meester, door Charles Picqué, 
burgemeester

Za. en zon: 11.30u en 12.30u

 ▶ Het stadhuis van Sint-Gillis: 
het paleis van iedereen! 
Een zoektocht voor kinderen 
en hun ouders

Za. en zon van 10u tot 17u, 
laatste tocht om 15u (duur: 2u)

Startplaats:  
in de inkomhal van het stadhuis 

Tijdstip van vertrek: doorlopend, 
maximum 6 personen (volwas-
senen en kinderen) per groep. 

Inlichtingen op het adres: 
contact.1060@stgilles.brussels

In samenwerking met  
Once in Brussels.
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Het Pelgrimshuis 
te midden van een 
doolhof

Tijdens die Open Monumentenda-
gen neemt een kunstenaarscollec-
tief zijn intrek in het Pelgrimshuis. 
In september 2019 bouwt het col-
lectief Endless Room, met Claire 
Ducène en Nicolas Riquette, er 
een driedimensionaal doolhof om 
het resultaat tentoon te stellen van 
een brainstormoefening rond dit 
wel heel aparte huis, dat de inti-
mistische ruimtes naadloos in de 
openbare ruimte laat overlopen, 
waarbij elke kamer zijn eigen iden-
titeit behoudt. De toeschouwer zal 
er eindeloos kunnen in ronddo-
len. Een zoektocht naar de monu-
mentale architectuur, aan de hand 
van filmpjes, teken- en schilder-
kunst. Een grandioze installatie 
die de toeschouwer niet alleen 
een unieke ervaring biedt, maar 
ook is opgevat als een idee van 
wat deze locatie had kunnen of 
zou kunnen zijn. 

Nicolas Riquette verzorgt er op 
zaterdag 14 en zondag 15 van 
14u tot 18u, de rondleidingen. 

Pelgrimshuis  
Parmastraat 69 
Openingsuren 
Zaterdag 14 en zondag 15 sep-
tember, van 10u tot 18u 
Metro: Sint-Gillisvoorplein of 
Horta.
www.stgillesculture.irisnet.be 

Contact voor Open Monumentendagen:  
www.openmonumentendagen.brussels 

Telefoonpermanentie op 14 en 15/9  
van 10u tot 17u op het nummer 02/432.85.13

▲ De tentoonstelling van het collectief Endless Room  
is te zien in het Pelgrimshuis
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En ook…

Het Ægidium

Architect Guillaume Segers ont-
wierp het Ægidium op het Sint-Gil-
lisvoorplein nr. 15 in 1905 als uit-
gangsoord voor de burgerij uit het 
zuiden van Brussel. Als multicul-
tureel centrum biedt dit pareltje 
van arabiserende art-nouveau-ar-
chitectuur tot in 1979 brede ruim-
tes, verdeeld over meerdere zalen 
bestemd voor voorstellingen, fees-
ten en conferenties. Het gebouw 
is sinds 2006 beschermd en wordt 
momenteel gerenoveerd.

Tijdens het bezoek ontdek je de 
uitdagingen van het toekomstige 
project: dit pareltje van de eclec-
tische architectuur nieuw leven 
inblazen en voor een kader zor-
gen voor podiumkunsten, muziek 
en het bruisende Brusselse leven.

Het Ægidium  
Sint-Gillis Voorplein 18
Gezinsbezoeken: zaterdag  
en zondag om 10u en 11.30u 
(duur: 1 uur)
Dansbezoeken: zaterdag  
en zondag om 14u en 16u  
(duur: 1.30 uur)

Piano’s Maene Brussels

Eertijds huisde in dit indrukwek-
kende neoklassiek geïnspireerde 
herenhuis, met achterin ateliers, 
een hoedenmaker. Sinds 1994 is 
het de zetel van Piano’s Maene. 
Dit familiebedrijf gespecialiseerd 
in de verkoop, verhuur en bouw 
van instrumenten werd in 1938 
opgericht en telt verschillende fili-
alen in België. Het bedrijf geniet 

wereldwijde bekendheid voor de 
bouw van replica’s van historische 
instrumenten. 

Piano’s Maene Brussels
Argonnestraat 37  
Van 10u tot 18u 
Continu rondleidingen  
(laatste groep 17.15u) ◼

▲ Het Ægidium
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ebox

Meer dan drie jaar geleden al 

heeft het College van Burgemees-

ter en Schepenen ervoor geko-

zen, maatregelen te nemen om de 

gemeentelijke administratie te ver-

eenvoudigen. Zo staat er sedert 

2018 in de inkomhal van het stad-

huis een “e-loket”, waar burgers 

makkelijk tal van administratieve 

documenten kunnen opvragen en 

afprinten. En sinds de Sint-Gille-

naren online een afspraak kun-

nen maken, worden ze veel sneller 

dan vroeger bediend en hoe-

ven ze niet langer aan te schui-

ven. In juni 2019 heeft Sint-Gillis 

een nieuwe stap gezet, waardoor 

ze nu de 1ste gemeente is die met 

de eBox is verbonden! Daar blijft 

het echter niet bij want binnen-

kort komen daar nog nieuwe dien-

sten bij. Deze nieuwe tools kun 

je komen ontdekken tijdens een 

infosessie op de rommelmarkt 

van 5 oktober in de Waterlo-

sesteenweg, in samenwerking 

met de vzw “Espace cultures et 

développement”. Iedereen is er 

wekom vanaf 9 uur, je kunt er 

terecht met al je vragen over toe-

passingen zoals Itsme, Irisbox, 

eBox of Fix my street. 

SupervliegSupermouche: 
een duurzaam festival

Zoals elk jaar hebben de gemeen-

tes Sint-Gillis en Vorst samen 

weer het kinderkunstenfestival 

SupervliegSupermouche geor-

ganiseerd in het groene decor 

van het park van Vorst. Ondanks 

de nogal grillige weersomstan-

digheden waren jong en oud 

samen toch met zo’n 20.000, om 

er te genieten van performances, 

optredens, installaties en poëti-

sche en aparte spektakels her en 

der verspreid in het park. Op dit 

gratis en originele festival treden 

Brusselse en internationale pro-

fessionele kunstenaars op en zijn 

tal van lokale culturele en soci-

ale verenigingen aanwezig zoals 

het cultureel centrum Jacques 

Franck, het Huis van Culturen, de 

Nederlandstalige bibliotheek, de 

Bib en ook verschillende gemeen-

tescholen. SupervliegSuper-

mouche heeft altijd al een voor-

trekkersrol gespeeld als het op 

duurzame ontwikkeling aankomt. 

Nadat jaren geleden al is geko-

zen voor herbruikbare bekers en 

droge toiletten, zijn de organisa-

toren voor deze 8ste editie nog 

een stapje verder gegaan: zo kon-

den festivalgangers dit jaar hun 

gebruikte batterijen en elektri-

sche apparaten inruilen tegen een 

gratis drankbonnetje. Een leuke 

actie in samenwerking met Bebat 

en Récupel, die in totaal 300 kilo 

gebruikte batterijtjes en 3m3 afge-

dankte elektrische apparaten 

heeft opgeleverd! Noteer alvast 

de volgende editie op 13 en 14 

juni 2020 in je agenda.

▲ SupervliegSupermouche
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Op weg naar een 
gendergevoelige 
gemeentelijke begroting! 

Eind juni is de eerste oplei-

ding “gender budgeting” voor de 

dames en heren schepenen en 

ambtenaren van start gegaan. 

Maar welke lading dekt die iet-

wat vreemd klinkende term pre-

cies? Een gendergevoelige begro-

ting komt niet automatisch neer 

op “de dames meer geld geven”, 

noch op het verhogen van de glo-

bale uitgaven. Het is vooral een 

nuttig instrument om binnen de 

gemeentelijke begroting nauw-

keurig te analyseren bij wie het 

bestede geld uiteindelijk terecht-

komt en of het de gendergelijk-

heid bevordert. Sommige uit-

gaven zoals de aanschaf van 

IT-materiaal of de energiekosten 

zijn neutraal. Andere worden dan 

weer als “specifiek gendergevoe-

lig” beschouwd, als het om acties 

gaat die werk maken van gender-

gelijkheid, zoals de toekenning 

van subsidies aan bepaalde ver-

enigingen. Zo zijn er ook een aan-

tal “gender opsplitsbare” uitgaven 

zoals op vlak van personeelsop-

leiding, sport, inrichting van de 

openbare ruimte. Op basis van 

genderanalyse kan de begroting 

desgevallend worden bijgestuurd 

om maatregelen te corrigeren die 

de ongelijkheid dreigen te vergro-

ten of in stand te houden, of die 

bepaalde stereotypen versterken, 

en om nieuwe projecten te lance-

ren die de gelijkheid bevorderen. 

Work in progress!

“D-Day: le jour 
de la Victoire”

In het kader van de herdenking 

van de 75ste verjaardag van D-Day, 

stelt het schepenambt Euro-

pese zaken van de gemeente, 

in samenwerking met het cul-

tureel centrum Jacques Franck 

en IRDEC production je graag 

in Europese avant-première, 

“D-Day: le jour de la Victoire”, 

van Patricia Niedzwiecki voor. 

Deze nieuwe documentaire film 

uit de collectie “Les trous de la 

mémoire” draait rond de lotsbe-

stemming van twee gezinnen tij-

dens de turbulente jaren 1930 tot 

aan de Bevrijding. In 1944-45 ligt 

Europa in puin en zit het volle-

dig op de knieën, maar is het wel 

bevrijd van het nazi-juk. Thomas 

Niedzwiecki wordt door de geal-

lieerde legers bevrijd uit een con-

centratiekamp in Noord-Duits-

land. Tegelijk ontscheept de 

vader van pianist Daniel Blument-

hal, wiens familie in de jaren 1930 

Berlijn was ontvlucht, op Omaha 

Beach als Amerikaans soldaat 

om het Europa dat hij als kind 

had verlaten, te bevrijden. De film 

reconstrueert dit unieke moment 

uit de Europese geschiedenis, 

waarop het verwoeste Europa 

opnieuw uit zijn as moet herrijzen. 

Aansluitend bij deze vertoning, is 

er een ontmoeting rond het thema 

“Herdenking en Verzet”.

Woensdag 2 oktober om 19u in 

het cultureel centrum Jacques 

Franck (inlichtingen op het num-

mer 02/538.90.20).

Les trous 
de la mémoire

Un film de Patricia Niedzwiecki

Le jour de la victoire - Victory Day
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Soli St Gilles – Gratis 
vrijwilligersdienst aan huis 
voor senioren 

Het project “Numérique Soli-

daire @Home” is een jaar geleden 

in samenwerking met het Web-

atelier opgestart en organiseert 

voor senioren een begeleiding bij 

het gebruik van IT-tools: initia-

tie, gevorderden… “Numérique 

Solidaire @Home” is steeds op 

zoek naar vrijwilligers die zich 

voor dat soort begeleiding wil-

len inzetten:

 ▶ je bent minstens 16 jaar oud

 ▶ je kunt een bewijs van goed 

gedrag en zeden voorleggen 

(model 2)

 ▶ je verblijft legaal in België

 ▶ je bent enigszins vertrouwd met 

IT-tools zoals computer, tablet, 

smartphone… en je zou graag 

je kennis ten dienste stellen 

van senioren, die niet mobiel 

genoeg zijn om buitenshuis een 

opleiding te volgen.

Neem dan gerust contact met 

ons op:  

0800/99.647 (gratis nummer) 

Christine Brouillard (OCMW): 

02/600.56.42 – 0491/625 718 

Véronique Guisen (Webatelier): 

02/537.02.68 – 0498/588 755

Dierenwelzijn

Als schepenen van dierenwelzijn 

willen Mohssin El Ghabri (Sint-Gil-

lis) en Esmeralda Van Den Bosch 

(Vorst) in beide gemeenten een 

“Adviesraad voor dierenwel-

zijn” oprichten. Deze werkgroep, 

bestaande uit burgers en des-

kundigen, moet acties voorstel-

len die dieren in onze gemeenten 

de plaats geven die ze verdienen. 

Heb je belangstelling voor dieren-

welzijn?  

Wil je je ervaringen delen over een 

onverwachte ontmoeting met een 

vos op straat of over het verdwij-

nen van bijen? Wil je andere hon-

deneigenaren of vogelliefheb-

bers leren kennen? Kom dan op 

zaterdag 5 oktober om 15 uur 

naar onze eerste informatie-

bijeenkomst in de Guinguette in 

het park van Vorst. Op het pro-

gramma: conferentie, auberge 

espagnole en animaties. Voor 

meer informatie kun je terecht bij 

Mohssin El Ghabri (melghabri@

stgilles.brussels – 02/435.12.09).
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De nieuwe 
Nederlandstalige 
bibliotheek viert haar  
1ste verjaardag 

Je kan nu ook neuzen in Arabi-

sche, Portugese en Spaanse boe-

ken. Op zaterdag 7 september 

zijn er tal van activiteiten, zoals 

het kaftatelier “Ezelsoor”. Tus-

sen 11u en 14u kan je je school-

boeken (of elk ander boek dat je 

wil opfleuren) gratis komen kaf-

ten met origineel kaftpapier. Het 

kaftpapier werd gemaakt voor 

en door ketjes. Weet je niet goed 

hoe dat kaften juist moet? Geen 

nood, één van onze gloednieuwe 

jeugdmedewerkers van de Brede 

School zetten je graag op weg! 

Iedereen welkom!

Zaterdag 7 september 2019, 

tussen 11u en 14u 

Emile Feronstraat 173 – Gratis

Openingsuren Nederlandstalige 

Bibliotheek: 

 ▶ dinsdag van 15u tot 19u

 ▶ woensdag van 14u tot 18u

 ▶ donderdag van 15u tot 18u

 ▶ zaterdag van 10u tot 13u

www.sint-gillis.bibliotheek.

be – www.facebook.com/biblio-

theek.sintgillis – Instragram: 

bibliotheeksintgillis. Wil je graag 

op de hoogte blijven van de 

activiteiten of het laatste nieuws 

van de bibliotheek? Schrijf je dan 

in op de digitale nieuwsbrief! 

Festival Europese zaken 
Spanje in de kijker 
Van 17 tot 20 oktober 

Het schepenambt Europese 

zaken plaatst dit jaar Spanje in 

de kijker. Met dit initiatief willen 

we de interculturele ontmoetin-

gen en uitwisselingen in Sint-Gil-

lis bevorderen. Zo organiseren we 

jaarlijks een focus rond een lid-

staat van de Europese Unie. De 

band tussen de gemeente Sint- 

Gillis en de Spaanse gemeen-

schap is een lang verhaal en 

intussen maakt de gemeenschap 

integraal deel uit van het lokale 

leven. Kom samen met ons fees-

ten en proeven van de rijkdom 

die het land te bieden heeft. Op 

het programma staan conferen-

ties, concerten, literatuur, dans en 

uiteraard gastronomie! In samen-

werking met de Spaanse ambas-

sade, Hispano-Belga, Radio 

Alma, la biblio de Saint-Gilles, de 

BIB, de dienst Cultuur, de dienst 

Sport en Saint-Gilles sport. Loca-

ties: Stadhuis – Volkshuis – Centre 

Hispano-Belga – De Bib – Biblio 

Saint-Gilles. Alle details op www.

stgillis.brussels 

Info en reservatie: mhanappe@

stgilles.brussels.
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DEMOCRATISCHE UITDRUKKING

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”.

Solidariteit Sint-Gillis!

Bij de goedkeuring van haar begro-
ting heeft Sint-Gillis solidariteit cen-
traal geplaatst, waarmee ze aan-
geeft resoluut voor een linkse weg 
te kiezen. De goedkeuring van een 
begroting is een belangrijk moment 
in het leven van een gemeente. 
Daarbij worden beleidskeuzes 
gemaakt, die bepalen wat de grote 
projecten zullen zijn. De progno-
ses nopen ons ook tot een begro-
tingsdiscipline, waarbij tegenover 
elke uitgave een ontvangst moet 
staan. Ook nu weer wilden we de 
rekening van nieuwe fiscale ont-
vangsten niet doorschuiven naar 
onze meest kwetsbare inwoners. 
Vanaf 2020 zal de gemeente de 
gemeentebelasting op de perso-
nenbelasting met 3% verminderen 
en de belastingen op gsm-anten-
nes en bankagentschappen verho-
gen. Het ware eenvoudiger geweest 
om alle inwoners, ongeacht hun 
socio-economische status ervoor 
te laten opdraaien, of om te snoeien 
in het bestaande dienstenaanbod, 
het ambtenarenbestand te vermin-
deren, een elitisch beleid te voeren, 
nieuwe belastingen te heffen of de 
overheidsinvesteringen op een laag 
pitje te zetten of terug te schroe-
ven, waardoor de werking van de 
overheid en het dienstenaanbod 
aan de burger in het gedrang zou-
den komen. 

Het blijft echter een hachelijke 
onderneming, die op alle depar-
tementen een zware inspanning 
vergt, waarbij we niet willen raken 
aan de kwaliteit en diversiteit van de 
overheidsdienst. En zoals je onge-
twijfeld weet is het aanbod aan 
sociale voorzieningen in Sint-Gil-
lis het meest uitgebreide van het 
gewest en misschien zelf wel van 
het hele land… En net daarom is 
onze gemeente zo aantrekkelijk, 
ook al omdat het een laboratorium 
op cultureel en sociaal vlak is. Als 
socialisten benadrukken we onze 
vastberadenheid om de ongelijkhe-
den van jongs af aan aan te pak-
ken. Onze schepen van Onderwijs 
zette deze ambitie meteen kracht bij 
door zich uit te spreken voor inves-
teringen in onderwijs en kwaliteits-
volle collectieve uitrustingen. Met 
de investeringen in kinderdagver-
blijven, zowel op vlak van perso-
neel als van infrastructuur, bewij-
zen we dat het ons menens is met 
het aanbieden van extra plaat-
sen (zo’n 200). Bedankt aan onze 
schepen van Volksgezondheid voor 
haar onverdroten inspanningen op 
dat vlak. De bevolkingsexplosie treft 
niet alleen de kinderdagverblijven, 
ook de schoolpopulatie breidt daar-
door alsmaar verder uit. We hebben 
daarom voluit ingezet op de uitbrei-
ding van het aantal plaatsen in de 
gemeentescholen en op investerin-

gen in de begeleiding en opleiding 
van het personeel. Zo zorgen we 
voor een breder scholenaanbod, 
zoals met de school voor actieve 
pedagogie, die al 20 jaar schittert in 
het Brussels aanbod van openbaar 
onderwijs. Onze schoolgebouwen 
kregen een renovatiebeurt, ter com-
pensatie van de onderinvestering 
van de Federatie Wallonië-Brussel. 
De school blijft de belangrijkste drij-
vende kracht achter emancipatie. 
Net daarom is die bijzondere aan-
dacht voor de scholen in Sint-Gillis 
die steeds meer kwetsbare gezin-
nen opvangen, zo belangrijk. Vanaf 
het nieuwe schooljaar 2019 wor-
den de schoolgerelateerde kos-
ten tot nul herleid, waarbij we 
de kostprijs daarvan zelf beta-
len. Ondanks het wegvallen van 
de communautaire subsidies voor 
positieve discriminatie (D+), hebben 
we ook beslist het aantal leerkrach-
ten uit te breiden, met behoud van 
de nodige begeleiding. In Sint-Gil-
lis bewijzen we dat we steeds meer 
gedaan kunnen krijgen, met als-
maar minder middelen, omdat soli-
dariteit ons handelsmerk is en soci-
ale rechtvaardigheid deel uitmaakt 
van ons politieke DNA! ◼

Catherine FRANCOIS 
Fractieleidster LB 

0497 599 789
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WOORD VAN ECOLOGROEN

Na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van oktober vorig jaar, zetelen 
we sinds 3 december als 2de poli-
tieke fractie binnen de gemeente-
raad van Sint-Gillis met 11 groene 
verkozenen (op een totaal van 35 
gemeenteraadsleden), onder wie 3 
leden in het college. Sindsdien krij-
gen we vaak soms heel concrete 
vragen over onze mandaten bin-
nen de gemeenteraad. De antwoor-
den daarop lees je in dit nummer!

Een voltijds mandaat?

Nee, het gaat hier niet om een vol-
tijdse job! Onze baan hebben we 
niet opgegeven en een kantoor 
op het stadhuis hebben we ook 
niet. We wonen de maandelijkse 
gemeenteraad bij en de voorbe-
reidende vergadering daarop. We 
ontvangen geen loon, enkel een 
zitpenning van 130 euro bruto. 
Elk lid van de fractie Ecolo-Groen 
staat 30% van zijn zitpenning af 
aan de partij, om acties en cam-
pagnes te financieren die we 
samen organiseren.

Onze dame en heren schepenen 
ontvangen wel een loon (gelijk 
aan een ¾-tijds job) en beschik-
ken over een kantoor in het stad-
huis. Bij Ecolo en Groen verbieden 
we de cumul van mandaten, onze 
dame en heren schepenen heb-
ben dan ook geen andere baan 
en wijden zich volledig aan hun 
taak als schepen.

Wat zijn de taken van  
de dames en heren 
gemeenteraadsleden?

We zijn er om de beslissingen van 
het college al dan niet goed te keu-
ren, en om zelf ook voorstellen in 
te dienen. Je kunt de gemeente-
raad zo’n beetje vergelijken met 
de parlementen op gewestelijk en 
federaal niveau. Heel concreet 
gebeurt dat via stemming (voor, 
tegen of onthouding voor elke 
beslissing van het college), vra-
gen (vragen om verduidelijking 
bij agendapunten), interpellaties 
(over een politiek onderwerp waar-
over we een debat willen voeren of 
over pijnpunten waar burgers ons 
op wijzen) of moties (voorstel om 
een reglement of een gezamenlijk 
standpunt in te nemen over the-
ma’s die soms buiten de bevoegd-
heid van de gemeente vallen).

Zo heeft de fractie Ecolo-Groen 
de afgelopen maanden een motie 
ingediend over het afschaffen van 
het seksistische karakter van het 
attest van gezinssamenstelling 
en heeft ze verschillende vragen 
gesteld over de mogelijkheid om 
gebruikte keukenolie te recycleren 
of over de impact van de metro-
werken op de handelaars.

Is het publiek welkom  
op de zittingen?

Ja, de gemeenteraad is publiek, 
de processen-verbaal kunnen wor-
den ingekeken en ook niet verko-
zen burgers kunnen de gemeen-
teraad interpelleren. Wou je daar 
graag samen met ons over praten, 
neem dan gerust contact op. Ten 
slotte kijken we uit naar het bur-
gerpanel dat binnenkort in Sint-Gil-
lis wordt opgericht, waarbij wille-
keurig gekozen burgers, in overleg 
met de dames en heren gemeen-
teraadsleden, zullen samenwer-
ken om van Sint-Gillis een betere 
gemeente te maken. ◼

De fractie Ecolo-Groen

facebook-messenger m.me/EcoloGroen1060 

envelope contact@ecologroen1060.be

globe https://ecologroen1060.be/
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DEMOCRATISCHE UITDRUKKING

WOORD VAN DE PTB*PVDA

Gemeentelijke 
begroting: opgelet 
voor onrechtvaardige 
belastingen

Bij de verkiezingen in mei heb-
ben we een belangrijke doorbraak 
gerealiseerd. In Sint-Gillis heeft 
ruim 19% onder jullie de PVDA het 
vertrouwen geschonken. Waar-
voor dank!

In het Federaal parlement gaan 
we van 2 naar 12 verkozenen; in 
Brussel van 4 naar 11; in Wallo-
nië van 2 naar 10; Europees haal-
den we onze eerste verkozene; in 
Vlaanderen hebben we nu onze 
eerste vier parlementsleden! Alle-
maal spreekbuizen die een soci-
aal discours zullen verkondigen 
en een resoluut solidaire visie zul-
len uitdragen. 

In Sint-Gillis mogen we ons de 3 
komende jaren verwachten aan 
steeds dezelfde recepten. Nieuwe 
verfraaiingsprojecten (die we kun-
nen steunen), maar er is helemaal 
niets voorzien om het allemaal 
betaalbaar te houden. Zo is er bij-
voorbeeld 0 ambitie op vlak van 
sociale huisvesting. Waarom zijn 
de meerderheidspartijen trouwens 
tegen onze voorstellen om de 
huurprijzen te verlagen (op gewes-
telijk niveau)? Heel wat inwoners 
kunnen zich een woonst in onze 
gemeente niet langer veroorloven.

Een groot deel van de nieuwe bud-
getten zullen op de schouders van 
de gezinnen rusten. Dit is bijvoor-
beeld het geval met de bewoners-
kaart, waarvan de prijs verdriedub-
belt, en met het beleid van boetes 
dat enkel maar strenger wordt 
(wat nochtans in geen enkel pro-
gramma stond van de meerder-
heidspartijen). Voor ons zijn dit stuk 
voor stuk onrechtvaardige belas-
tingen. De gemeente weet maar al 
te goed dat ze meer parkeerkaar-
ten verkoopt, dan dat er plaatsen 
beschikbaar zijn en dat de men-
sen dus wel fout moeten parkeren. 
Heel wat gezinnen hebben immers 
nog een wagen nodig en welge-
stelden betalen net zoveel als men-
sen met een bescheiden inkomen. 
Mocht het echt de bedoeling zijn 
het asociaal gedrag en de ver-
vuiling aan te pakken, dan zou er 
gekozen worden voor alternatieven 
en niet voor asociale belastingen. 
Waarom blijven 7500 plaatsen in 
private parkings en die van win-
kels ’s avonds en tijdens het week-
end leeg staan? Waarom zijn de 
meerderheidspartijen tegen gra-
tis openbaar vervoer? In een hon-
derdtal steden is dat wel zo en 
het is perfect te financieren. Het 
is alvast niet op die manier dat 
de mensen zich gaan verzoenen 
met de noodzakelijke strijd voor 
het milieu. 

Het is duidelijk dat dit parkeerbe-
leid als enig doel heeft de kassa 
van de gemeente te vullen. Voor 
PVDA mag de financiering van 
belangrijke gemeentelijke dien-
sten echter niet op de schouders 
van gezinnen met een bescheiden 
inkomen rusten. We hebben nood 
aan een rechtvaardige belastin-
gen waarbij men zij die grote win-
sten boeken, durft vragen meer 
bij te dragen. 

Wat we wel toejuichen is het 
schoolmateriaal dat aan het begin 
van het nieuwe schooljaar gra-
tis aan de kinderen wordt uitge-
deeld. Dit was één van de priori-
teiten in onze campagne. Maar te 
gaan naar écht gratis onderwijs, 
moeten we ons verder mobilise-
ren tegen de “boterhamtaks”: de 
betalende kinderopvang over de 
middag op school. 

Aarzel niet om ons te vervoegen om 
de sociale en solidaire golf verder 
te versterken: saint-gilles@ptb.be. 
Want om de zaken te veranderen, 
moeten we talrijk zijn! ◼

Fractie PTB*PVDA
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WOORD VAN DE MR

Beheersplan 
2019-2021

4 Miljoen extra belastingen 
voor burgers en bedrijven

Zeven maanden heeft de nieuwe 
meerderheid nodig gehad om haar 
beheersplan voor de drie komende 
jaren van de legislatuur voor te leg-
gen, dat in juni aan de gemeente-
raad is voorgesteld. De begroting 
2019 die eruit voortvloeit wordt 
pas uitgevoerd vanaf augustus!

Uiteraard kunnen we alleen maar 
blij zijn om de voortzetting van pro-
jecten die tijdens de vorige legis-
latuur zijn opgestart, met name op 
vlak van kinderopvang, onderwijs 
en solidariteit.

Nieuwe belastingen 

Wat in het beheersplan echter 
opvalt is een verhoging van de 
fiscaliteit met 32% tegen 2021. 
De onroerende voorheffing zal stij-
gen, ook al komt er een symboli-
sche daling van de personenbe-
lasting van 6,50% naar 6,30%. 
Het tarief van de bewonerskaar-
ten voor de inwoners is sinds 1 
juli verdriedubbeld, dat van de 
tweede kaart verdubbeld. Er wor-
den extra controleurs aangewor-
ven, waarmee de nieuwe meer-
derheid duidelijk aangeeft welke 
richting ze wil inslaan.

De economische ontwikke-
ling blijft niet gespaard

Geen ambitieuze projecten voor 
de economische ontwikkeling, 
tenzij nieuwe belastingen voor 
ondernemingen: aanzienlijke ver-
hoging van de prijs van de par-
keerkaarten voor winkeliers en 
bedrijven, verhoging van de belas-
ting op kantoren, project voor de 
taxatie van commerciële parkings 
waarvan de gebruikers de lasten 
zullen dragen…. terwijl het par-
keerplan kiest voor het parkeren 
buiten de openbare weg! 

Netheid en veiligheid:  
de grote verliezers

Andere thema’s schitteren door 
hun afwezigheid. Geen concrete 
maatregelen, noch extra finan-
ciële middelen om de netheid te 
verbeteren. Het budget voor de 
Politiezone blijft trouwens onze-
ker, bij gebrek aan een door de 
Politieraad goedgekeurde begro-
ting 2019. En zal het dan ook vol-
staan, nu veiligheid extra midde-
len vereist? 

Zo verraadt het beheersplan wel 
een gevoelige verhoging van de 
gemeentelijke fiscaliteit. En dat 
is nog maar een begin! De vooruit-
zichten zijn immers niet bepaald 
geruststellend: de schuld zal 
toenemen door de noodzakelijke 

investeringen uit het verleden en 
de aangekondigde projecten – 
zoals het autovrij maken van het 
Van Meenenplein, nieuwe ingre-
pen om vele parkeerplaatsen te 
schrappen…. -, de stijging van 
de pensioenlasten voor het per-
soneel, onzekere fiscale ontvang-
sten, uitgaven die worden onder-
schat…

Kortom, er wordt onvoorzichtig 
omgesprongen met het begro-
tingsevenwicht, wat op termijn 
voor een verdere verhoging van 
de belastingen voor burgers, zelf-
standigen en bedrijven zal zorgen.

Onaanvaardbaar!

Deel je onze bezorgdheden, neem 
dan gerust contact met ons op! ◼

Celi Rodriguez 
Fractieleidster MR in de 

Gemeenteraad van Sint-Gillis 
crodriguez@stgilles.brussels
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Charles Picqué  
Burgemeester / LB – Tel.: 02/536.03.80 
E-mail: cpicque@stgilles.brussels
Burgerlijke stand, Politie, Erfgoed, 
Veiligheid, hygiëne en milieu, 
Algemene zaken, Communicatie, 
Coördinatie van de evenementen, 
Administratieve politie, UNEUS 

Catherine Morenville 
1ste schepen / Ecolo-Groen
Tel.: 02/536.02.40 
E-mail: cmorenville@stgilles.brussels
Openbare ruimten, Stedenbouw, 
Gelijkekansen en vrouwenrechten, 
Mobiliteit en parkeren

Cathy Marcus  
2de schepen / LB – Tel.: 02/536.02.65 
E-mail: cmarcus@stgilles.brussels
Sociale zaken, Huisvesting,  
Regie voor grondbeleid, Sport, 
Personeel, Europese zaken, Archief

Jean Spinette 
3de schepen / LB – Tel.: 02/536.02.21 
E-mail: jspinette@stgilles.brussels
Onderwijs, Onderwijs voor 
sociale promotie, Preventie, 
Financien, Voogdij over het OCMW, 
Erendiensten en niet confessionele 
filosofieën, Juridische zaken

Yasmina Nekhoul 
4de schepen / LB – Tel.: 02/536.02.97 
E-mail: ynekhoul@stgilles.brussels
Kleine kind, Openbare reinheid, 
Noord-Zuid Cooperatie, Openbare 
gezondheid

Willem Stevens 
5de schepen / LB – Tel.: 02/536.03.08 
E-mail: wstevens@stgilles.brussels
Wijkcontracten, 
Stadsvernieuwingscontract, Jeugd, 
Digitale strategie en informatica, 
Economaat

Thierry Van Campenhout 
6de schepen / LB – Tel.: 02/563.11.27 
E-mail: tvancampenhout@ 
stgilles.brussels
Tewerkstelling en vorming, Sociale 
cohesie, Stedenbeleid, Plaatselijke 
activiteiten, Toerisme

Mosshin El Ghabri  
7de schepen / Ecolo-Groen
Tel.: 02/536.03.11  
E-mail: melghabri@stgilles.brussels
Cultuur, Economische ontwikkeling 
en Dierenwelzijn

Jos Raymenants 
8ste schepen / Ecolo-Groen
Tel.: 02/536.03.28 
E-mail: jraymenants@stgilles.brussels
Duurzame ontwikkeling, 
Nederlandstalige aangelegenheden, 
Gemeentelijke eigendom, Energie

Myriem Amrani
Voorzitster OCMW / LB
Tel.: 02/600.54.11 
E-mail: mamr@cpasstgilles.irisnet.be

Het College van Burgemeester 
en Schepenen 2018-2024 
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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.brussels, 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.

brussels

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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Algemene zaken

Tel.: 02/536.02.34

secretariat.1060@stgilles.brussels

Sociale zaken

Tel.: 02/536.02.65

affairessociales.1060@stgilles.

brussels

Economische ontwikkeling

Tel.: 02/536.02.30

developpement.economi-

que.1060@stgilles.brussels

Hygiëne, Leefmilieu en Veiligheid

Tel.: 02/536.02.08

hygiene.1060@stgilles.brussels

Publieke ruimtes

Tel.: 02/536.02.17

espacepublic@stgilles.brussels

Burgerlijke Stand

Tel.: 02/536.02.41

etatcivil.1060@stgilles.brussels

Financiën

Tel.: 02/536.02.76

finances.1060@stgilles.brussels

Gehandicapten en pensioenen

Tel.: 02/536.03.06

pensions.1060@stgilles.brussels

Gemeentelijke eigendommen

Tel.: 02/536.02.87

travaux.1060@stgilles.brussels

Sport

Tel.: 02/536.02.35

sport.1060@stgilles.brussels

Stedenbouw

Tel.: 02/536.03.25

urbanisme.1060@stgilles.brussels

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.brussels

OCMW

Fernand Bernierstraat 40

Tel.: 02/600.54.11 

cpas@stgilles.brussels 

Cultuur

Parmastraat 69

Tel.: 02/534.56.05 

culture.1060@stgilles.brussels

Openbaar onderwijs

Tel.: 02/536.02.22

Waterloosesteenweg 255

enseignements.1060@stgilles.brussels

Zuiderhaard

Bronstraat 18 Tel.: 02/534.78.80

Jeugd

Emile Feronstraat 8

Tel.: 02/536.02.34

jeunesse.1060@stgilles.brussels

Dienst Buurtjustitie

Rue de la Victoire 126

Tél.: 02/542.62.40

prevention.1060@stgilles.brussels

Ecohuis

Fortstraat 33

Tel.: 02/533.95.90

developpementdurable 

@stgilles.brussels

Personeel

Waterloosesteenweg 255

Tel.: 02/536.03.90

personnel.1060@stgilles.brussels

Kinderkribben  

Munthofstraat 70  

Tel. : 02/536.02.31

creche.1060@stgilles.brussels

Preventie 

Overwinningstraat 124a

Tel. : 02/542.62.40 

prevention.1060@stgilles.brussels

Regie voor Grondbeleid

Emile Feronstraat 161

Tel. : 02/533.34.80 

regiefonciere.1060@stgilles.brussels

Openbare reinheid

Vorstse Steenweg 63

Tel. : 0800/97.613 

proprete.1060@stgilles.brussels

Gratis ophaling van groot 

 huishoudelijk afval en graffiti

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

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.  

DIENSTEN IN HET STADHUIS

DIENSTEN DIE ELDERS ZIJN GEVESTIGD


