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Ze zijn aanwezig in onze wijken, 
parken en op onze pleintjes, en 
smeden essentiële banden tus-
sen het terrein en het bestuur. 
Dagelijks briefen zij de gemeen-
tediensten over de noden en vra-
gen waar u mee zit. Wanneer de 
avond valt, ruimen zij plaats voor 
de “proxis”, of nabijheidsbemidde-
laars. Zij zorgen voor een gerust-
stellende aanwezigheid tot mid-
den in de nacht (maximum 2u ‘s 
ochtends) en treden via dialoog en 
luisterbereidheid op in geval van 
nachtelijke conflicten of overlast.

De gemeenschapswachten, ste-
wards en de “proxis” zijn dan wel 
het meest zichtbaar in het straat-
beeld, ook andere gemeentelijke 
medewerkers leveren verschil-
lende diensten: 

 ▶ de cel Schoolinschakeling wil 
de band tussen de jongeren en 
hun schooltraject opnieuw aan-
halen en versterken.

 ▶ onze straatwerkers begeleiden 
op het terrein kansarme per-
sonen, en vooral de daklozen.

 ▶ onze nabijheidsjuristen garan-
deren iedereen gratis toegang 
tot rechtspraak.

 ▶ onze bemiddelaars begeleiden 
personen bij het vreedzaam 
oplossen van conflicten binnen 
het gezin, de mede- eigendom 
of de buurt.

 ▶ onze medewerkers van de 
dienst Omkadering Alternatieve 
Gerechtelijke Maatregelen of 
onze verantwoordelijke radi-
calisering, begeleiden veroor-
deelde personen bij hun herin-
schakeling in de samenleving.

Ik wil hiermee graag nog eens 
iedereen bedanken die zijn of haar 
beste beentje heeft voorgezet om 
de crisis en de gevolgen ervan 
zo goed mogelijk aan te pakken. 
Zoals u begrijpt zijn we er nog niet 
vanaf. Blijf dus voorzichtig en ver-
geet vooral niet de beschermende 
maatregelen toe te passen. ◼

Charles Picqué
Burgemeester 

  Wanneer ik praat met 
de inwoners, maken gezelligheid 
en levenskwaliteit in de wijken deel 
uit van hun dagelijkse prioriteiten. 
Ze hangen onlosmakelijk samen 
met cohesie en sociale inclusie, 
rust en veiligheid.

Al 30 jaar maakt de dienst Pre-
ventie werk van een transversale 
aanpak om aan alle verwachtin-
gen te voldoen. De gemeente heeft 
daar dan ook zwaar in geïnves-
teerd. Dankzij de georganiseerde 
en gestructureerde preventie, ver-
mijden we elke dag dat heel wat 
conflictsituaties uit de hand lopen. 
In volle gezondheidscrisis hebben 
onze preventiemedewerkers een 
essentiële rol gespeeld. Ze heb-
ben zich zeer snel aangepast om 
op de nieuwe behoeften in te spe-
len, met name op vlak van sensibi-
lisering, bemiddeling en informa-
tie naar de bevolking toe.

De meest zichtbare – en ook 
meest vertrouwde – dragen een 
paars en wit uniform. Zij zijn onze 
gemeenschapswachten en ste-
wards, die u ongetwijfeld al op 
straat bent tegengekomen. 
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Sociale cohesie en inclusie, gezelligheid, rust, veiligheid en  
levenskwaliteit zijn essentiële uitdagingen waar alle moderne  

grootsteden voor staan. In Sint-Gillis maakt de Preventiedienst, 
 onder het waakzame oog van het College van Burgemeester  

en Schepenen, daar al bijna 30 jaar werk van.

 De dienst is er gekomen 
samen met de eerste “Veiligheids-
contracten” in 1992, die een ant-
woord moesten bieden op de onvei-
ligheidsproblemen in de gemeente. 
De grootste verdienste is dat de 
dienst het aspect onveiligheid van 
meet af aan op een multidimensio-
nale manier heeft aangepakt. 

Preventie in  
Sint-Gillis

In situaties die angst en onveilig-
heid veroorzaken, is het de taak 
van de Preventiedienst om tege-
moet te komen aan de behoef-
ten en verzoeken van het publiek 
door gratis en kwalitatief hoog-
staande eerste- of tweedelijns-
diensten aan te bieden. Op de 
dienst zijn meer dan 80 mede-
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werkers actief, die kunnen reke-
nen op de steun van schepen van 
Preventie Jean Spinette. Zij bege-
leiden de inwoners van Sint- Gillis 
(schoolbemiddelaars, lokale en 
sociale bemiddelaars, juristen, 
gemeenschapswachten, straat-
hoekwerkers) en werken samen 
met gemeentelijke partners en 
openbare, private of verenigings-
structuren aan de aanpak van 
gemeenschappelijke problemen.  
De acties worden constant geë-
valueerd en bijgestuurd. Door al 
deze acties zorgt de Preventiedienst 
ervoor dat Sint-Gillis een gezelli-
gere, aangenamere, meer dynami-
sche en velligere plek om te leven 
wordt, waar iedereen welkom is!

“ De dienst telt meer  
dan 80 professionals ”
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53 dames en heren gemeen-
schapswachten, in paars en 
wit uniform, zorgen in openbare 
gebouwen, in parken, op markten, 
in handelskernen of tijdens grote 
evenementen (Halloween, Lente-
feest, Feest van de Muziek, enz.), 
dagelijks voor een zichtbare en 
geruststellende aanwezigheid in 
de straten van Sint-Gillis. Ze staan 
ook in voor de verkeersveiligheid 
in de buurt van scholen. 3 ste-
wards, in blauw en geel uni-
form, zijn dan weer verantwoor-
delijk voor het uitdelen van de 
gemeentelijke informatiefolders.  

Sinds 2016 zijn er ook de 9 nabij-
heidsbemiddelaars, of “proxis”, 
die in grijs en zwart uniform, ook 
’s avonds en zelfs ’s nachts voor 
een geruststellende aanwezig-
heid zorgen, door met name aan 
beheersing van overlast en con-
flicten te doen, en dit op een aan-
tal prioritaire locaties zoals het 
Voorplein, het Bethlehemplein, 
het Moricharplein en de Jacques 
Francksquare.

Deze verschillende teams trek-
ken van maandag tot vrijdag van 
7.45u tot 2u ’s nachts en tijdens 
het weekend van 9u tot 2u ’s 
nachts, door de gemeente. Naar 

De gemeenschapswachten,  
stewards en nabijheids- 
bemiddelaars zorgen voor een 
aanwezigheid in de openbare 
ruimtes en spelen dag en nacht 
informatie door

▲ De gemeenschapswachten

het voorbeeld van Sint-Gillis, is het 
team van de gemeenschapswach-
ten, stewards en “proxis”, met zo’n 
vijftien verschillende nationalitei-
ten, uiterst divers samengesteld.

Hun rol? Mensen opvangen 
en een gevoel van veiligheid 
geven, burgers informeren en 
verschillende vormen van aso-
ciaal gedrag aanpakken. Hun 
wapens? Dialoog, luisterbe-
reidheid en zin voor observa-
tie maken van hen kenners van 
het grondgebied en de inwoners. 
Ze zetten in op preventie en sme-
den banden, door de burgers en 
handelaars  van de gemeente te 
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gaan opzoeken en door de meest 
kwetsbare personen bijzondere 
aandacht te schenken. Deze 
teams fungeren ook als schakel 
tussen het terrein en de gemeen-
telijke diensten door situaties of 
problemen te melden die te maken 

hebben met milieu, veiligheid en 
openbare netheid. 

Ze werken samen met tal van ope-
ratoren, met name de Wijkcon-
ciërgerieën en de dienst Openbare 
netheid, zoals tijdens de opera-
ties “Propere wijken” die meer-
dere keren per jaar plaatsvinden, 
en indien nodig ook met de poli-
tiediensten. 

> Inlichtingen: 
Nabijheidscel  
(gemeenschapswachten  
en stewards) 
Cynthia RODBERG 
Vlogaertstraat 22 
 02/435.12.14  
 gardiendelapaix.1060@
stgilles.brussels

Nabijheidsmedewerkers
Jessica VAN CLEVEN
 02/536.17.87
 jvancleven@stgillis.brussels

▲ De nabijheidsbemiddelaars ▲ De stewards

“ Hun wapens?  
Dialoog,  
luisterbereidheid een 
neus voor observatie ”
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“ De dienst 
schoolbemiddeling 
is gratis, neutraal en 
vertrouwelijk ”

De cel Schoolinschakeling: jongeren  
begeleiden tijdens hun schoolloopbaan 
De cel Schoolinschakeling bestaat 
uit 6 medewerkers die ten dien-
ste staan van alle jongeren uit 
Sint-Gillis en/of die school lopen in 
Sint-Gillis, en van hun ouders. Hun 
taak is het om de schoolinscha-
keling op 2 manieren te bevor-
deren: door enerzijds schoolbe-
middeling en -begeleiding voor 
te stellen, en anderzijds scholen 
en lokale partners te ondersteu-
nen, en dit alles binnen een net-
werkverband. 

De dienst Schoolbemiddeling 
is gratis, neutraal en vertrou-
welijk. Hij is bedoeld voor kin-
deren en jongeren tussen 2½ 
jaar en 26 jaar, en ouder indien 
nodig, uit het basis-, secundair 
en hoger onderwijs. De bemid-
delaars van de cel beantwoor-
den alle individuele vragen met 

betrekking tot het onderwijs en 
de daaraan gekoppelde uitdagin-
gen: een school zoeken, nood aan 
informatie over de organisatie van 
het onderwijs of hulp bij het invul-
len van een aanvraag voor een 
studietoelage, vraag om advies 
in geval van pedagogische, rela-
tionele of gedragsproblemen of 
zelfs pesterijen…. 

De cel Schoolinschakeling organi-
seert ook collectieve acties zoals 
workshops rond het aanleren 
van werkmethodes, het pro-
ject “ose ton orientation” met 
o.m. een informatieavond rond 
beroepen, acties “coaching Job- 
Student”… De cel werkt samen 
met scholen en diensten binnen 
de gemeente maar ook daarbui-
ten, voor andere projecten zoals 
het immersieproject Nederlands 

voor jongeren uit de eerste graad 
“néerlandais citoyen” of ook een 
dag rond de “overstap lager/
secundair onderwijs”, georga-
niseerd in samenwerking met de 
takenscholen en de jeugdhuizen. 

De cel streeft ernaar het welzijn 
van de leerlingen te verbeteren en 
ondersteunt daarom ook tal van 
preventieprojecten met de scho-
len rond thema’s zoals preventie 
van pesten, opleiding rond media, 
het beperken van de risico’s op 
verslaving… 

Alle scholen op het grondgebied 
van de gemeente, ongeacht het 
net waartoe ze behoren, kunnen 
bij de dienst terecht.
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> Inlichtingen: 
Cel Schoolinschakeling  
Brigitte WELTER  
Munthofstraat 99 
 02/542.63.54  
 bwelter@stgilles.brussels

Permanentie:  
In het kader van de huidige 
gezondheidsmaatregelen ont-
vangt de Cel Schoonlinschake-
ling alleen op afspraak.

Preventie 2019 in enkele cijfers: 

 ▶ meer dan 5 500 vaststellin-
gen (netheid van de openbare 
ruimte, straatmeubilair, ver-
lichting, beplanting, verkeers-
borden, sociale samenhang…) 
opgesteld door de gemeen-
schapswachten en stewards 
en doorgestuurd naar de con-
ciërgerie of de bevoegde dien-
sten (politie, straathoekwer-
kers, bemiddelaars…)

 ▶ 712 leerlingen met leerpro-
blemen die door schoolbe-
middelaars worden gevolgd 
(hulp bij inschrijving, falen op 
school, informatie over stu-
dies, studietoelagen…)

 ▶ 955 personen die in totaal 
4 487 aanvragen hebben 
ingediend bij de straathoek-
werkers in verband met soci-
ale bijstand,… 

 ▶ 1 388 individuele dossiers 
(burgerlijk recht, sociaal recht, 
vreemdelingenrecht, straf-
recht, fiscaal recht, admi-
nistratief recht, recht inzake 
vzw’s en vennootschappen…) 
verwerkt door de Cel Nabij-
heidsjustitie 

 ▶ 121 personen omkadert 
door de Dienst Alternatieve 
Gerechtelijke Maatregelen 
bij een werkstraf die pres-
taties leveren op een dertig-
tal locaties 

 ▶ 192 bemiddelingen en 350 
gesprekken uitgevoerd door 
de bemiddelaars 

 ▶ 98 bezoeken uitgevoerd 
door de diefstalpreventie-
consulent en ongeveer 50 
premies  voor de beveiliging 
van openbare gebouwen, pri-
vate woningen en winkels.
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Deze eerstelijnsprofessionals 
zijn hoofdrolspelers in de strijd 
tegen uitsluiting en sociale onze-
kerheid en werken met elk publiek 
dat daarom vraagt. Hun taken-
pakket ziet er als volgt uit: de 
autonomie bevorderen en bij-
dragen aan de ontwikkeling en 
ontplooiing van iedereen, de 
toegang vergemakkelijken tot 
middelen, diensten en gemeen-
telijke of verenigingsstructuren 
(gezondheidszorg, huisvesting, 
administratieve bijstand, enz.). 

Het team van straathoekwer-
kers zorgt voor een gepersona-
liseerde begeleiding en werkt 
nauw samen met de gemeen-
tediensten en het verenigingsle-
ven. Het organiseert op een par-
ticipatieve en vrijwillige basis en 
met een educatief en emanci-
patorisch doel, ook meer col-
lectieve acties (sport, cultuur,…) 

Straathoekwerkers:  
kansarme personen begeleiden  
en zorgen voor een aanwezigheid op straat 

die op jongeren zijn gericht. Die 
acties vinden vooral plaats op 
straat en in de openbare ruimte. 
De straathoekwerkers organise-
ren ook stages tijdens de school-
vakanties, culturele activiteiten en 
uitstapjes buiten Sint-Gillis.

Voorts zijn er de mobiele hulp-
teams die erop uittrekken om dak-
lozen rond het Zuidstation en het 
Voorplein te gaan opzoeken.

Ten slotte werken ze ook mee 
aan het opzetten en uitrollen van 
gemeenschapsacties, door zich 
te betrekken bij netwerken en de 
dynamiek van de wijk. Dankzij hun 
dagelijkse werk en hun betrokken-
heid op het terrein zorgen ze mee 
voor het leggen en onderhouden 
van sociale contacten en solidari-
teitsnetwerken, die essentieel zijn 
voor iedereen en voor het leven 
van een gemeente. 

> Inlichtingen:  
Cel Straathoekwerk
Christel CALISTRI  
Munthofstraat 70   
 02/539.23.91  
 ccalistri@stgilles.brussels

▲ Activiteit georganiseerd door de straathoekwerkers
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Nabijheidsjuristen: 
eerstelijns juridische bijstand 

Sinds de oprichting in 1999 van de 
dienst Nabijheidsjustitie, loopt de 
gemeente Sint-Gillis voorop bij de 
preventie door het recht en bij de 
toegang tot de rechter, door alle 
burgers gratis en kwaliteitsvolle 
toegang tot eerstelijnsjustitie 
te garanderen. 

Gezien de complexe regelgeving 
en de vrees van sommige men-
sen om hun rechten te doen gel-
den, biedt de cel Nabijheidsjustitie 
juridische informatie die toegan-
kelijk is voor de burgers. Deze 
dienst zorgt voor de preventie, 
het opsporen en doorspelen van 
bezorgdheden en voor het ver-
minderen van de onveiligheid en 
schade die iedereen dagelijks kan 
ondervinden.

Tijdens permanenties kan ieder-
een die erom vraagt terecht bij 
juristen, die de personen zullen 
opvangen, horen en op een effi-
ciënte manier zullen informeren. 
Ze werken actief samen met tal 
van actoren op het terrein, zoals 
lokale bemiddelaars, straathoek-
werkers, het OCMW, de CAFA, het 
Bureau voor slachtofferhulp, advo-
caten van de Brusselse balie, enz. 

De juristen organiseren ook regel-
matig opleidingen voor professi-
onals over thema’s die verband 
houden met ongelijkheden zoals 
geweld tegen vrouwen. De acties 
in de strijd tegen ongelijkheid 
en discriminatie worden door 
UNIA (onafhankelijke openbare 

instelling die strijdt tegen discrimi-
natie en opkomt voor gelijke kan-
sen in België) trouwens genoemd 
als voorbeelden van goede 
gemeentelijke praktijken!

Op die manier wordt de strijd 
aangebonden tegen uitsluiting, 
het niet-opnemen van rechten 
en sociale ongelijkheden. Het 
bevordert het oplossen van 
conflicten buiten het justitiële 
kader om en zorgt ervoor dat 
burgers opnieuw vertrouwen 
krijgen in de openbare instel-
lingen.

> Inlichtingen :  
Cel Nabijheidsjustitie  
Sandrine GOETHALS  
Broodthaersplein, 7-8  
 02/542.62.40  
 secretariat.juridique 
@stgilles.brussels

Permanenties:  
In het kader van de huidige 
gezondheidsmaatregelen ont-
vangt de Cel Nabijheidsjustitie 
alleen op afspraak.
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De afgelopen decennia worden in 
alle sectoren van het maatschap-
pelijke leven conflicten steeds 
vaker op een alternatieve manier 
opgelost. Drie sociale bemidde-
laars bieden binnen een ver-
trouwelijke ruimte een luiste-
rend oor aan alle mensen in 
conflictsituaties (conflict met 
buren of omwonenden, famili-
aal- of echtelijk conflict, eigen-
doms-/verhuurconflicten en con-
flicten binnen mede-eigendom, 
enz.). Als derden in het conflict 
handelen zij onafhankelijk, het-
zij op rechtstreeks verzoek van 

Lokale en sociale bemiddelaars: 
conflicten bedaren 

de burgers, hetzij op verzoek 
van politie of justitie, waarbij zij 
ervoor zorgen dat ieders belan-
gen worden gerespecteerd. 
Ze werken samen met andere 
gemeentelijke diensten, zoals de 
juristen van de preventiedienst, of 
met de verenigingssector.

Het principe van bemiddeling 
bestaat erin om individuen of 
groepen mensen te begeleiden 
bij het oplossen van hun con-
flict door op zoek te gaan naar 
gemeenschappelijke waarden, die 
door de afwezigheid van dialoog 

vaak onzichtbaar zijn. Dit proces 
zorgt voor het versterken van het 
sociale weefsel maar vergt door-
gaans wat tijd.

> Inlichtingen: 
Broodthaersplein 7-8
 02/542.62.40  
 mediation.1060@stgilles.
brussels  
Enkel op afspraak
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De Dienst Omkadering  
Alternatieve Gerechtelijke 
Maatregelen:  
werkstraffen organiseren 

Een van de instrumenten waar-
over magistraten beschikken als 
reactie op het plegen van een 
misdrijf of een inbreuk zijn alter-
natieven voor gevangenisstraf of 
een boete, zoals de werkstraf. De 
werkstraf is verankerd in een 
herstellend en inclusief model 
van sociale rechtvaardigheid 
en komt neer op het verrichten 
van onbetaald werk van alge-
meen belang, door een veroor-
deeld persoon bij een vzw of 
een overheidsdienst, voor een 
door een magistraat bepaald 
aantal uren (tussen 20 en 300). 
Deze maatregel heeft positieve 
gevolgen voor zowel de rechtzoe-
kende in termen van herinscha-
keling, als voor de ontvangende 
instantie, aangezien het over een 
jaar gespreid soms over honder-
den of zelfs duizenden uren pure 
ondersteuning kan gaan.

De Dienst gaat op zoek naar 
geschikte locaties voor de ver-
oordeelden, staat in voor de 
coördinatie en opvolging van de 
werkzaamheden, in nauwe samen-
werking met de verantwoordelijke 
van de plaats van prestatie en het 
Justitiehuis van het arrondisse-
ment Brussel. De verantwoorde-
lijke van de Dienst werkt al meer 
dan 20 jaar in Sint-Gillis en heeft 
intussen stevige vertrouwensban-
den opgebouwd met tal van gast-
instanties. Via de Dienst helpt de 
gemeente dus mee bij het voor-
komen van recidive en bevordert 
ze de herinschakeling van perso-
nen op de arbeidsmarkt.

> Inlichtingen: 
François-Xavier HELLEMANS  
Broodthaersplein 7-8  
 02/542.63.56  
 fxhellemans@stgilles. 
brussels

▲ De DOAGM, Broodthaersplein

“ Een werkstraf komt 
neer op het verrichten 
van onbetaald werk  
van algemeen belang ”
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Preventie van radicalisering

Onder het fenomeen radicalisering wordt het 
volgende verstaan: “het proces van toenemend 
radicalisme bij een persoon of groep, waarbij de 
bereidheid groeit om zelf met gebruik van geweld 
dergelijke diep ingrijpende veranderingen van de 
samenleving en de democratische rechtsorde 
na te streven en/of te ondersteunen, dan wel 
anderen daartoe aan te zetten.” (Gielen, 2008).

 

Polarisering betreft “de verscherping van tegen-
stellingen tussen groepen in de samenleving die 
resulteert of kan resulteren in (een toename van) 
spanningen tussen die groepen en in risico’s 
voor de sociale veiligheid” (COT, 2008). Beide 
fenomenen kunnen leiden tot de ultieme fase 
van het terrorisme. 

Om deze fenomenen te voorkomen en te 
bestrijden, spelen de sociale actoren bin-
nen de gemeentelijke preventiediensten een 
belangrijke eerstelijnsrol.

Sinds 2016 stelt de ambtenaar die belast is met 
de preventie van radicalisering en polarisering 
een diagnose op die gericht is op het contextua-
liseren en inventariseren van het fenomeen radi-
calisering en van de bestaande maatregelen of 
acties om dit te bestrijden. Zo is hij betrokken bij 
het opstellen van een preventieplan ter zake 
en helpt hij bij het zoeken naar en de opvolging 
van opleidingen en de ontwikkeling van instru-
menten voor de gemeentelijke ambtenaren. 

Sint-Gillis is een voorloper in de strijd tegen 
radicalisering en polarisering. Onder auspiciën 
van de burgemeester en in nauwe samenwer-
king met alle bevoegde actoren binnen en bui-
ten de gemeente, wordt dit fenomeen op een 
integrale en geïntegreerde manier aangepakt.

FOCUS
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Een inbraak- en diefstalpreventie-
consulent biedt een gratis en neu-
trale dienst aan zonder commerci-
eel belang. De consulent staat in 
voor de beveiliging van alle open-
bare gebouwen in de gemeente 
maar gaat ook langs bij particu-
lieren en winkeliers die erom vra-
gen, om praktische adviezen te 
geven over inbraakbeveiliging. 
Zodra een aanvraag is ingediend, 
komt hij de maatregelen contro-
leren die al zijn genomen om risi-
co’s op inbraak te vermijden. Op 
die manier kunnen de inwoners 
van Sint-Gillis profiteren van de 
gemeentelijke premie voor de 
beveiliging van privéwoningen.

De preventieconsulent diefstal: 
inbraak en diefstal van voertui-
gen en fietsen voorkomen

De diefstalpreventieconsulent 
coördineert ook campagnes om 
fietsendiefstal binnen de gemeente 
te voorkomen en werkt daarvoor 
actief samen met de politie van 
de zone. ◼
> Inlichtingen: 
Preventiedienst  
André SELSCHOTTER 
Vlogaertstraat 22  
 02/542.62.40  
 prevention.1060@stgilles.
brussels 

Gemeentelijke  
beveiligingspremie

De particulier die kosten doet 
om zijn privéwoning tegen 
diefstal en inbraak te bevei-
ligen kan rekenen op een 
gemeentelijke premie van 
50% van de gemaakte kosten, 
met een maximum van 250 
euro per woning. Deze pre-
mie geldt niet voor de elektro-
nische alarmsystemen.

Bovendien kan onder bepaalde 
voorwaarden een belastingaf-
trek worden toegekend aan 
zelfstandigen, KMO’s en 
beoefenaars van vrije beroe-
pen die investeren in de bevei-
liging van hun bedrijfsruimte.
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De Permanente  
Burgerraad (PBR)

 Misschien ben jij wel 
één van die 3 000 Sint-Gillena-
ren die zijn uitgenodigd om mee 
te doen aan een uniek experiment: 
de installatie van een permanente 
burgerraad! 

In navolging van verschillende 
andere ervaringen met participa-
tieve democratie en burgerpanels 
in Brussel, België en het buitenland, 
en op aansturen van de G1060 die 
in 2018 in de gemeente Sint-Gil-
lis is gehouden, heeft het College 
van Burgemeester en Schepenen 
beslist een permanente burger-
raad op te richten, die een divers 
panel van uitgelote Sint-Gillenaren 
moet betrekken bij het gemeente-
lijke besluitvormingsproces. 

Zoals bepaalt in het meerder-
heidsakkoord voor de legislatuur 
2018-2024 zal de permanente bur-
gerraad van de gemeente Sint-Gil-
lis, nog vóór gemeentelijke beslis-

singen worden genomen, zich 
kunnen uitspreken over beslis-
singen die een ingrijpende impact 
hebben op het dagelijkse leven 
van de Sint-Gillenaren (leefmi-
lieu, ruimtelijke ordening, bud-
get,…). Daarbij zal er op worden 
toegezien dat deze beslissingen 
het algemeen belang dienen en 
bij de verwachtingen van de inwo-
ners van de gemeente aansluiten. 
Het gaat hier om een pilootpro-
ject. Na twee jaar is het de bedoe-
ling dat de permanente burger-
raad voor de daaropvolgende twee 
jaar wordt vernieuwd, enzovoort. 

De PBR is dus een pilootproject, 
waarbij over 2 jaar gespreid, 12 
raden zijn gepland. Op die 12 
raden komen 4 belangrijke the-
ma’s aan bod (waaraan telkens 3 
raden worden besteed). 

Om de frustraties van ervaringen 
met gelijkaardige buitenlandse 

initiatieven te vermijden, waar-
bij één dag voor de deelnemers 
vaak niet voldoende was om een 
sereen debat te voeren en een 
gemeenschappelijk standpunt in 
te nemen, maar ook om ervoor 
te zorgen dat de debatten kwa-
litatief verlopen en de aanbeve-
lingen aan het college wel dege-
lijk nut hebben, is besloten er de 
nodige tijd voor uit te trekken en 
aan elk thema drie vergaderingen 
van de PBR te wijden: 

 ▶ vertrouwd raken met het thema, 
en de adviezen en de experts 
horen 

 ▶ van gedachten wisselen, een 
debat voeren en beraadslagen 

 ▶ aanbevelingen en adviezen 
organiseren.
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Gelaagde loting: methodologie

Representativiteit in een panel is onhaalbaar in de 
praktijk. Voor Sint-Gillis zou dit een panel van 49 110 
inwoners betekenen, ofwel de totale bevolking van 
Sint-Gillis. Bij dit type panel wordt de facto gestreefd 
naar diversiteit in de profielen. De gelaagde loting is 
een methode die deze diversiteit waarborgt, terwijl 
de toegang tot persoonsgegevens drastisch wordt 
beperkt en de Belgische en Europese wetgeving op 
het gebied van privacy- en gegevensbescherming 
wordt gerespecteerd.

Concreet krijgen 3 000 inwoners boven de 16 jaar 
een gepersonaliseerde brief waarin het project wordt 
voorgesteld en waarin ze worden uitgenodigd om in 
het project te stappen. Ze worden willekeurig uit het 
bevolkingsregister gehaald, met volgende van gege-
vens: naam, voornaam, ouder dan 16 jaar en Neder-
lands- of Franstalig. Burgers die belangstelling hebben, 
kunnen zich inschrijven via internet of telefonisch. Bij 
de inschrijving moet een eenvoudig formulier worden 
ingevuld met vragen van socio-demografische aard: 
naam, voornaam, e-mail, telefoon, geslacht, wijk, leef-
tijdsgroep, beroep, opleidingsniveau en taal waarin hij 
of zij wenst deel te nemen (FR/NL). De samenstelling 

van het uiteindelijke panel gebeurt tijdens een tweede 
loting onder zij die zich vrijwillig hebben ingeschreven, 
op basis van een verdeling naar socio-demografische 
categorieën die de diversiteit van Sint-Gillis moeten 
weerspiegelen. 

Participatiz laat zich bijstaan door de “Sortition 
Foundation”, die een feilloos softwareprogramma 
heeft ontwikkeld dat het effectief willekeurige karak-
ter ervan garandeert en dat op verschillende plaat-
sen in de wereld wordt gebruikt. Uiteraard houdt 
het gemeentebestuur rekening met de problema-
tiek en garandeert het de naleving van de wetge-
ving inzake gegevensbescherming.

De 6 criteria die de diversiteit moeten garanderen:

 ▶ pariteit mannen/vrouwen

 ▶ geografische spreiding

 ▶ leeftijdscategorie 

 ▶ aanwezigheid van Nederlandstaligen

 ▶ beroep/socio-economische activiteit: zelfstandi-
gen, werkzoekenden, arbeider, bediende

 ▶ hoogst behaalde diploma

17 #



Op die manier kunnen de deel-
nemers zich informeren, advies 
inwinnen en in alle rust nadenken 
over het onderwerp waarover zij 
hun mening moeten geven.

Om van dit experiment een suc-
ces te maken, laat de gemeente 
zich begeleiden door Particitiz, 
een vzw die gespecialiseerd is 
in nieuwe praktijken van partici-
patieve democratie binnen over-
heidsinstellingen. De samen-
stelling van het panel moet de 
diversiteit in Sint-Gillis weerspie-
gelen, en ook zij die weinig ver-
trouwd zijn met burgerparticipa-
tie, aansporen hun stem te laten 
horen. Zo worden onder alle inwo-
ners van Sint-Gillis boven de 16 
jaar, 35 Sint-Gillenaren uitgeloot. 
Dit aantal komt overeen met het 
aantal gemeenteraadsleden en 
moet tegelijk de diversiteit van 
Sint-Gillis weerspiegelen (leef-
tijd, beroep, wijk,…).

Er is ook een opleiding gepland 
zodat de deelnemers over alle 
sleutels beschikken om een con-
structief debat te kunnen voeren. 
De panelleden worden stapsge-
wijs begeleid, zowel inhoudelijk 
als vormelijk. Het debat wordt in 
goede banen geleid door profes-
sionele tweetalige facilitatoren. 
Zij zijn gespecialiseerd in inclu-
sieve en transversale facilitering 
en hanteren daarbij tools op vlak 
van collectieve intelligentie. Bij 
aanvang van de bijeenkomsten 
wordt ook een proces uitgerold 
om de deelnemers ertoe aan te 
sporen zich voor de volledige ter-
mijn te engageren. 

De aanbevelingen zijn niet juri-
disch bindend maar worden aan 
het College van Burgemeester en 
Schepenen en aan de Gemeen-
teraad meegedeeld. Die moeten 
de aanbevelingen analyseren en 
de permanente burgerraad feed-
back bezorgen, met daarin toe-
lichting en verantwoording bij het 
gevolg dat aan de adviezen van 
de permanente burgerraad wordt 
gegeven.

Een academisch expert zal het 
hele proces observeren en vervol-
gens een rapport opstellen over 
de mogelijke verbeteringen aan 
dit experiment. ◼

Vooropgestelde timing:

 ▶ September 2020: samenstel-
ling van het panel

 ▶ Herfst 2020 1ste thema (3 raden)

 ▶ Lente 2021; 2de thema (3 raden)

 ▶ Herfst 2021: 3de thema (3 raden)

 ▶ Lente 2022: 4de thema (3 raden)
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Het CuBe,  
ontmoetingsruimte en 

centrum voor expressie
Het CuBe (Centrum voor Stede-
lijke Expressie) heeft zijn deuren 
geopend in de vroegere ateliers 
van VDS, Fonsnylaan 131. Het 
gaat om een tijdelijke fase van het 
pilootproject uit het programma 
Stadsbeleid 2017-2020. Tegen 
2021 zal in de wijk rond de Hal-
lepoort dan het definitieve CuBe 
worden ingericht, dat moet inspe-
len op de bijzonder grote behoef-
ten in deze dichtbevolkte wijk van 
de gemeente.

Het CuBe moet uitgroeien tot een 
centrum voor expressie op vlak 
van kunst, cultuur, sport, bur-
gerschap… Over meer dan 
700m² gespreid, zijn er verschil-
lende ruimtes (sport, muziek, 

foyer en polyvalente zaal) en je 
krijgt er ook op verschillende 
manieren toegang toe. Elke 
gebruiker kan er vrij over mate-
riaal beschikken, hij of zij moet 
alleen ouder zijn dan 16 jaar.  
Het CuBe animatieteam organi-
seert elke week ook een hele 
reeks gratis workshops: bok-
sen, crosstraining, zang, gitaar, 
piano, beatmaking, videowork-
shops, breakdance, enz. Externe 
dienstverleners zijn bij het project 
betrokken om de aangeboden 
activiteiten te diversifiëren en zo 
goed mogelijk tegemoet te komen 
aan de vraag van onze doelgroep 
van jongeren uit Sint-Gillis tussen 
de 16 en 26 jaar. 

Behalve de workshops is het CuBe 
ook bedoeld als ontmoetings-
plaats waar tal van evenementen 
worden georganiseerd. De pro-
grammering zal afhangen van de 
gezondheidsmaatregelen die in 
september in het kader de Covid-
19 epidemie zullen gelden.

De hele ploeg ziet je graag 
komen van dinsdag tot vrijdag 
van 14u tot 21u, en op zaterdag 
van 10.30u tot 17.30u.  ◼
> Inlichtingen :

 02/435.12.13

 cube.1060@stgilles.brussels 
Instagram cube.brussels

De ruimtes worden ook verhuurd.
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 Thema van de Open 
Monumentendagen op 19 en 20 
september is dit jaar “Kleur”. Dit 
thema heeft Sint-Gillis duidelijk 
geïnspireerd want nooit tevo-
ren zullen er voor dit evenement 
zoveel locaties in de gemeente 
hun deuren hebben geopend. 

Kleur voor de  
Open Monumentendagen

Bekende plaatsen zoals het stad-
huis, het Aegidium of het Hôtel 
Hannon met tal van rondleidingen, 
maar ook minder bekende zoals 
de schilderschool Van der Kelen, 
het huis van Fritz Seeldrayers of 
de Etablissements Linckx.

Om de gezondheidsregels te 
respecteren is vooraf reserve-
ren verplicht. Dit kan vanaf 4 
september. Inlichtingen: 
www.openmonumentendagen.
brussels
jdp-omd@urban.brussels.
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Stadhuis  
van Sint-Gillis 

Het stadhuis van Sint-Gillis is een 
kunstwerk op zich, en vormt tege-
lijk het decor voor het werk van 
meer dan honderd kunstenaars.

De opdrachtgevers en de architect 
wilden een gebouw dat schoon-
heid belichaamt door zijn vorm, 
ruimtes, lichtinval, materialen en 
binnen- en buitendecoratie. 

Als ode aan de vooruitgang en de 
beschaving staat het stadhuis voor 
de waarden van een triomfantelijk 
en verlicht openbaar gezag, voor 
wie de strijd tegen onwetendheid, 
via wijsheid en wetenschap, de 
beste manier is om aan de chaos 
te ontkomen. Dit streven, dat in 
het DNA van het gebouw veran-
kerd zit en tijdens de inhuldiging 
van het stadhuis in 1904 publieke-
lijk werd uitgesproken, zal 10 jaar 
later door de barbarij van de Eer-
ste Wereldoorlog in de kiem wor-

Het kantoor van de burge-
meester, door Charles Picqué, 
burgemeester
Zaterdag en zondag: 11u en 12u

Enkele schatten uit de  
collectie van het stadhuis,  
Alain Jacobs, kunsthistoricus en 
lid van de Association pour le 
Patrimoine artistique.
Zaterdag en zondag: 11.30u-13u-
15.30u.

Beelden op de gevels, een 
beeld van de samenleving, 
door Pierre Dejemeppe
Zaterdag en zondag: 15u en 
16.30u.

Reserveren via e-mail verplicht: 
contact.1060@stgilles.brussels.

den gesmoord. Dit maakt van het 
gebouw op het Van Meenenplein 
één van de laatste overblijfselen van 
het geloof in een continue vooruit-
gang naar een betere wereld.

Maurice Van Meenenplein 39, van 
10u tot 18u.

Rondleidingen

Stadhuis: met de medewerking 
van Itinéraires, op de Paden van 
de Geschiedenis.
Zaterdag en zondag: 15.30u. 
Reservatie via www.openmonu-
mentendagen.brussels.

De muurschilderingen  
(Khnopff, Ciamberlani, 
 Dierickx…), door Jacqueline 
Guisset, kunsthistorica gespeci-
aliseerd in monumentale kunst.
Zaterdag en zondag: 12.30u en 
14.30u.

▲ Bezoek aan het kantoor van de burgemeester door de burgmeester.
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En ook…

Hôtel Hannon

Een meesterwerk van Jules Brun-
faut voor ingenieur en fotograaf 
Edouard Hannon, met een schit-
terend fresco van Paul-Albert 
Baudouin in het trappenhuis, 
glas-in-loodramen van Raphaël 
Evaldre en de firma Tiffany, een-
voudige en dichte bas-reliëfs van 
Victor Rousseau.

Verbindingslaan 1. 
Rondleidingen, zaterdag en 
zondag om 10u30, 11u30, 
12u30, 13u30, 14u30, 15u30, 
16u30 en 17u30. 

Eigen woning van 
Fritz Seeldrayers

De eigen woning van Fritz Seel-
drayers (1878-1963) is de eer-
ste realisatie van de architect, 
die toen amper 22 jaar oud was. 
Het huis is zijn manifest en visi-
tenkaartje geworden: de geschil-
derde decors, glas-in-loodramen, 
vloeren of deuren (alle nog intact) 
getuigen van de omvang van zijn 
talent. 

Morisstraat 52. 
Rondleidingen, zaterdag en 
zondag om 10u30, 11u30, 
12u30, 13u30, 14u30, 15u30, 
16u30 en 17u30.

Schilderschool  
Van der Kelen

Het huis in Vlaamse neorenaissan-
cestijl waar de schilderschool Van 
der Kelen gehuisvest is, is het 
decor van de laatste roman van de 
Franse auteur Maylis de Kerangal 
(Un monde à portée de main) en 
is in 1881 ontworpen door Jules 
Jacques Van Ysendyck voor Pros-
per Schryvers, een kunstsmid die 
de gevel versierde met elemen-
ten die zijn vakmanschap illus-
treerden, zoals ankers, galgen, 
korenaren en de roosters van de 
keldergaten en ramen. 

Metaalstraat, 30
Enkel op zondag van 10u tot 
18u. Rondleiding in het atelier 
en uitleg bij de gevel, zondag 
om 11u.

▲ Lekenevangelie van de gevel,  
onthuld door Pierre Dejemeppe. 

Julien Dillens, Arbeid

▲ Alain Jacobs vertelt ons iets meer over enkele schatten  
uit de collectie van de gemeente.  

Ceres zaal, zicht op het standbeeld van Ceres door Egide Rombaux.

Opgelet

Het bezoek aan deze plaatsen is enkel op reservatie, vanaf 4 sep-
tember via de website www.openmonumentendagen.brussels.
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Hortamuseum

Tentoonstelling Ateliergeheimen, 
het art-nouveau-ornament.

Boeiende tentoonstelling met 
meer dan 80 tekeningen (waaron-
der 61 nooit eerder getoond), wer-
ken van William Morris, Henry van 
de Velde, Josef Hoffmann, Charles 
R. Mackintosh… Het gaat om pro-
jecten voor stoffen en behang-
papier die een brede waaier vor-
men – haast een herbarium – van 
motieven en ornamenten. 

Uitbreiding van het Hortamuseum, 
Amerikaansestraat 27. 
Opgelet: enkel de toegang tot 
de tentoonstelling is gratis. 
Een bezoek aan het museum 
blijft betalend.

Vroegere  
bioscoop Aegidium 

De bioscoop Aegidium heeft in 
1905 zijn deuren geopend. De 
bezoeker zal versteld staan bij 
het zien van de weelderige deco-
ratie die achter deze eclectische 
neoklassieke gevel schuilgaat. 
Het hoogtepunt is ongetwijfeld 
de Moorse zaal, die in 1933 door 
architect Léon Denis als bioscoop 
werd ingericht. Vlechtwerk, schel-
pen, palmbladeren, geometrische 
friezen, slanke zuilen, bogen in 
hoefijzervorm, spiegels en imita-
tie Arabische opschriften creëren 
een oosterse wereld, uniek in het 
Brussels erfgoed.

Sint-Gillisvoorplein 
Rondleidingen, zaterdag en 
zondag om 11u30, 14u en 16u. 

Établissements  
Linckx & Fils

Arthur Linckx is een ontwerper 
van verven en kleuren waarvan 
de technische en esthetische ken-
merken al bijna 90 jaar de reputa-
tie van het familiebedrijf maken. 
Uitleg bij het verfproductieproces 
en tentoonstelling van oude bio-
scoopposters waarvoor Linckx 
matte, dekkende, gepigmenteerde 
en sneldrogende verf vervaar-
digde.

Garibaldistraat 90.
Zaterdag en zondag,  
van 10u tot 18u ◼

▲ Algemeen overzicht van de 
stralende schoonheid van het 

stadhuis, met Itinéraires sur les 
sentiers de l’histoire.

▲ Jacqueline Guisset geeft een woordje uitleg bij de ontstaansgeschiedenis 
van de schitterende muurschilderingen van het stadhuis.  

Eugène Broerman, Gemeenteraadszaal.
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 De afgelopen jaren 
zijn er in onze straten een aantal 
nieuwe verkeersborden opgedo-
ken. Zij weerspiegelen de praktij-
ken en prioriteiten die ontstaan zijn 
door nieuwe vormen van mobiliteit 
maar ook door een veranderende 
visie op de stad. Het is niet altijd 
makkelijk om er wijs uit te raken 
en op de hoogte te blijven, en al 
zeker niet als je je rijbewijs in een 
ver verleden hebt behaald.

Een beknopt overzicht van deze 
nieuwe praktijken en borden die 
je ongetwijfeld nog op je pad zult 
kruisen, vind je hieronder:

>  (woon)erf: een straat of een 
gedeelte van een straat waar 
auto’s geen voorrang hebben en 
waar gemotoriseerde voertuigen 
zich met voetgangers en fietsers 
vermengen. De maximumsnel-
heid is er dan ook beperkt tot 20 
km/u. De bedoeling hiervan is om 

de openbare ruimte terug te geven 
aan de actieve gebruikers (Lissa-
bonstraat, Sint-Gillisvoorplein).

> BEV voor “beperkt éénrich-
tingsverkeer”: dit is een eenrich-
tingsstraat voor auto’s waar fiet-
sers in beide richtingen mogen 
rijden. Automobilisten moeten 
aandacht hebben voor fietsers 
die uit de andere richting kun-
nen komen.

Verkeersborden :  

korte bijscholing

> bord “rechtsaf door rood” 
of “rechtdoor door rood”: dit 
kleine driehoekige bordje is pas 
recent op tal van verkeerslichten 
verschenen, en is voor de meeste 
weggebruikers nog onbekend. 
Het geeft fietsers de toelating 
om rechtsaf of rechtdoor door 
een rood licht te rijden (waar-
bij eventuele gebruikers van de 
voetgangers oversteekplaats altijd 

LEVEN IN SINT-GILLIS

# 24



voorrang hebben). Dit systeem 
moedigt fietsverplaatsingen aan 
door de geringere wachttijd aan 
de lichten maar moet vooral het 
aantal dodehoekongevallen met 
vrachtwagens/bussen beperken, 
die bij het rechts afslaan fietsers 
niet altijd zien.

> opstelvak: op de grond gemar-
keerde strook aan een verkeers-
licht waar fietsers zich vóór de stil-
staande wagens kunnen opstellen. 
Op die manier hoeven fietsers niet 
achter de stilstaande voertuigen 
te wachten, waardoor ze ook geen 
uitlaatgassen inademen.

> fietsstraat: een doorgaans min-
der drukke straat, waar fietsers de 
volledige breedte van een één-
richtingstraat en de halve breedte 
aan de rechterkant van een twee-
richtingsstraat mogen gebruiken. 
Zowel autobestuurders als motor-
rijders mogen er geen fietsers 
inhalen. De maximaal toegestane 
snelheid bedraagt er 30 km/u. In 

een fietsstraat hebben gebruikers 
van speed pedelecs en andere 
soorten fietsen dezelfde voorde-
len als fietsers. Idem dito voor de 
gebruikers van voortbewegings-
toestellen zoals steps. Aangezien 
ze zich sneller voortbewegen dan 
een voetganger, worden ze met 
fietsers gelijkgesteld (Sint-Ber-
nardusstraat en nog andere stra-
ten in de toekomst).

>  schoolstraat: een straat waar 
een school is gevestigd en die tij-
delijk voor het gemotoriseerd ver-
keer wordt afgesloten, zodat leer-
lingen de school veilig kunnen 
bereiken en verlaten. De bedoe-
ling is ook om er de straat gezel-
liger op te maken en de luchtkwa-
liteit in de buurt van scholen te 
verbeteren (Bronstraat).

> autodelen: dit bord identifi-
ceert een parkeerzone langs de 
openbare weg, die uitsluitend 
voor deelauto’s is voorbehou-
den. Deze maatregel moet auto-

delen bevorderen en het bezit van 
een eigen voertuig ontraden, om 
gemeenschappelijke ruimte op 
straat vrij te maken (wist je dat 
de meeste voertuigen meer dan 
95% van de tijd gewoon gepar-
keerd staan!). ◼
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 ▶ 3 collectieve modules van 
een dag rond de volgende 
thema’s: 

• sollicitatiegesprek 

• mijn troeven, mijn vaardighe-
den 

• voorbereiding op ingangstests 
voor een opleiding

 

 CV? Motivatiebrief? 
Sollicitatiegesprek? Project of 
beroepsoriëntering? Heb je een 
duwtje in de rug nodig? Eén adres: 
de Mission locale van Sint-Gillis!

Waarom?  
Voor wie? Waar?

Voor een geslaagde sociale 
inschakeling is het zoeken naar 
een baan en/of een opleiding 
essentieel. De laatste jaren is 
deze zoektocht er echter steeds 
moeilijk op geworden, en dit om 
verschillende redenen (veel-
eisende werkgevers, minder 
beschikbare banen…). En toch 
bestaan er oplossingen. Een 
daarvan is de Mission locale pour 
l’Emploi van Sint-Gillis, een vzw 
waar elke Brusselaar die bij Acti-
ris is ingeschreven en de arbeids-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt, 
terecht kan. 

De vzw is verankerd in Sint-Gillis 
en telt er twee vestigingen: 

 ▶ de maatschappelijke zetel, waar 
de hoofdactiviteiten plaatsvin-
den: Waterlosesteenweg 255 

 ▶ onze antenne op de 2de verdie-
ping van het Maison de l’Emploi 
et de la Formation: de Méro-
destraat 143 

Welke diensten?

De Mission locale heeft heel wat 
expertise opgebouwd in de bege-
leiding bij het zoeken naar een 
baan, beroepsoriëntering en/of 
het zoeken naar een opleiding. 

Je kan er terecht voor een 
gepersonaliseerd begeleidings-
parcours en voor collectieve 
modules: 

 ▶ individuele afspraken rond je 
CV, gericht zoeken naar werk-
gevers, zoekstrategie, jouw par-
cours in de schijnwerpers plaat-
sen… 

 ▶ een IT initiatiemodule gericht 
op het zoeken naar een baan 
gespreid over een week 

De Mission locale  
pour l’Emploi  
is er voor jou
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 ▶ een gerichte initiatie Horeca 
(van 30/11 tot 11/12/2020), of het 
ontdekken van de verschillende 
beroepen in de horeca

 ▶ een gerichte initiatie bijstand 
aan personen, of het ontdek-
ken van verschillende beroepen 
zoals logistiek assistent, fami-
liehulp, zorgkundige

 ▶ een workshop beroepsoriën-
tering (van 5/10 tot 4/12/2020)

 ▶ beroepsoriëntering nieuwe 
technologieën (van 5 tot 30 
oktober), op ontdekking naar 
de verschillende beroepen rond 
de nieuwe technologieën en IT.

De Mission locale houdt ook elke 
woensdagvoormiddag (behalve 
tijdens de schoolvakanties) een 
sociale permanentie waar ieder-
een welkom is. Tijdens die per-
manentie beantwoordt een maat-
schappelijk werker al je vragen of 
verwijst hij je door naar de juiste 
dienst.  ◼

Wil je er meer over weten? 

 ▶ kom ons opzoeken:

• alle dagen van de week (behalve 
op woensdag) van 8.30u tot 
12.30u en van 13.30u tot 16u 
(Waterlosesteenweg 255)

• op woensdagochtend: de 
Mérodestraat 143 

 ▶ je kunt ons telefonisch bereiken 
op het nummer 02/542.63.21 – 
0476/68.07.63 of een e-mail stu-
ren naar volgend adres: contact@
mlsg.be 

 ▶ bezoek onze website  
www.mlsg.be 

 ▶ of volg ons op Facebook “mis-
sion locale pour l’emploi de 
saint-gilles”. 
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  Grappig, ontroerend 
en interessant zijn de bijzondere 
documenten die de Archief-
dienst van de gemeente tijdens 
zijn speurwerk in de archieven 
heeft ontdekt.

We geven je alvast een voor-
smaakje. Vele andere vind je op de 
website van de gemeente. https://
stgilles.brussels/services/archi-
ves/documents-dinteret (enkel 
in het Frans).

1919: Inhuldiging nieuw 
voetbalstadion van  
Union Saint-Gilloise

Het Marienstadion werd op 14 
september 1919 ingehuldigd met 
een wedstrijd tegen het toen al 
prestigieuze AC Milan (Union won 
toen met 3-2).

Voor die gelegenheid deed het 
College van Burgemeester en 
Schepenen via aanplakkingen 
een oproep aan de bevolking van 
Sint-Gillis om de huizen met vlag-
gen te tooien.

Voor de krant La Vie Sportive was 
die 14de september 1919 een top-

dag: De inhuldigingsceremonie 
voor het nieuwe stadion van Union 
Saint-Gilloise zal voor altijd in de 
Belgische sportanalen gegrift blij-
ven. Het is immers de bekroning 
van een verbazend vitale groep, 
die zich vanuit het niets en op 

eigen kracht heeft opgewerkt tot 
een merk met een dermate uit-
straling dat het Belgische voet-
bal steeds in één adem met Union 
Saint-Gilloise wordt genoemd.

Schatten uit  
het archief
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Cinéma-Royal plan  
teruggevonden

Aan het begin van de jaren 1920 
was de gemeente eigenaar van 
een terrein aan de Bareel, op de 
hoek van de Waterloosesteenweg 
en de Munthofstraat. De Société 
anonyme des cinémas diende een 
ambitieus project in met 24 appar-
tementen en een bioscoopzaal met 
1 600 zitjes. Sint-Gillis telde in die 
tijd al verschillende filmzalen, zoals 
de Bristol vlakbij het Voorplein met 
een capaciteit van 1 300 plaatsen. 
Om financiële redenen zou het pro-
ject van Charles Dewys uiteinde-
lijk op niets uitdraaien maar hon-
derd jaar later, duikt het vanuit de 
archieven weer op. 

Tram en haarspelden

Sint-Gillis was één van de eerste 
gemeenten in het Brussels Gewest 
waar eind van de jaren 1860 al 
trams rondreden. Het is dan ook 

geen toeval dat één van de stand-
beelden op de gevel van ons stad-
huis een allegorie van de tram is. 
In groep reizen is niet altijd een-
voudig. We maken het vandaag 
dagelijks mee met het overmatige 
gebruik van gsm’s op het openbaar 
vervoer. Wel, aan het begin van de 
20ste eeuw waren het de haarspel-
den die voor problemen zorgden. 
Ze waren verboden, tenzij er op 
de uiteinden een bescherming zat.

Hoeders van het geheugen

We stellen ons archivarissen graag 
voor als mannen gehuld in stofjas-
sen, het hoofd in oude dossiers ver-
zonken of karretjes vol met oude 
dossiers voortduwend door ein-
deloze gangen. Het team archi-
varissen van Sint-Gillis, onder lei-
ding van Liam O’Sullivan en Martine 
Lemaine, is volledig vertrouwd met 
de modernste technieken en het 
enige wat ze nog overhouden van 
dit vertekende beeld, is dat ze alle 

documenten die zijn aangemaakt 
door en/of die ze hebben ontvangen 
van de gemeentediensten, zorg-
vuldig bewaren. Als hoeders van 
het geheugen zien de archivaris-
sen erop toe dat het erfgoed van 
gisteren en vandaag aan volgende 
generaties wordt overgedragen.

De archieven “open voor het 
publiek” kunnen op afspraak wor-
den geraadpleegd en verschij-
nen in de vorm van inventarissen 
op de website van de gemeente. 
Voor elk bezoek aan de Dienst 
Archieven: gelieve een e-mail te 
sturen naar archives.1060@stgil-
les.brussels met vermelding van 
het inventarisnummer dat men 
wenst te consulteren. ◼
> Inlichtingen:  
Dienst Archieven
M. Van Meenenplein 39 
 02/536.03.21 
 archives.1060@stgilles.
brussels  
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▲ Het mobiel containerpark

Data mobiel  
containerpark

Nadat het al in maart en juni is 

langsgeweest, zal het mobiel 

containerpark dat de gemeente in 

samenwerking met het agentschap 

Net Brussel organiseert, er terug 

staan van 14 tot 17 september 

van 9u tot 18u: 

 ▶ 14/9: de Mérodestraat (tus-

sen de Ruslandstraat en het 

Argonneplein)

 ▶ 15/9: Loixplein (pare kant)

 ▶ 16/9: Jacques Francksquare 

(tussen Fontainas- en Vlogaert-

straat, op de parking)

 ▶ 17/9: Moricharplein (tussen de 

Retorica- en Studentenstraat)

Zoals gewoonlijk kun je er je 

grof huisvuil (meubels, huishoud-

toestellen…) en je chemisch afval 

kwijt. Voor batterijtjes staat er een 

container van Recupel… en ook 

de kringloopwinkel zal er staan.

Vergeet niet dat er behalve het 

mobiel containerpark, ook nog de 

dienst Openbare Netheid van 

de gemeente is, die gratis je 

grof huisvuil komt ophalen, en 

dit tot 4 keer per jaar (1 keer per 

trimester – tot 5m³).

De recyparks van Net Brussel

Het hele jaar door kun je je grof 

huisvuil ook deponeren in het Recy-

park Humaniteit en zijn uitbreiding 

(inlichtingen op 0800/981.81 of 

viawww.arp-gan.be).

Meer inlichtingen op onze web-

site www.stgilles.brussels of bij 

de dienst Openbare netheid op 

het nummer 0800/97.613 of via 

e-mail (proprete.1060@stgilles.

brussels.)

Tienerwerking

Goed nieuws voor de jongeren uit 
Sint-Gillis, het project Tienerwerking 
krijgt een vervolg. Dit project van 
de dienst Jeugd werd opgestart 
in het kader van het wijkcontract 
Voorplein-Morichar en de gemeente 
heeft ermee ingestemd om ermee 
door te gaan. Tienerwerking zijn 
vrijetijdsactiviteiten in het Neder-
lands voor 10-16-jarigen, die de 
kans krijgen hun talenten te ontwik-
kelen. Een of twee keer per week 
komen jongeren met verschillende 
achtergronden samen. Die dag 
veranderen ze dan in kunstenaar of 
topatleet, ontdekken ze fotografie in 
de Karavane op het Moricharplein, 
wagen ze zich aan halsbrekende 
sprongen tijdens circusactiviteiten of 
worden wielerkampioen tijdens een 
uitstap van Sint-Gillis/Noordzee… 
“Tienerwerking” is ook schoolbege-
leiding vanaf 12 jaar. 

Info en inschrijving: dienst 
Jeugd, Ruben Vandersteen  
(rvandersteen@stgilles.brussels 
0490/49.39.61). 
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Volkshuis

Tentoonstelling: “I feel really 
awake: Résonnances du Musée 
d’Ixelles à la Maison du Peuple 
de Saint-Gilles”

Van 16 september tot 25 oktober 

Vernissage op 16 september 
om 18.30u

In het kader van het Artiestenpar-

cours stellen we je graag deze 

originele tentoonstelling voor, die een 

brug slaat tussen de collecties van 

het Museum van Elsene en de heden-

daagse Brusselse kunstenaressen.

11 kunstenaressen, 11 vrouwen, 

schilderessen, beeldhouwsters, 

fotografes, kunstenaressen die in 

Brussel wonen. Elk van deze arties-

tes stelt een lezing voor die gekruist 

wordt met een kunstwerk uit de 

collecties van het Museum van 

Elsene en neemt je zo mee op een 

reis tussen zusters naar een horizon 

van meerdere lezingen, met als enige 

intentie aan boord, een ruimte van 

vrijheid te openen, erop uit te trekken 

weg van de platgetreden paden. 

Info: 

Volkshuis 

Sint-Gillisvoorplein 37  

www.stgillesculture.irisnet.be

Artiestenparcours 2020

Weekends van 26, 27 septem-
ber en 3, 4 oktober 2020

Vrijdag 25 september om 18.30u: 
openingsavond 

Het meest verrassende facet van 

de Belgische artistieke scène kun 

je – eindelijk! – ontdekken op de 

32ste editie van het Artiestenpar-

cours. Zorg dat je tijdens beide 

weekends de plattegrond met 

daarop alle kunstenaarsateliers 

bij je hebt en verken de meest 

uiteenlopende creatieve locaties in 

Sint-Gillis. Zoals bij elke editie van 

deze biënnale staan er naast de 

ateliers, ook projecten in de open-

bare ruimte op het programma 

en worden in de infrastructuren 

van de gemeente en bij de vele 

partners, unieke tentoonstellingen 

georganiseerd.

Info: www.parcoursdartistes.be

Huis van Culturen

Opening seizoen 2020-2021

Zaterdag 12 september

GRATIS

Nu het einde van het cultuursei-

zoen ietwat op een sisser is afgelo-

pen, nodigen we je alvast met veel 

enthousiasme uit om het nieuwe 

seizoen goed in te zetten! Op het 

programma staan straatspektakels, 

concerten en entertainment voor 

het hele gezin in de namiddag, in 

samenwerking met San Zimeón. 

In de vooravond, presentatie van 

de laatste werkfase van “Pueblo”, 

de nieuwe toneelcreatie van David 

Murgia en Ascanio Celestini. En 

eindigen doen we uiteraard, zoals 

het hoort, met muziek!

Info: 

Vooraf reserveren 

Belgradostraat 120  

Info: 02/850.44.18  

maisondescultures@stgilles.

brussels  

www.mdc1060.brussels

VollenBike… in oktober

In het kader van “VollenBike” staat 

de hele maand mei traditioneel in het 

teken van de fiets en de duurzame 

mobiliteit. De paar opleidingen die 

we hebben kunnen organiseren en 

de fietsbeurs waren een zodanig 

succes dat we hebben beslist het 

hele evenement te organiseren 

op 7, 14 en 21 oktober, op het 

Moricharplein.Fietslessen, gratis 

fietsherstelatelier, animaties en brain-

stormsessies worden afgesloten met 

een fietsparade, waarmee je zelf zult 

kunnen uittesten hoe de fietsvoor-

zieningen er in de gemeente op zijn 

vooruitgegaan. We kunnen je alvast 

laten weten dat er in samenwerking 

met de vzw Cemôme op zondag 11 

oktober een nieuwe fietsbeurs 

komt. Alle informatie en het volledige 

programma vind je op de Facebook 

pagina Vollenbike Sint-Gillis.
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De kringloopwinkel

De kringloopwinkel is een initia-

tief van de gemeente en de vzw 

Groupe One, met de steun van het 

Brussels Gewest, en organiseert 

het ophalen, sorteren en recycleren 

van grof huisvuil, dat vervolgens in 

een sociale winkel te koop wordt 

aangeboden. Aangezien er tijdens 

de lockdown niemand over de 

vloer kwam, heeft het team ervan 

geprofiteerd om het decor wat aan 

te passen, nestkastjes te bouwen 

voor de gemeentelijke cel Stedelijk 

Groen en een modehoek in te rich-

ten, waar je tweehandskledij vindt. 

In juni tekende de kringloopwinkel 

ook present toen het mobiel contai-

nerpark, een samenwerking tussen 

de gemeente en Net Brussel, grof 

huisvuil is komen ophalen. In sep-

tember komt het mobiel container-

park opnieuw langs. Tegen dan zijn 

we er ook met nieuwe projecten. 

Tot binnenkort!

Praktische info: 

Belgradostraat 104 

0475/97.70.19

Je kunt in de winkel voor aankopen 

en schenkingen terecht van dins-

dag tot vrijdag van 13u tot 16u en 

op zaterdag van 10u tot 18u. 

Agenda van activiteiten:  

www.recycleriesociale.be 

Facebook: Recyclerie sociale

Sint-Gillis lanceert  
haar Klimaatplan

10 jaar geleden is het al dat onze 

gemeente voluit de kaart van 

de duurzame ontwikkeling heeft 

getrokken met de goedkeuring 

van een “Lokale Agenda 21”, een 

programma met een kleine honderd 

duurzame acties die door de ver-

schillende gemeentelijke diensten 

worden toegepast.

Bij de projecten gaat het om het 

gedifferentieerd beheer van de 

groene ruimtes, de vergroening 

van de wijken, de projectoproepen 

eco-burgers, sociale en professi-

onele inschakeling, projecten voor 

een milieuvriendelijke renovatie van 

gemeentelijke gebouwen, de voor-

trekkersrol van de gemeente bij het 

verbieden van plastic wegwerptassen 

voor eenmalig gebruik op de markten, 

projecten rond zachte mobiliteit…

Intussen zijn de gemeente en het 

schepencollege er zich meer dan ooit 

van bewust dat er nog meer inspan-

ningen nodig zijn om de klimaatop-

warming aan te pakken. Daarom zal 

de Lokale Agenda 21 plaats ruimen 

voor het Klimaatplan van Sint-Gil-

lis. Na goedkeuring van een motie tot 

uitroeping van de klimaat- en milieu-

noodtoestand in oktober 2019, en om 

ons nog verder te engageren, heeft 

de gemeente in juni 2020 het Burge-

meestersconvenant voor Klimaat en 

Energie ondertekend.

Heel concreet wordt het Klimaat-

plan opgebouwd rond drie belang-

rijke pijlers die de grootste impact 

hebben op de luchtkwaliteit: ener-

gie, mobiliteit en natuur. Daarbij 

horen bijkomende acties rond o.m. 

afvalbeheer, collectieve burgerpro-

jecten, projecten rond de circulaire 

economie, enz.

Maar dit is slechts het begin van 

een permanent wordingsproces, 

dat het College verder wil uitbou-

wen… Elke speler op het grondge-

bied zoals burgers, verenigingen, 

bedrijven, handelaars,… draagt een 

grote verantwoordelijkheid voor zijn 

impact op de uitstoot van broei-

kasgassen (met de nadruk op het 

energieverbruik van de gebouwen 

of de transportmodi) en daarom 

wordt dit proces gekoppeld aan een 

oproep tot deelname.

De impact en de evolutie van deze 

maatregelen zullen zichtbaar zijn 

op een onlineplatform, dat je heel 

binnenkort via volgende link zult 

kunnen opvolgen: www.stgilles.

futureproofed.com. 

Voor meer informatie kun je terecht 

bij de dienst duurzame ontwikkeling: 

www.maisonecohuis.be  

02/852.71.45.
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Het PIJ MOBIL JIP, of 
Point Infos Jeunesse Mobil 
Jeugd Informatie Punt, of 
hoe we jongeren opzoeken 
in de openbare ruimte!

Dit is een gratis ambulante bege-
leiding waar de jongere antwoord 
krijgt op vragen over school en 
beroep, maar ook op sociale, 
culturele, juridische… vragen. 
Ze worden er ook naar de juiste 
instanties doorverwezen! Alle 
voorzieningen zoals tafels, stoe-
len, computer, internetverbinding, 
brochures… zijn aanwezig en het 
JIP werkt nauw samen met Infor 
Jeunes Brussels en gemeen-
telijke diensten. Vanaf het weer 
mogelijk wordt, is er ook het door 
de vzw JES gecoördineerde pro-
ject Neet/Next, dat een traject 

opstart voor jongeren van 18 
tot 26 jaar, die geen job heb-
ben, geen opleiding volgen en 
ook geen stage lopen. Deze 
individuele coaching helpt de 
jongere om bij Actiris de nodige 
formaliteiten te regelen en om 
vooral samen met hem een “tra-
ject” op te starten: de jongere 
opnieuw vertrouwen geven, moti-
veren, doelgericht doorverwijzen, 
verwachtingen achterhalen, een 
stage, baan of opleiding voorstel-
len, met de jongere een evaluatie 
opmaken, en helemaal opnieuw 
beginnen als het traject de eerste 
keer niet lukt. 

Info: dienst Jeugd  
02/563.11.38 – 02/563.11.32
jeunesse.1060@stgilles.brussels

Nieuwe dienst 
Dierenwelzijn

Dierenbescherming en -welzijn krijgen 

alsmaar meer aandacht. Steeds meer 

inwoners/inwoonsters van Sint-Gillis 

uit alle lagen van de bevolking zetten 

zich voor dit thema in. De gemeente 

vond het dan ook belangrijk om op 

deze bezorgdheid in te spelen en 

daarom werd eind vorig jaar de dienst 

Dierenwelzijn opgericht. De dienst is 

er voor het welzijn van zowel huis-

dieren als van wilde dieren. Tal van 

projecten liggen op tafel, waaronder 

de oprichting van een Burgerraad 

voor dierenwelzijn, de toekenning 

van een premie voor sterilisatie en/

of identificatie van huiskatten, een 

brainstormoefening en lokale acties 

rond de problematiek van predatie 

door katten, sociale raadplegingen, 

ondersteuning van lokale acties en 

evenementen, het opzetten van een 

programma voor de sterilisatie en het 

voeden van zwerfkatten….

Duivenactie! Dit is één van de 

eerste acties die op touw is gezet 

met de andere diensten van de 

gemeente. Sinds altijd al leven mens 

en duif in steden samen. De overbe-

volking richt helaas veel schade aan 

gevels aan, verspreidt parasieten 

en zorgt voor hygiëneproblemen, 

een complex en moeilijk op te los-

sen probleem. De oplossing bestaat 

uit verschillende maatregelen maar 

de meest efficiënte is nog altijd om 

duiven niet langer te voeden (brood, 

restjes of couscous die ook rat-

ten en andere ‘profiteurs’ aantrek-

ken). Bovendien is dit soort voeding 

schadelijk, we stellen immers vast 

dat de duivenpopulaties in slechte 

gezondheid verkeren. We zijn dus 

beter af met minder maar gezonde 

duiven dan met vele zieke duiven. Er 

komt een sensibiliseringscampagne 

aan maar verspreid intussen dus de 

boodschap: geef duiven niet langer 

te eten. Wil je meer informatie, heb 

je nog vragen, suggesties of opmer-

kingen? Neem dan gerust contact 

met ons op: Francesco Iammarino 

(Schepen – 0487/645.580 – fiam-

marino@stgilles.brussels) – Elisa 

Ruwet (eruwet@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”. 

De pandemie,  
een opportuniteit  
voor de solidariteit 
dankzij preventie

2020 werd tot hier toe grotendeels 
getekend door de pandemie, een 
nieuwe situatie die de ongelijkhe-
den benadrukt en zelfs verergert. 

Tijdens de weken van de lockdown 
heeft de gemeente Sint-Gillis er 
alles aan gedaan om de negatieve 
impact van COVID19 te beper-
ken en om de diensten te blijven 
verlenen aan alle inwoners van 
Sint-Gillis. Op die manier moest 
iedereen deze bijzondere periode 
vlot kunnen doorkomen, met de 
steun en hulp die soms nodig is. 
Ik denk aan de senioren in rust-
huizen, de kansarmen die beroep 
doen op het OCMW, de jongeren 
die hun lessen online moesten blij-
ven volgen, of vrouwen en kinde-
ren die het slachtoffer zijn van hui-
selijk geweld. 

Wat ze alle gemeen hebben, is een 
moeilijke toegang tot de meest 
essentiële diensten zoals zorg, 
scholing en bescherming. Dank-
zij verschillende programma’s kon 
in dit verband een opvolging wor-
den georganiseerd. De meest in 
het oog springende waren:

 ▶ Stay Home, Stay Connected

De lockdown heeft het gebruik 
van digitale hulpmiddelen doen 
toenemen en aangetoond dat de 
digitale kloof voor veel leerlingen 
een struikelblok blijft voor een vlot 
verloop van de schoolactivitei-
ten. De jeugddienst en de vereni-
gingen konden een eerste reeks 
van 50 tweedehands pc’s uitde-
len. Dankzij de diensten Onder-
wijs en IT, en in samenwerking 
met verschillende vzw’s, heeft 
Sint-Gillis 300 laptops ter beschik-
king gesteld van de leerlingen van 
de verschillende Franstalige en 
Nederlandstalige lagere en mid-
delbare scholen. 

 ▶ StaySafe; Masker 19

Blijf in uw kot is helaas niet voor 
iedereen synoniem voor veilig-
heid. De oproepen naar het gra-
tis nummer (0800/300.30) voor 
meldingen van huiselijk geweld, 
zijn bijna verdubbeld. Daarom 
heeft Sint-Gillis, net als andere 
gemeenten, het voorbeeld van het 
gewest gevolgd door een oproep 
te doen naar apothekers en win-
kels om het codewoord Masker 
19 uit hangen, om in geval van 
gevaar of huiselijk geweld, de poli-
tiediensten te waarschuwen. Het 
idee van het codewoord is welis-

waar recent, het preventiewerk in 
samenwerking met sociale acto-
ren en politiediensten bestaat al 
langer door naar slachtoffers te 
luisteren, hen psychosociaal te 
begeleiden, onderdak te bieden 
en juridische diensten te verle-
nen. Vanaf september is er ook 
een informatiecampagne gepland. 

 ▶ Stay Home, Stay Solidaire

Ook het OCMW heeft heel wat 
inspanningen gedaan voor de 
meest kwetsbare of alleenstaande 
senioren, en zij die in het rusthuis 
“Les Tilleuls” wonen. De maat-
schappelijk werkers en straatwer-
kers zijn steun blijven verlenen en 
hebben verder werk gemaakt van 
sociale samenhang. Op die manier 
konden onder andere medische 
zorgverlening, hotelaccommoda-
tie voor daklozen en mensen zon-
der papieren en de bedeling van 
voedsel- of financiële hulp wor-
den gegarandeerd die soms nodig 
was als gevolg van de pandemie. 

Deze acties dienen ook als pre-
ventie, om ervoor te zorgen dat de 
ongelijkheden niet toenemen en 
dat we niemand in de steek laten 
of vergeten, zeker niet in tijden 
van crisis.  ◼

Lesia Radelicki 
Fractieleidster LB
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WOORD VAN ECOLO-GROEN

Voetbal voor hem…  
en voor haar!

Gelijkheid tussen vrouwen en man-
nen ligt mee aan de basis van de 
politieke ecologie. Daarom doen de 
groenen er in Sint-Gillis, zowel bin-
nen het College als in de Gemeente-
raad, alles aan om ook in de praktijk 
werk te maken van deze noodza-
kelijke gelijkheid. 

Catherine Morenville, fractieleidster 
Ecolo in Sint-Gillis en schepen voor 
Gelijke kansen en Vrouwenrech-
ten, organiseert en ondersteunt 
vernieuwende projecten en sensi-
biliseringsactiviteiten om praktijk 
en mentaliteit te doen evolueren. 
Het is dan ook belangrijk dat het 
gemeentebestuur zijn voorbeeld-
functie vervult. Daarom heeft het 
College beslist het principe van 
gender budgeting (gendergevoe-
lige begroting) toe te passen. Dit 
instrument helpt om na te gaan of 
de genderongelijkheid door de ver-
deling van de gemeentelijke over-
heidsmiddelen er kleiner of groter 
op wordt. De bedoeling is om die 
ongelijkheden zichtbaar te maken 
en ze op die manier beter te kun-
nen corrigeren.

De dienst Sport heeft zich kandi-
daat gesteld om dit nieuwe begro-
tingsinstrument uit te testen. Het is 
bekend dat de ongelijkheden tus-
sen vrouwen en mannen in de sport 

groot zijn. Daarom is het essentieel 
onze beleidsinitiatieven op vlak van 
sport bij te sturen om zo het discri-
minerende karakter ervan weg te 
werken. In dit verband heeft Chris-
tine Waignein op de Gemeenteraad 
van 30 januari een vraag gesteld 
over de toewijzing van de gemeen-
telijke sportvoorzieningen. Ze ver-
wees daarbij naar het meerder-
heidsakkoord tussen de Lijst van 
de Burgemeester en Ecolo-Groen, 
dat zich ertoe verbindt “werk te 
maken van meer genderdiversiteit 
in sportinfrastructuren, gendervoor-
oordelen in de sport te bestrijden 
en gemengde en vrouwelijke spor-
ten aan te moedigen”. Tot op heden 
komt het criterium gendermixiteit 
in de overeenkomsten voor de ter-
beschikkingstelling van sportvoor-
zieningen nog steeds niet aan bod. 
De vraag is er nochtans wel: clubs 
of verenigingen zijn op zoek naar 
terreinen om het damesvoetbal te 
ontwikkelen en vrouwenvoetbal-
teams hebben het nog al te vaak 
moeilijk om geschikte infrastruc-
tuur te vinden. 

Helaas is sport niet de enige tak 
waar de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen ver te zoeken is en waar 
de gemeente de zaken vooruit kan 
helpen. De plaats van de vrouw en 
haar op de voorgrond stellen bin-
nen de openbare ruimte, zijn voor 
de groenen essentiële uitdagingen. 

In Sint-Gillis moeten we echter vast-
stellen dat er nog heel wat werk aan 
de winkel is. Neem nu de straatna-
men, waarvan de overgrote meer-
derheid naar mannen is vernoemd.

Vanuit deze vaststelling hebben 
Agnès Vermeiren (Ecolo-Groen) en 
Lesia Radelicki (LB) op de Gemeen-
teraad van 26 september 2019 een 
motie laten goedkeuren, met daarin 
een oproep naar het College om aan 
locaties die nog geen naam hadden, 
namen van vrouwen toe te kennen, 
of om in de openbare ruimte meer 
vrouwelijke kunstenaars aan bod 
te laten komen.

We zijn ervan overtuigd dat we de 
zaken op gemeentelijk niveau in de 
goede richting kunnen doen evo-
lueren en zullen daar dan ook op 
toezien. ◼

 De Ecolo-Groen-fractie

facebook-messenger m.me/EcoloGroen1060 

 contact@ecologroen1060.be

globe https://ecologroen1060.be/
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DEMOCRATISCHE UITDRUKKING

WOORD VAN DE PTB*PVDA

Een stap in de richting 
van een rechtvaardig 
veiligheidsbeleid in 
Sint-Gillis!

Tijdens de laatste gemeenteraad 
waren er heel wat burgers aanwe-
zig om de burgemeester te inter-
pelleren. Al maandenlang gaan er 
veel stemmen op om de onaan-
vaardbare wantoestanden binnen 
de politie aan de kaak te stellen. 
Filmpjes, artikels, getuigenissen 
en officiële rapporten tonen het 
bestaan van geweld en racisme 
bij bepaalde agenten. Dit verhoogt 
de spanningen en onrechtvaardig-
heid waar de bewoners het slacht-
offer van zijn.

De burgers hebben het voldoende 
herhaald. We hebben allen nood 
aan een politie om onze veiligheid 
te garanderen. We hebben nood 
aan dialoog en vertrouwen. We 
moeten een einde brengen aan 
de straffeloosheid van geweldda-
dige agenten. De gemeente moet 
de getuigenissen van de slachtof-
fers horen. Dat is een eerste stap 
in de richting van een rechtvaardig 
veiligheidsbeleid. Het is tijd om zich 
in vraag te stellen en op een pre-
ventieve manier te handelen. Dat is 
in het belang van de burgers maar 
ook van de politieagenten, voor wie 
het al bijzonder moeilijk werken is. 

Door zich te mobiliseren hebben 
de burgers de zaken in beweging 
gebracht. De meerderheidspar-
tijen hebben een motie moeten 
stemmen die we met PVDA neer-
legden. Deze motie erkent einde-
lijk het bestaan van onaanvaard-
bare wantoestanden. Ze vraagt 
om op bepaalde kwesties voor-
uitgang te boeken, zoals: het recht 
om interventies te filmen, de hand-
boeien voor kinderen, het dragen 
van camera’s door politieagenten, 
de aanwezigheid van camera’s 
in politiebureaus, de ontvangst-
bewijzen bij identiteitscontroles, 
het onthaal van slachtoffers en 
het neerleggen van klachten, de 
diversiteit binnen de politie, de 
vorming van agenten, enz.

Zorgen voor maximale veiligheid 
en een einde stellen aan de wan-
toestanden gaan hand in hand. 
Het probleem zal niet van de ene 
op de andere dag worden opge-
lost. Maar vandaag komen de 
zaken in beweging in Sint-Gillis. ◼

Loïc Fraiture

Elisa Sacco

Khalid Talbi

Farid Belkhatir

 saint-gilles@ptb.be
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WOORD VAN DE MR

Gezondheids-, 
sociale maar ook 
economische crisis

We maken van dit eerste num-
mer van Info Sint-Gillis sinds het 
begin van de pandemie gebruik 
om ons medeleven te betuigen 
aan de slachtoffers, hun families 
en de zieken en om hulde te bren-
gen aan zowel het werk en de inzet 
van de actoren binnen de gezond-
heidsdiensten, Résidence Les Til-
leuls en de privé-instellingen, de 
medewerkers van de gemeente 
en het OCMW, als aan de solida-
riteit tussen burgers. 

De gezondheidscrisis heeft ern-
stige gevolgen voor de sociale 
situatie van heel wat medebur-
gers en voor het lokale econo-
mische weefsel, en dat zal ook in 
de toekomst zo zijn. We danken 
de winkeliers bij wie de inwoners 
terecht konden om tijdens de crisis 
in hun behoeften te voorzien maar 
voor tal van lokale economische 
actoren ziet de situatie er benard 
uit. Veel lokale buurtwinkels en 
-diensten dreigen te verdwijnen. 
Op vele plaatsen hebben restau-
rants en hotels het zeer moeilijk. 

De economische sector zorgt voor 
heel wat werkgelegenheid en ver-
dient dan ook krachtige maatre-
gelen. Zo heeft de MR-fractie tij-

dens de gemeenteraad van 4 juni 
een motie ingediend om “de eco-
nomische en sociale noodtoestand 
uit te roepen”. Behalve een aantal 
maatregelen die alle gemeenten 
hebben genomen (afschaffing van 
bepaalde belastingen voor 2020, 
toelating voor de uitbreiding van 
de terrassen,…), stelden wij o.a. 
het volgende voor:

 ▶ onverwijld een evaluatie maken 
van de risico’s en de behoef-
ten van de lokale economische 
actoren op lange termijn; 

 ▶ de lokale economische activiteit 
– winkels en markten – bevorde-
ren in samenwerking met Hub.
brussels en buurtverenigingen, 
om de bewoners aan te moe-
digen hun inkopen in de lokale 
buurtwinkels te doen;

 ▶ de belasting aanpassen op kan-
toren voor kleine oppervlak-
tes die met name door de vrije 
beroepen worden gebruikt, 
waarvan sommige een sterke 
daling van de activiteit heb-
ben gekend.

Dit zal iets kosten maar dankzij het 
financiële beheer van de afgelo-
pen jaren zijn aanzienlijke reser-
ves opgebouwd en wij hebben 
voorgesteld om 10% daarvan uit 
te trekken voor economisch her-
stel. De meerderheid heeft ech-

ter, op 4 onthoudingen na en zon-
der enig inhoudelijk debat, onze 
motie om ideologische redenen 
verworpen. 

De laatste jaren heeft het sche-
penambt voor Economische 
ontwikkeling (MR tot eind 2018) 
gezorgd voor de ontwikkeling van 
een commerciële mix in alle wij-
ken, door voorrang te geven aan 
duurzame handel, met name in 
de horeca en de voedingssector. 

De aantrekkelijkheid van een han-
delscentrum wordt ook bepaald 
door een gemengd aanbod, net-
heid, veiligheid en bereikbaar-
heid voor iedereen. Dit is verre 
van het geval…

De ondersteuning van de econo-
mische sector, die voor werkgele-
genheid zorgt en die inspeelt op 
de verwachtingen van alle inwo-
ners, blijft onze prioriteit.

Heb je nog vragen? Neem dan 
gerust contact met ons op!  ◼

Jouw liberale gemeente-
raadsleden: Celi Rodriguez en 
Marc Naether

 crodriguez@stgilles.brussels 
 mnaether@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 

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

Thierry Van Campenhout 
5de schepen / LB – Tel.: 02/563.11.27
E-mail: tvancampenhout@ 
stgilles.brussels
Tewerkstelling en vorming, Sociale 
cohesie, Stedenbeleid, Plaatselijke 
activiteiten, Toerisme

Francesco Iammarino 
6de schepen / Ecolo-Groen
Tél. : 02/536.03.11  
E-mail : fiammarino@stgilles.brussels
Cultuur, Economische ontwikkeling 
en Dierenwelzijn

Jos Raymenants 
7de schepen / Ecolo-Groen
Tel.: 02/536.03.28
E-mail: jraymenants@stgilles.brussels
Duurzame ontwikkeling, 
Nederlandstalige aangelegenheden, 
Gemeentelijke eigendom, Energie

Willem Stevens 
8ste schepen / LB – Tel.: 02/536.03.08
E-mail: wstevens@stgilles.brussels
Wijkcontracten, 
Stadsvernieuwingscontract, Jeugd, 
Digitale strategie en informatica, 
Economaat

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. : 02/559.85.00 

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.: 02/536.03.95

hygiene.1060@stgilles.brussels

Publieke ruimtes

Tel.: 02/536.17.50

espacepublic@stgilles.brussels

Burgerlijke Stand

Tel.: 02/536.02.47

etatcivil.1060@stgilles.brussels

Financiën

Tel.: 02/563.11.20

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.: 02/536.02.15

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.: 02/536.02.99

Waterloosesteenweg 255

enseignements.1060@stgilles.brussels

Zuiderhaard

Bronstraat 18 Tel.: 02/534.78.80

Jeugd

Emile Feronstraat 8

Tel.: 02/563.11.38

jeunesse.1060@stgilles.brussels

Dienst Buurtjustitie

Marcel Broodthaersplein 7-8

Tél.: 02/542.62.40

prevention.1060@stgilles.brussels

Ecohuis

Fortstraat 33

Tel.: 02/533.95.90

maisonecohuis@stgilles.brussels

Personeel

Waterloosesteenweg 255

Tel.: 02/536.03.78

personnel.1060@stgilles.brussels

Kinderkribben  

Waterloosesteenweg 255  

Tel. : 02/563.11.46

creche.1060@stgilles.brussels

Preventie 

Marcel Broodthaersplein 7-8

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


