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BONNEVIE HERLEEFT
Zaterdag

7 mei 2011

Groot inhuldigingsfeest Bonneviepark
en speelactiestraat Merchtemsesteenweg

10 uur: voetbalwedstrijd
13 tot 18 uur: animatie, muziek, eetstanden, bloemenmarkt

In samenwerking met BIM, vzw Buurthuis Bonnevie, Notre Coin de Quartier, Cles (Kicot), Vier windenschool, Ecole
Sainte-Ursule, BROM-Brede School Molenbeek, Dienst gesubsidieerde projecten van de gemeente Sint-JansMolenbeek, Cultuurdienst Molenbeek, de Vaartkapoen, Dar Al Amal, Bon vzw, Gemeentelijke spelotheken,
Bibliothèques Communales Francophones, Buurtsport Brussel, Centre Comète AMO, Foyer des Jeunes
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Bonnevie herleeft

Na bijna een jaar is het uiteindelijk zover: het Bonneviepark wordt heropend! We hebben er wat langer op moeten wachten, maar het resultaat mag er wezen. Een
volledig vernieuwde en grootse speelzone, twee
rustheuvels, vernieuwde (overdekte) banken, kersvers
geplante bomen … De opening van dit prachtige park
kunnen we dan ook niet onopgemerkt laten voorbij gaan.
Op 7 mei organiseert Buurthuis Bonnevie en BIM, samen
met heel wat verschillende organisaties, een groots inhuldigingsfeest voor alle buurtbewoners onder de naam
‘Bonnevie
Bonnevie herleeft’.
herleeft’

verschillende partners diverse leuke activiteiten om zo
aandacht te geven aan de veiligheid van de schoolomgeving.

Programma
Sportterrein
- vanaf 10u: voetbaltoernooi
- vanaf 14u: reis rond de wereld, kruisboogschieten,…
Bonneviepark
- vanaf 13u: Barbecue, thee/koffie en pannekoeken,
bloemenmarkt, reuzetrampoline, t-shirts bedrukken,
muurschildering, straattheater, schminkatelier, eendjes
vissen, ballentent,...
Merchtemstesteenweg ‘speelstraat’
- vanaf 13u: circusinitiatie, springkastelen, skate initiatie,
bar en hotdogs.

Niet enkel het Bonneviepark herleeft die dag. Ook de
Merchtemsesteenweg wordt op initiatief van de Vier Windenschool omgetoverd tot een speelstraat. Ouders, leerkrachten en directeur organiseren in samenwerking met

Buurthuis Bonnevie
organiseert
in het Bonneviepark

Bloemenmarkt
Eénjarige planten
en kruiden

7 mei

op zaterdag
van 14u tot 18u
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School voert actie voor
verkeersveiligheid
INTERVIEW MET DIRK LETENS,
DIRECTEUR VAN DE VIERWINDENSCHOOL
rond verkeerseducatie in 2de en 3de graad.

Op zaterdag 7 mei organiseert de Vierwindenschool een
‘Speelactiestraat’
Speelactiestraat’ in de Merchtemsesteenweg, op dezelfde dag en in samenwerking met de partners van het
Bonneviefeest. We gingen praten met directeur Dirk Letens.

Het is niet de eerste keer dat jullie een speelstraat
organiseren?
Bij de start van het schooljaar in 2010 hebben we met
onze school inderdaad al een actie georganiseerd. We
kregen veel reacties en nieuwsgierige blikken van buurtbewoners die graag wilden deelnemen, een tas koffie
kwamen drinken en de school wilde leren kennen. Ze
vroegen zich af van wie dit uitging, want ze vonden dit
een mooi initiatief. Zo kwamen we tot het besluit dat er
zowel vanuit de school als vanuit de buurt en de omliggende sociale voorzieningen bereidheid is om elkaar beter te leren kennen en samen te werken om dergelijke
initiatieven ruimer te organiseren. In dit opzicht was het
interessant om aan te sluiten bij het Bonneviefeest,
waarop een heel aantal buurtorganisaties aanwezig zijn.

Vanwaar dit initiatief?
Onze school heeft een schoolvervoersplan gemaakt omdat we willen dat onze kinderen veilig naar school kunnen. De speelactiestraat is één van onze actiepunten in
het schooljaar 2010-2011. Het plan heeft 4 luiken.
Met het eerste luik, sensibilisatie en educatie, wil de
school ouders en leerlingen aansporen tot duurzame
mobiliteit. Een tweede luik is informatie en communicatie. Daarin communiceert de school met de ouders, de
gemeente en alle andere mobiliteitsactoren die bij het
project betrokken zijn. Een derde luik is de organisatie
van het vervoer van thuis naar school en omgekeerd. De
school reikt ouders alternatieven voor de wagen aan en
zorgt voor een veilig traject. Kinderen krijgen fluohesjes
aan om zichtbaar te zijn, we gebruiken wandellinten bij
buitenschoolse activiteiten, en vrijwilligers/ toezichthouders helpen de leerlingen bij gevaarlijke oversteekplaatsen. In het vierde luik, infrastructuur, worden de knelpunten in de schoolomgeving aangepakt. Dit verloopt
zeer moeizaam. Eigenlijk organiseren we al van in 2006
acties rond veiligheid om en rond de school. We vragen
al een hele tijd aan de gemeente en het gewest om de
uitgang van de school aan de Merchtemsesteenweg 11
en het kruispunt van de Merchtemsesteenweg en de
Gentsesteenweg vlak bij de school aan te passen. De
aanwezigheid van de school zou kunnen aangekondigd
worden met fluopotloden, wegmarkeringen, andere verlichting, verkeersborden zone 30 en regelmatige controles van de politie. Spijtig genoeg hebben we nog steeds
geen antwoord gekregen.

Hoe ziet zo'n actie eruit?
Met de steun van de gemeente, sluiten we een stuk van
de Merchtemsesteenweg af, vanaf het Bonneviepark tot
aan de Parelstraat. Op die dag organiseren ouders , leerkrachten en directeur met verschillende partners diverse
leuke activiteiten om de veiligheid van de schoolomgeving onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd willen
we een zo ruim mogelijk publiek informeren over het vervoersactieplan. De speelactiestraat wordt deze keer ondersteund door de dienst gesubsidieerde projecten binnen het wijkcontract Cinema-Bellevue.
Wat hopen jullie te bereiken?
We hopen met deze actie onze school als kruispunt van
contacten tussen bewoners en sociale partners op de
kaart te zetten. Met als doel een dynamische buurt te
creëren waar elke sociale partner zijn plaats krijgt. Daarnaast wensen we tegemoet te komen aan de vraag van
omwoners om kennis te maken met onze school, zijn
leerlingen en haar team. Het schoolgebeuren heeft een
effect op de buurt . We willen de buurt informeren over
wat er in onze school leeft en hoe de buurt hierbij betrokken kan worden. Omwoners worden op deze manier op
de hoogte gebracht van elk initiatief en elke verandering
die we als school organiseren: schoolfeest, campagnes,
aankomende verbouwing van onze infrastructuur...
En natuurlijk hopen we op aandacht en medewerking van
verschillende actoren die mee een veilige schoolomgeving kunnen garanderen.

De speelactiestraat is een actie binnen het luik sensibilisatie en educatie waarin de school ouders en leerlingen
aanzet om in hun gedrag rekening te houden met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit en om daarvoor
de nodige vaardigheden aan te leren.
Naast de speelactiestraat is er ook fietseducatie voor het
5de en 6de leerjaar in samenwerking met Buurtsport
Brussel en pro-vélo en een tweewekelijks lesmoment
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BEWONERS PASSIEFGEBOUW VOLGEN HUN ENERGIEVERBRUIK OP

L’ Espoir mobiliseert zich
voor energie en milieu
Het gebouw Espoir in de Finstraat is
ren. Vandaag spenderen ze zo goed
in verschillende opzichten een bijzonals geen geld meer aan verwarming.
der gebouw. Dankzij de muurisolatie
In theorie verbruikt een passiefwoMohamed ( 11 jaar)
en de luchtdichtheid is het een pasning per jaar niet meer dan 2 liter
sief gebouw. In een passief gebouw
mazout per verwarmde m2.
Alleen
kunnen
we
niets,
is er geen klassieke verwarmingsinAls men het ventilatiesysteem met
stallatie om zich te verwarmen. De
warmtewisselaar buiten beschoumaar samen kunnen we
afwezigheid van radiatoren lijkt op
wing laat, dan loopt het huishoudelijk
veel. Samen zijn we er in
het eerste gezicht eigenaardig en
verbruik van elektriciteit gelijk met
geslaagd om een huis te
kan mensen afschrikken. De bewoandere woningen. De verbruikte elekhebben en samen kunnen we
ners van Espoir kunnen ervan meetriciteit hangt af van de aard van de
spreken: ze hebben het zelf meegegebruikte
apparaten en de duur van
nu iets doen voor het milieu.
maakt. Het heeft wat tijd gevraagd
het verbruik.
om eraan te wennen, maar nu ze er
wonen, missen ze de radiatoren niet
De families van Espoir gaan de uitdalanger. Ondanks de barre winter hebging aan om hun verbruik onder conben de nieuwe bewoners geen last gehad van kou.
trole te houden door een ecologische en verantwoordelijke aanpak. Sinds oktober 2010 komen een tiental bewoDe gezinnen van Espoir kozen voor de passief-formule
ners, volwassenen en kinderen, en twee mensen van
omdat ze bewust wilden besparen op hun energieuitgabuurthuis Bonnevie een keer per maand samen om over
ven en omdat ze bang waren voor te hoge lastenfactuenergie te praten. Onder begeleiding van Josephine volgen drie kinderen, Mohamed, Karim en Seku, het energieverbruik in het gebouw op. Iedere maand nemen ze de
tellers op.
Seku (14 jaar): Elke 26ste van de maand gaan we naar de
kelder om de individuele tellers van elektriciteit en water
op te nemen en de gemeenschappelijke gasteller. Daarna gaan we in iedere woning de warmwatertellers opnemen.
Karim (13 jaar): Het is belangrijk om dat te doen, want
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na de verhuis perfect vergelijken en kunnen we nagaan
hoeveel we exact uitsparen.
Meneer Mechbal: Passief bouwen is zoiets als spaarlampen kopen: ze zijn duurder in de aankoop maar verbruiken minder zodat de meerprijs al snel afgeschreven is.
De resultaten van de metingen in Espoir zullen we gebruiken om aan iedereen te tonen en om mensen te sensibiliseren. Een gebouw als het onze is goed voor het milieu
omdat het geen mazout verbruikt en slechts een heel
klein beetje gas.
Meneer Fadel : Sinds ik hier woon, betaal ik iedere
maand 37 euro voor de energielasten. Mijn appartement
is 120 m2 groot. Voordien betaalde ik 70 euro per maand
en op het einde van het jaar moest ik nog eens 2.200
euro extra ophoesten voor een appartement van slecht
55 m2 .
In juni wonen we een jaar in Espoir. Dat zal gevierd worden. Het is een uitgelezen kans voor de bewoners om
een stand van zaken op te maken en een grondige analyse van het verbruik en de besparingen in een passiefhuis. Maar vandaag al ziet het ernaar uit dat de besparingen zullen beantwoorden aan onze verwachtingen. Volgens de berekeningen van architect Carnoy bespaart
Espoir jaarlijks 41.374 kg CO2 in vergelijking met een
standaard woning, hetzij het equivalent van de CO2 uitstoot van 41 auto’s.

onze opnames dienen om de families aan te zetten om
minder te verbruiken en zo hun energiefactuur te verminderen.
Joséphine: Het is vooral de bedoeling om ons verbruik
precies te kennen. Daarna praten we erover en als er
een anomalie wordt vastgesteld, signaleren we het aan
het betrokken gezin, zodat ze er rekening mee kunnen
houden en hun verbruik aanpassen. Maar daarnaast
vraagt de BIM ons om de tellers gedurende 5 jaar op te
nemen omdat ze een databank aanleggen met gewestgegevens.
Dankzij de opnames kunnen we ons verbruik van voor en

Donderdag 28 april 2011
11:15 tot 13:00
Zinneterras(se)
Resto Les Uns & Les Autres(Graaf van Vlaanderenstraat
13)
Zaterdag 21 mei 2011
8:00 - 17:00
Grote Rommelmarkt in de Mommaertsstraat.
Animaties en Straatfeesten
10:00 - 14:00
Open ateliers en demo-ateliers voor kinderen van 1 tot
15 jaar
14:30
Projectie van film van het ciné-video-atelier
15:00
Deel van het theaterstuk van E. Bond gebracht door jongeren van de Buurthuizen 1 en 4
17:30 - 20:00
‘De Koning sterft’ door Theater op z’n Belgisch
Interesse om het hele programma te kennen?
Het Huis van Culturen tel: 02 412 06 32
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ALARM IN DEBAT MET PARLEMENTARIËRS
OVER GEBREK AAN SOCIALE WONINGEN

Recht op Wonen bij het ontbijt

Dankzij het initiatief van Samenlevingsopbouw, konden
de leden van ALARM ontbijten met een aantal parlementariërs van de Commissie Huisvesting van het Brussels
Parlement. De leden van ALARM komen al 10 jaar samen
op regelmatige basis, om actie te voeren voor het recht
op wonen voor iedereen. Dat is ook de reden waarom ze
de woonpolitiek in Brussel op de voet volgen.
Op 16 februari 2011 konden ze een aantal parlementariërs ontmoeten om hen te herinneren aan de belofte van
de Brusselse regering in 2004: er zouden 3.500 sociale
woningen worden bijgebouwd. Maar vandaag, begin
2011, zijn er slechts 211 nieuwe woningen bijgekomen
en bewoond en daarnaast zijn er nog 884 in aanbouw.
De leden van ALARM hebben één voor één voor de parlementariërs gedefileerd, om hen te zeggen hoelang ze al
bij een sociale huisvestingsmaatschappij zijn ingeschre-

ven en hoeveel voorkeurspunten ze hebben. Meneer
Mechbal heeft het record van de groep gewonnen: hij is
ingeschreven sinds 1996 en heeft 25 voorkeurspunten.
Maar totnutoe heeft nog geen enkele sociale huisvestingsmaatschappij hem een voorstel gedaan.
Dit ontbijt was dus de gelegenheid bij uitstek om duidelijk te maken dat het aantal sociale woningen drastisch
moet stijgen. Er zijn op dit moment 39.000 gezinnen ingeschreven op de wachtlijsten. De bouw van nieuwe sociale woningen en de andere maatregelen ten voordele
van de minst gegoede kandidaat-huurders, zijn van levensbelang voor de huurders. Ze kunnen niet langer het
hoofd bieden aan de huurprijzen die op de privemarkt
gevraagd worden en aan de eisen van de eigenaars die
de loonfiche willen zien voor ze hun goed verhuren.

vzw Buurthuis Bonnevie
Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek
T: 02 410 76 31
F: 02 411 80 33
e-mail: bonnevie@bonnevie40.be
http://www.bonnevie40.be
ALGEMENE OPENINGSUREN
9-12 uur en 13 -17 uur
HUISVESTINGSPERMANENTIE
- op afspraak: elke dinsdag van 14 tot

17 en elke donderdag van 9 tot 13 uur
- informatie over uw rechten en plichten
als huurder

- op dinsdag van 10 tot 11:30 uur
- een moment om buren te leren
kennen

RENOVATIEADVIES
- op afspraak
- advies over het renoveren van uw woning, hulp bij het aanvragen van premies
(renovatie, gevelreiniging, energie)

UITLEENDIENST
- op afspraak: 0474 74 08 30
- uitlenen van materiaal en technisch
advies aan bewoners die zelf verbouwingen doen in hun woning
- informatiefolder bij onthaal buurthuis

BUURTONTBIJTEN
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