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Dialoogtafels met politieke partijen

Op donderdagavond 20 september organiseerden we
voor het vierde jaar op rij dialoogtafels. Deze editie stond
in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle
democratische politieke partijen die zich op 14 oktober
aan de Molenbekenaars voorstellen, werden uitgenodigd.
Zeven politieke families namen deel met telkens 2 kandidaten. Zo was er een tafel ECOLO/GROEN, PTB/ PVDA,
FDF, PS/SPa, NVA, CDH/CD&V en MR/open VLD.

ke items werden dan ook de discussieonderwerpen van
de dialoogtafels.
Na een korte uiteenzetting van de politiekers over hun
programma mbt. deze 2 thema’s was het woord aan de
bewoners. De deelnemers konden 3 keer van tafel veranderen en hadden dus keuze uit 3 van de 7 partijen om te
dialogeren. Een vaak gehoorde reactie was dat dit concept interessanter was dan het zoveelste debat. Door in
kleine groepjes écht te praten met politiekers hopen we
dat de bewoners bewuster hun stem kunnen uitbrengen
op 14 oktober. We hopen dat dit een kleine stap is in het
op gang brengen van dialoog tussen bewoners en politiek verantwoordelijken. Eens de nieuwe gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester verkozen en aangesteld zijn, willen we deze dialoog uiteraard verderzetten.

Dit initiatief was een vervolg op een bevraging die we
organiseerden begin dit jaar. 250 bewoners konden hun
mening geven en voorstellen doen over de buurt waarin
ze woonden. Thema’s als mobiliteit, netheid, groen, veiligheid, en ontmoeting kwamen aan bod. Het thema huisvesting werd door onze collega’s via een memorandum
en een politiek debat eveneens uitgebreid aangekaart bij
de politiekers. Andere thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling, armoede, jongeren … kwamen ook naar voren in
de gesprekken en werden aan organisaties doorgespeeld
die hier meer rond werken.
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Dè thema’s netheid en veiligheid werden door de meeste
bewoners als topprioriteit aangegeven. Deze 2 belangrij-
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Meer groen in de wijk
Er zijn niet zo veel mogelijkheden om een wijk te voorzien van bloemen en planten. Maar een aantal bewoners heeft tegen de gevel van hun huis een (klim)plant
geplant om de straat kleuriger en vrolijker te maken.

resultaten deze lente en zomer goed zichtbaar. Hier een
aantal foto's van de huisgevels . De gemeente zet vanaf
2013 het project klimplanten verder en zal jaarlijks een
50 tal klimplanten aanbrengen op aanvraag van bewoners, handelaars, scholen, bedrijven in heel Molenbeek.

Mommaerstraat, balkon met bloembakken

In het voorgaande wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts
stelde buurthuis Bonnevie voor aan bewoners om klimplanten aan te brengen aan hun huisgevel. Een aantal
bewoners gaf al snel blijk van interesse voor meer groen
en vooral bloembakken en bloempotten aan hun huis.
Andere bewoners volgden later. Het straatcomité van de
Jennartstraat diende een aanvraag in voor het project
‘groene wijken’ van Interenvironnement Bruxelles en kon
hiermee bloemen, bloembakken en bloemhangpotten
aankopen. Het resultaat mag gezien worden.
Wil u ook meer groen in uw straat? Ieder jaar, in de
maand oktober, is er een projectoproep ‘groene wijken’
voor alle bewoners en verenigingen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Courtoistraat klimplant en bloembakken

In de straten die vroeger ingegroend werden, waren de

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier 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 (maandagnamiddag)
- advies over het renoveren van uw woning, hulp bij het aanvragen van premies
(renovatie, gevelreiniging, energie)

Uitleendienst
- op afspraak: 0487 67 72 03
- uitlenen van materiaal en technisch
advies aan bewoners die zelf verbouwingen doen in hun woning
- informatiefolder bij onthaal buurthuis

Buurtontbijten
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HET BONNEVIEPARK

Make over van de sportzone...
Het Bonneviepark is één van de meest levendige parken van het Brussels Gewest.
Honderden bewoners, van alle leeftijden, genieten er dagelijks van de sport-,
spel- en rustinfrastructuur. Het park wordt beheerd door de gewestdienst
'Leefmilieu Brussel' of kortweg BIM . Het BIM besliste in 2010 tot de heraanleg
van de speelzone. In 2013 wordt de sportzone vernieuwd. Ook nu weer zal men,
samen met Buurthuis Bonnevie, de bewoners de kans geven om hun mening te
formuleren en op de hoogte te blijven van het proces.

Een opknapbeurt voor het sportterrein
Tijdens het vorige participatieproces gaven jongeren en
kinderen aan dat ook het sportterrein aan een opknapbeurt toe was. De parkwachters van BIM vroegen een
lokaal om hun taak goed te kunnen vervullen, ook bij
koud en slecht weer. Het zou ook een openbaar toilet
kunnen bevatten en drinkbaar water, twee elementen die
de gebruikers vroegen tijdens het voorgaande participatieproces.

gebouwen?
Het BIM verwacht van buurthuis Bonnevie dat het een
participatief proces opzet met de bevolking en de parkgebruikers, in het bijzonder met de jongeren. Het BIM wil
de visie en de mening van de bewoners kennen en hen
informeren over de verschillende fases van het proces.
De gemeente heeft samen met BIM een architectenbureau aangezocht om een plan uit te tekenen.
De timing ligt vast. Het participatieproces start in oktober
2012 en tegen eind december zal het architectenbureau
al een voorlopig ontwerp voorleggen. De daaropvolgende
maanden zal dit voorstel voorgelegd worden aan alle
geïnteresseerde bewoners (feedback met maquette).

Een picknickzone
In het vorige project van heraanleg kon aan de vraag van
een picknickzone niet voldaan worden. Het idee zou nu
opnieuw kunnen bekeken worden.

Hebt u interesse om mee te denken, laat het ons weten:
Gwendoline Daems en Karin Willems.

Een kinderkribbe en naschoolse opvang
De gemeente voorziet een kinderkribbe en naschoolse
opvang in de Merchtemse Steenweg, naast het Bonneviepark. Hoe kan het park het best aansluiten bij deze

Hebt u toegang tot internet? Bekijk dan ook af en toe
onze website www.bonnevie40.be

Voorleesmoment
voor kinderen van 6 tot 9 jaar
op woensdagnamiddag van 16u30 tot 17u
De voorleessessie is gratis en iedereen is welkom

Wanneer?
Woensdag 26 september
Woensdag 24 oktober
Woensdag 21 november
en woensdag 19 december 2012

Waar?

Polyvalente zaal bibliotheek De Boekenmolen
Reserveer alvast jouw plaats in de bibliotheek,
telefonisch of via e-mail
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RESULTATEN

Twee jaar na de start van
het pilootproject ISOPRIM

In de buurt werden de voorbije twee jaar 14 isolatiedossiers afgehandeld. Al naargelang het dossier, konden de
eigenaars genieten van de premies, of van een sociale
lening tegen 0% intrest, of van de diensten van het locale
inschakelingsbedrijf vzw Casablanco dat gespecialiseerd
is in thermische isolatie. Buurthuis Bonnevie heeft de
kandidaten geholpen met de administratieve kant van
hun dossier en bij het realiseren van de werken. De betrokken woningen zijn nu veel comfortabeler en de eigenaars hebben, dankzij deze investeringen, geleerd hoe ze
kunnen besparen op energie.

hem ook nog op een ander vlak, omdat jongeren die bij
de vzw Casablanco een inschakelingstraject volgen, via
dit project de kans kregen om een vak te leren.
Voor de toekomst hopen we dat het project erkend blijft,
zodat nog veel meer gezinnen uit de buurt van deze voordelen kunnen genieten. Ook de buurt zelf zal er beter van
worden. Het is immers in ieders voordeel, als de huizen
opgeknapt worden.
Als u eigenaar bent en wil deelnemen aan dit project,
aarzel niet info in te winnen bij het Buurthuis en een bezoek ter plaatse te vragen. Contact: Buurthuis Bonnevie,
renovatieteam, T 02 410 76 31

De eigenaars hebben van 25 tot 55% van de kostprijs
gerecupereerd via premies. De rest verdienen ze terug
via hun verbruik dat sterk verminderd is. De winst zit

We hebben de bereikte resultaten van de
afgelopen maanden
omgezet in cijfers.
Van de 65 aanvragen
werd 25% gerealiseerd.

Werf

Investering

Schoolstraat
Pradostraat
Sint-Mariastraat
Piersstraat
Voorspoedstraat
Houzeau de Lehaiestraat
Vanderstichelenstraat
Scheldestraat
Mommaertsstraat
Kortrijkstraat
Adolphe Lavalléestraat

30.773,00
17.279,00
12.679,00
47.903,00
20.855,00
8.916,72
6.721,00
17.419,00
30.042,00
30.155,00
12.810,00
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Premies en voordelen
euro
%
7.020,00
23%
6.912,00
40%
0%
21.906,00
46%
6.083,00
29%
4.262,70
48%
2.348,00
35%
4.314,00
25%
16.550,00
55%
12.150,00
40%
4.728,00
37%

Meer plaats voor voetgangers
en fietsers boven de metrozone
In onze buurt beschikken slechts weinig gezinnen over een tuin. Voor hen doen
de straten en pleinen dienst als tuin. Daarom is het belangrijk dat de openbare
ruimte goed en veilig ingericht wordt.
gemeente een reeks animaties en een infostand, drie
maal op woensdagnamiddag en een keer tijdens de autoloze zondag. Cyclo vzw was telkens aanwezig met zijn
mobiel fietsreparatie-atelier. Zij voerden gratis kleine
fietsherstellingen uit. Veel inwoners van Sint-JansMolenbeek, blijken over een eigen fiets te beschikken.
Een groot deel onder hen kan ook zelf zijn fiets repareren, alleen hebben ze niet altijd het geschikte materiaal
in huis. Ze konden het materiaal van Cyclo gratis gebruiken. De schepen van mobiliteit kwam iedere keer langs.
Hij beloofde te zullen onderzoeken hoe zulke mobiele
fietsreparatie-ateliers in de toekomst kunnen georganiseerd worden in de gemeente ism Cyclo.
Andere activiteiten waren het versieren van fietsfluohesjes en een atelier voor het bouwen van een eenvoudige
fietsramp. Ook hier was de opkomst groot.
De medewerkers van Bonnevie maakten van de woensdagnamiddagen gebruik om de bewoners aan te spreken
om op de autoloze zondag deel te nemen aan het wijkfeest. Ze gingen ook bij de bewoners aanbellen om hen
op de hoogte te brengen van de animaties en de infostand.
Het gemeentepersoneel gaf uitleg bij de plannen voor
heraanleg van de zone.
We stelden vast dat de meningen uiteen lopen over de
plaats waar de banken moeten komen. Bewoners willen
ze in het algemeen niet voor hun eigen deur omdat ze
bang zijn voor overlast. Sommigen verkiezen zelfs parkeerplaatsen en autoverkeer boven banken. Anderen
vinden dan weer dat er meer ruimte moet zijn voor kinderen en jongeren zodat ze kunnen bewegen en elkaar
ontmoeten. Fundamenteel volgens ons, is dat er respect
is voor ieders nood en behoefte.

De gemeente en het gewest voorzien boven op de metrozone een 'as voor zachte mobiliteit'. Er komt dus meer
ruimte voor voetgangers en fietsers. Tussen het Voltaireplein en het kanaal start men met de werken vanaf januari 2013 en men hoopt ze in juni 2013 te kunnen afronden.
Wat houdt dit concreet in? In de zone Sint-MariastraatBriefdragerstraat- Bonneviepark- Voltaireplein wordt een
brede strook voor voetgangers en fietsverkeer ingericht.
Er komen ook banken en andere elementen zoals: een
fitnesstoestel, een glijbaan voor de kinderen, een boombak…

Buurthuis Bonnevie wil graag een leefbare stad voor iedereen. En dat betekent dat we moeten leren minder de
auto te gebruiken, en ons meer te voet of met de fiets
moeten verplaatsen. Dat het kan bleek op 16 september,
op de autoloze zondag. Op het wijkfeest ‘as zachte mobiliteit’ waren er veel fietsactiviteiten, animaties en een
eetstand met terrasje. Het was een daverend succes met
veel tevreden gezichten en mooi weer!

Om de bewoners hierover te informeren, organiseerden
Buurthuis Bonnevie, Yota (Jesstadslabo), Cyclo en de
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