
                                 

 
Actu-Molenbeek # 60 

(5 januari 2015) 

 
Het hele communicatieteam van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek 
wenst u een uitstekend jaar 2015 ! 

 
Laatste weken : 
 
Portret van twee Molenbekenaars op onze 
Facebookpagina, I like Molenbeek : de eerste, 
Mohamed Boulef, Thaïbokskampioen, geeft les 
aan de jongeren van zijn wijk in de 
Heyvaertomnisportzaal ; de tweede, Samir, 
ontwerper van het Molenbeekse merk Chakc 
Wear.   
 

 
 
Onlangs heeft de gemeente de senioren 
vertroeteld met de kerstdiners in de 
Sippelbergzaal. Kort overzicht in foto’s…  
 
Terloops, de adviesraad voor senioren is voor 
de derde keer bijeengekomen in de 
Sippelbergzaal. Videoreportage.  
 
 

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=914190731945264&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=914856708545333&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/photos/pcb.917485634949107/917484878282516/?type=1&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=928821277148876&set=vb.567264296637911&type=2&theater


Op komst : 
 
De afbraak van de voormalige opslagplaats van 
Net Brussel, in de Rechthoekstraat (Ninoofse 
Poort), eigendom van de Grondregie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, start tussen 5 
en 15 januari. 
De gemeente, die in september een 
afbraakbesluit had genomen, wenst de aanleg 
van een groene ruimte, zoals de bewoners 
trouwens zelf ook vragen.   

 

 

 
De Machtenslaan wordt vanaf 12 januari een 
eerichtingsweg : automobilisten die uit de 
aanpalende straten komen moeten doorgang 
verlenen om zich te begeven op de laan of om 
ze over te steken. 
 
Overigens worden alle straten van de wijk 
progressief in zone 30 gebracht, met 
uitzondering van de Joseph Baeck-, Brigade 
Piron-, Machtens- en Mettewielaan.   
 

 
 
Op donderdag 15 januari nodigen de gemeente 
en verscheidene verenigingen u uit om goede 
gewoontes te komen aanleren om uw 
energieverbruik efficiënt te verminderen ! 
Deze actie wordt georganiseerd in het kader van 
de sensibilisatiecampagne “Off/On” die het 
risico op een elektriciteitstekort deze winter in 
België wil verminderen. 
Afspraak op 15 januari, van 10u30 tot 13u, op 
het ogenblik van de markt, op de 
gemeenteplaats van Molenbeek ! 
 

 
 
 

 
 
 



 
Op zaterdag 17 januari, van 8u tot 13u, vindt er 
in de Vandenboogaerdestraat, tussen de 
Opzichterstraat en de Jubelfeestlaan, een gratis 
ophaling van grof huisvuil plaats bestemd voor 
Molenbekenaars.  
 

 
 
Werfinfo : 
De Euterpestraat wordt van 7 tot en met 
22 januari voor het verkeer gesloten naar 
aanleiding van de aanleg van rijbaankussens 
(verkeersremmers). 
Dit geldt ook voor de Cinemastraat (aanbrengen 
van ondergrondse kabels) van 12 tot en met 
28 januari, en de Heyvaertstraat, tussen de 
Nijverheidskaai en de Gosseliesstraat, van 
17 januari tot en met 20 januari 
(rioleringswerken).  
Ten slotte wordt de richting van het verkeer in 
de Waterpasstraat omgekeerd van 26 januari 
tot en met 6 februari naar aanleiding van het 
aanbrengen van kabels in de Cinemastraat.  
 

 
 
 

 

 
Gemeenschapscentrum Maritiem (in 
partnership met het wijkcomité en GSARA) 
nodigt op vrijdag 16 januari om 18u30 de 
wijkbewoners uit op een Nieuwjaarsmaaltijd. 
Ook is er een muzikale omlijsting en een 
dansavond. 
Prijs : 6 €/volwassenemenu & 3 €/kindermenu. 
Verplichte reservatie voor 9 januari ten laatste : 
02/421.16.00 / 
contact.ccm@molenbeek.irisnet.be 
  
 

Cultuur in Molenbeek ? Je bent aan het juiste adres ! 
De culturele site van Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, geeft ook een gratis 
culturele nieuwsbrief uit. Wil je hem ontvangen? Stuur ons dan gewoon je e-
mailadres, naam en voornaam naar : info@culture1080cultuur.be. 

mailto:contact.ccm@molenbeek.irisnet.be
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

