
Un nouveau projet 
architectural pour 
la place Lemmens

Nieuw architectu-
raal project voor het 
Lemmensplein

A
ȴn d’impulser une 

nouvelle dynamique 

sur la Place Lem-

mens, la Commune 

d’Anderlecht a décidé 

d’y aménager un local 

associatif. Conȴé au 

bureau d’architectes Reservoir 

A, le réaménagement du rez-de-

chaussée du n°4 s’inscrit dans 

le cadre du Contrat de Quartier 

Durable « Compas ». 

Le projet architectural prévoit 

notamment une large baie vitrée, 

une toiture végétale autour d’un 

patio, des rideaux acoustiques, 

un bloc sanitaire aux normes et un 

espace de rangement modulable 

O
m het Lemmens-

plein een nieuwe 

dynamiek te geven, 

heeft de gemeente 

Anderlecht 

besloten om er 

een nieuw lokaal 

voor Anderlechtse verenigingen 

in te richten. Architectenbureau 

Reservoir A werd onder handen 

genomen om Nr. 4 herin te 

richten in het kader van het 

duurzame wijkcontract Passer. 

Het architecturale project voorziet 

avec coin cuisine. Enȴn, un 

passage pour piétons connectera 

le local à la partie centrale de la 

place Lemmens. 

Les travaux, qui commenceront 

probablement en 2017, devraient 

durer près d’un an. Ce nouvel es-

pace polyvalent, d’une superȴcie 

de près de 200 m², sera géré par 

la Commune d’Anderlecht et mis 

à la disposition des associations 

intéressées. 
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een groot raam, een groendak 

en een patio. Verder worden 

geluidswerende gordijnen 

geplaatst en komt er ook sanitair 

dat voldoet aan de normen, een 

keukenhoek en een opber-

gruimte die verschillende functies 

kan invullen. Ten slotte, zal een 

oversteekplaats voor voetgangers 

het lokaal met het centrale 

deel van het Lemmensplein 

verbinden.

De werken starten vermoedelijk 

begin 2017 en zouden bijna 

een jaar duren. Deze nieuwe 

polyvalente ruimte heeft een 

oppervlakte van bijna 200m² 

en zal beheerd worden door de 

gemeente Anderlecht. Geïnte-

resseerde verenigingen kunnen 

hier gebruik van maken.
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En bref 
 

En dan 
nog dit

Payez-vous un 
loyer correct?
La Société du Logement de la 

Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB) réalise actuellement 

un sondage auprès de 5000 

habitants locataires à Bruxelles 

aȴn de connaître le montant qu’ils 

paient pour le loyer et l’état (ou le 

confort) de leur habitat. L’enquête 

a démarré et se prolongera 

jusqu’en septembre 2016. 

En participant à cette enquête, 

vous aiderez les pouvoirs publics 

à mieux déȴnir la politique du 

logement locatif en Région de 

Bruxelles-Capitale et à prendre 

des actions pour améliorer l’accès 

au logement locatif.  

Rendez-vous sur : www.enquete-

loyers2016.brussels 

Betaalt u een 
correcte huur-
prijs?
De Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij voert 

een onderzoek uit bij 5000 

huurders uit Brussel, om te weten 

te komen hoeveel huur zij betalen 

en de staat (of het comfort) waarin 

de woning zich bevindt. Het 

onderzoek is intussen gestart en 

loopt nog tot september. 

Door aan deze enquête deel te 

nemen, helpt u de openbare 

instellingen om een beter beleid 

te bepalen inzake huurwoningen 

in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en actie te ondernemen 

om de toegang tot huurwoningen 

te verbeteren.

U vindt meer info via www.

enqueteloyers2016.brussels 

Le projet d'amé-

nagement d'un 

local associatif 

au n°4 devrait 

débuter en 2017. 

Het project voor 

de herinrichting 

van een lokaal 

voor verenigingen 

in nr. 4, zal in 

2017 starten.


