
bps-bpv
brussels
Bruxelles Prévention & Sécurité
Brussel Preventie & Veiligheid

Een initiatief van François Lambert-Limbosch, schepen van Preventie. Met de steun van 
het college van burgemeester en schepenen.

Met de steun van

PREVENTIE :

STEUNPUNT MELKRIEK
Georges Ugeuxstraat 5

1180 Ukkel

02/605.12.45 

preventie@ukkel.brussels

V.U.: François Lambert-Limbosch - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel

Advies
Luisterend

 oor
Begeleiding

Vrije toegang 
voor iedereen

PREVENTIESTEUNPUNT
WIJK MELKRIEK

NOVEMBER 2022

sociale

cohesie

U W



HET PREVENTIESTEUNPUNT TEN DIENSTE VAN 
HET WELZIJN IN MELKRIEK

De teams van de Preventiedienst verwelkomen u in het steunpunt 
Melkriek om samen met u acties op touw te zetten om de levenskwa-
liteit te verbeteren en het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken. 
Het verschaft ook alle nuttige praktische info over alles wat er zich 
in de gemeente afspeelt. 

• Dinsdag 8, 15, 22, 29: van 12 tot 20 uur
• Woensdag 9, 16, 23, 30: van 14 tot 17 uur 
• Donderdag 3, 10, 17, 24: van 14 tot 16 uur

PERMANENTIE VAN DE STRAATHOEKWERKERS
Een persoonlijk project of in groep? Nood om een moeilijkheid kenbaar 
te maken? Praat erover met de straathoekwerkers (dhr. Belfoul en 
mevr. Tabe Djato), die u kunnen uitrusten en/of u doorverwijzen 
naar andere diensten.

0496/26.95.35 - 0492/33.02.08 - opvoeders@ukkel.brussels

PERMANENTIE SCHOOLADVIES EN -BEGELEIDING 
Vragen over school? Onze adviseur (mevr. Verstraeten) oriënteert u 
en helpt u bij uw stappen: zoektocht naar een school en inschrijving, 
uitsluiting, informatie over de studierichtingen en keuzevakken, 
welzijn op school, informatie over de schoolwetgeving, ... 

02/605.12.39/38 - school@ukkel.brussels

PERMANENTIE VAN DE SOCIALE BEMIDDELING
Onze adviseur (mevr. Wullens) biedt u een ruimte voor dialoog 
om rechtvaardige en aanvaardbare oplossingen voor iedereen te 
vinden bij een confl ict.

02/605.12.40 - bemiddeling@ukkel.brussels

REINHEIDSACTIE
Met de gemeenschapswachten op jacht naar afval in de wijk voor 
een nog nettere omgeving.

PERMANENTIE SCHOOLADVIES EN -BEGELEIDING 

Donderdag 17 - 14 tot 16 uur

PERMANENTIE VAN DE SOCIALE BEMIDDELING

Donderdag 24 - 14 tot 16 uur

REINHEIDSACTIE

Donderdag 24 - 14 tot 16 uur

OPENINGSUREN - NOVEMBER

THEE MET DE GEMEENSCHAPSWACHTEN 
Een kleine of grotere bezorgdheid in de wijk? Zin om uw buurtamb-
tenaars te ontmoeten? Kom met hen thee drinken en discussiëren! 
De gemeenschapswachten luisteren naar u en sturen uw bezorgd-
heden door naar de gemeentediensten of naar de politie. 

02/605.12.33 - gemeenschapswachten@ukkel.brussels

THEE MET DE GEMEENSCHAPSWACHTEN 

Woensdag 9 - 15 tot 16 uur

SPELOTHEEK

Uitlenen van binnen- en buitenspelen: pingpongpaletjes, tennisrackets, 
bokshandschoenen, voet- en basketballen en gezelschapsspelen. 
Ontleen de voorwerpen elke dag tijdens de openingsuren van het 
steunpunt en breng ze voor sluitingstijd terug.

OP HET PROGRAMMA IN NOVEMBER?

           ESCAPE  GAME À BXL CENTRE - PRIJS: €2 (12 - 18 jaar)
       Inschrijven verplicht via de straathoekwerkers.

       Afspraak: om 14 uur aan het Preventiesteunpunt

0496/26.95.35 - 0492/33.02.08 

KOOKWORKSHOP - GRATIS (12 - 26 jaar)jaar)

Donderdag 3 - 14 tot 17 uur

           ESCAPE  GAME À BXL CENTRE - PRIJS: €2 (12 - 18

Vrijdag 4 - 14 tot 16 uur

Kookworkshop

PERMANENTIE VAN DE STRAATHOEKWERKERS

Dinsdag 8, 15, 22, 29 - 14 tot 16 uur

           ESCAPE  GAME À BXL CENTRE - PRIJS: €2 (12 - 18
       Inschrijven verplicht via de straathoekwerkers.

       Afspraak: om 14 uur aan het Preventiesteunpunt

           ESCAPE  GAME À BXL CENTRE - PRIJS: €2 (12 - 18


