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Troje aan  
de Maalbeek 
Een verrassing is het niet maar 
daarom is de frustratie er niet min-
der om. Het richtschema Europa is 
amper goedgekeurd en al achter-
haald door de feiten. De Europese 
Commissie wil centraliseren en 
heeft langs de Wetstraat 230 000 
m² bijkomende kantoren nodig, 
meer dan een verdubbeling. Hoog-
bouw dus. Om een kantorengetto te 
vermijden, zouden er in de aanpa-
lende straten 100 000 m² woningen 
komen.

Of de Commissie die oppervlakte 
nodig heeft, weten we niet. Maar het 
ergert ons dat dit plan pas op de tafel 
komt na het openbaar onderzoek 
van het richtschema. En we vrezen 
dat dit project zwaar onderschat is.
Het scenario van het Europees Par-
lement herhaalt zich. Daarover werd 
ook met geen woord gerept in de 
studie Ruimte Brussel Europa. Het 
ging om net iets minder kantorenop-
pervlakte en de impact is duidelijk 
gigantisch. Vijftien jaar na de start is 
het nog geen afgewerkt geheel.

Er loopt momenteel een aanbe-
steding voor de definitie van een 
nieuwe stadsvorm van de Wetstraat. 
De gevolgen voor mobiliteit, voor-
zieningen allerhande en toeleve-
ringsbedrijven zullen alle andere 
voorstellen uit het richtschema 
overschaduwen. Om nog maar te 
zwijgen over de werven die onver-
mijdelijk zullen volgen en jaren 
zullen aanslepen.
Meer dan ooit is er nood aan een 
coördinatiestructuur om dit alles 
van begin tot eind in goede banen 
te leiden.

Sarah Hollander
Voorzitter Bral vzw 

meer over de Europawijk op pg 3 en 4
 vervolg pagina 2

f e d e r a t i e  v o o r  a c t i e v e  b X l a a r s

We wachten al jaren maar eind 2008 
weten we eindelijk of de Nmbs 

ook voor de Brusselaars iets in de 
aanbieding zet. © flickr.com

wachten op ‘t Gen
Ongelooflijk maar waar! De eerste stappen van het geheimzinnige Gen zijn gezet. Krijgen we 
eindelijk openbaar vervoer dat Brussel leefbaarder maakt?

- Laten we gaan.
- We kunnen niet.
- Waarom niet?
- We wachten.
- Waarop wachten we?
- Op ’t Gen.
- Oh ja.*
 
Het Gen ofte Gewestelijk Expresnet 
moet een net worden van perfor-
mant openbaar vervoer in en rond 
Brussel. Het is zoiets als Godot. Al 
jaren veelbelovend en geheimzinnig 
maar nog altijd opvallend afwezig.
In zekere zin zal dat nog een hele tijd 
zo blijven. Volgens de laatste berich-
ten zal het mysterieuze net pas vol-

ledig operationeel zijn tegen 2016. 
Tegen dan zullen alle noodzakelijke 
infrastructuurwerken opgeleverd 
zijn. Nog acht jaar te gaan.

goed nieuws
Maar de Nmbs belooft wel de 
dienstverlening de komende jaren 
stapsgewijs op te trekken. De Bond 
van Trein-, Tram- en Busgebrui-
kers ziet nu al mogelijkheid om 
het aanbod te verbeteren vanuit 
steden als Mechelen of Dender-
monde. Zelfs zonder grote werk-
zaamheden.

De Nmbs heeft de afgelopen 
maanden ook een paar beslissingen 

genomen die het Gen concreter 
maken. Ze heeft driehonderd trein-
stellen besteld waarvan vijfenne-
gentig voor het Gen. Lage vloeren 
en brede deuren maken dat kinder-
wagens, rolstoelen en fietsen vlotter 
aan boord kunnen van de wagons. 
Dynamische reisinformatie maakt 
ze gebruiksvriendelijker.

Ten tweede loopt sinds maart 
een studie naar het potentieel van 
het Gen. De studie moet de Nmbs 
toestaan het aanbod van het Gen 
definitief vast te leggen. Waar 
komen er haltes? Rijden we gans 
de dag en heel de week of vooral 
tijdens de piekuren? En met welke 

* Vrij naar ‘Wachten op Godot’ van Samuel Becket.

anders mobiel
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frequentie? Dat zijn belangrijk keuzes als je weet 
dat het aandeel vrije-tijdverplaatsingen in Brussel 
toeneemt. En tenslotte: wat wordt de tarievenpoli-
tiek? Eind 2008 moet de studie af zijn.

Gen voor Brussel?
Dan zullen we waarschijnlijk weten wat er voor 
Brussel in zit. Wordt het louter een instrument 
om pendelaars comfortabel en snel naar Brussel 
en terug te brengen? Of zal het ook Brusselaars 
helpen met hun verplaatsingen binnen en buiten 
Brussel? Het fijnmazige spoorwegnetwerk in 
Brussel heeft een enorm potentieel om de Brus-
selaar te vervoeren over middellange afstanden 
binnen Brussel zélf. Zo liggen Bockstael en Ukkel 
Stalle op een kleine tien minuten sporen van het 
centrum van de stad. Onklopbaar. Zelfs de auto 
kan niet beter. Maar onze spoorwegbonzen win-
den er geen doekjes om dat ze op de eerste plaats 
werken aan intercity-verbindingen en ten tweede 
aan voorstadsnetten. Pas in laatste instantie kun-
nen de Gen-treinen fungeren als aanvulling op het 
bestaande intrastedelijke openbaar vervoer. En 
alleen op voorwaarde dat de reizigers van buiten 
de agglomeratie niet benadeeld worden. 

Maar wellicht kan het Gen als voorstadsnet 
ook voor de Brusselaar interessant zijn? De studie 
moet dat uitwijzen. Wie weet bestaat er voldoende 
behoefte om pakweg Evere of Bosvoorde vlotter 
te verbinden met steden als Leuven of Halle? 
Nu is dat nog een zware klus met het openbaar 
vervoer. Tram, bus en metro sluiten niet altijd 
goed aan op de grote stations. De bestaande 
treinverbindingen vanuit de kleine stationnetjes 
doen dat wel maar zijn weinig frequent. Vooral 
in het weekend. 

haltes en frequenties
Het lijkt nu al duidelijk dat drie dingen ontbreken 
om het potentieel van het spoor verder aan te 
boren : haltes, goeie frequenties gans de week en 
een betere verweving met het net van de andere 
vervoersmaatschappijen.

Vooral die haltes boezemen de Nmbs schrik 
in. De spoorwegmaatschappij is bezorgd dat de 
rijtijden te lang worden als haar treinen te vaak 
stoppen. Nochtans doet Infrabel, de infrastructu-
rele poot van de Nmbs-holding, daar al iets aan. 
De belangrijke lijnen gaan van twee naar vier 
sporen om het ic-verkeer van het voorstadsnet te 
scheiden. Zo bollen die twee elkaar niet voor de 
wielen. Het conflict tussen het aantal haltes en de 
reistijden beperkt zich dan tot het voorstadsnet.
Ook de frequentie zal het aangezicht van het 
Gen bepalen. Een Gen tijdens de piekuren zal 
logischerwijze vooral dienen voor de pendelaars. 
Een Gen voor de Brusselaars moet ook aantrek-
kelijke verbindingen aanbieden ’s avonds en in 
het weekend.

bussen en trams
Het Gen is meer dan alleen treinverkeer. 
Ook De Lijn, Tec en onze eigen Mivb 
hebben een rol te spelen. De Lijn 
verhoogt bijvoorbeeld haar aanbod 
op de oude steenwegen die tot diep 
in Brussel penetreren. Ook dat 
aanbod is vooral interessant voor 

de forenzen want ze leiden vooral naar de grote 
treinstations.

De afstemming tussen de vervoersmaatschap-
pijen is nog een aandachtspunt. Een operationele 
groep met vertegenwoordigers van de vier maat-
schappijen is zopas van start gegaan en zal werk 

maken van een betere integratie. Benieuwd of het 
water niet te diep is.

kop in de grond
Door de gebrekkige samenwerking tussen de vier 
vervoersmaatschappijen en de trage besluitvor-
ming zoeken het Brussels Gewest en de Mivb 
de oplossing voor de Brusselse mobiliteitscrisis 
onder de grond en binnen hun macht: in nieuwe 
metrotunnels met name. Ondanks massale inves-
teringen in de tram staat de metro nu terug hoog 
op de agenda. Ook de minister van mobiliteit 
is na jarenlange terughoudenheid gewonnen 
voor een uitbreiding van het metronetwerk om 
mensen uit de tweede kroon te vervoeren. Als 
je het globale mobiliteitsplaatje bekijkt, is dit 
natuurlijk een duur ‘plan B’. Een goed draaiend 
Gen zou dezelfde nood kunnen lenigen zonder 
mega-investeringen.

autoverkeer
De vertragingen die het Gen oploopt, hebben mis-
schien één voordeel. De drie Gewesten hebben nu 
tijd om de begeleidende maatregelen te nemen die 
ze afgesproken hebben in de kaderovereenkomst 
van 2003: lang parkeren in de stationsbuurten 
beperken, hiërarchie van de wegen toepassen en 
transitverkeer bestrijden, commerciële snelheid 
van stedelijk openbaar vervoer verhogen... Brus-
sel hinkt op alle deze artikels hopeloos achterop. 
Zonder die maatregelen dreigen nieuwe auto’s 
de vrijgekomen plaats op onze wegen nochtans 
meteen weer in te nemen. 

unaniem
Opmerkelijk: onze collega’s binnen de gewes-
telijke mobiliteitscommissie delen onze 
analyse. In april hebben we samen een advies 
gegeven over het Gen, op eigen initiatief. 
Daarin vragen milieuverenigingen, werkge-

vers, gebruikersverenigingen... unaniem naar 
een Gen dat er ook is voor de Brusselaars. 

Dus met aantrekkelijke frequenties en hal-
teplaatsen. En met snelle begeleidende 

maatregelen.

Het spoor is onklopbaar op 
middellange afstanden binnen 

Brussel. Stations als Bockstael 
en Ukkel Stalle liggen op een 

kleine tien minuten sporen 
van het centrum van de 

stad. De auto doet er veel 
langer over

’t Lange wachten heeft één voordeel: Brussel heeft tijd genoeg om ’t autoverkeer 
terug te dringen tegen dat ’t Gen klaar is. © flickr.com

vervolg van pagina 1
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EU Parlement blijft een lastpostje

PleMobiel

procedureslag
Twee jaar geleden heeft onze administratie 
Leefmilieu Brussel de parkingvergunning van 
het Europees Parlement verlengd, en stoemelings. 
Procedurefouten en beroepen bij het milieucol-
lege en bij de regering hebben die beslissing onge-
daan gemaakt. Hoewel een nieuwe vergunning 
met effectenstudie en openbaar onderzoek geen 
juridische must scheen te zijn, heeft Leefmilieu 
Brussel eind vorig jaar toch een officieuze consul-
tatieronde georganiseerd. Bral, wijkcomité Aql en 
Inter-Environnement Bruxelles hebben toen een 
aantal opmerkingen geformuleerd.

onze eisen
Wij vroegen onder meer een vermindering van 
het aantal parkeerplaatsen. De eigen gegevens 
van het Europees Parlement tonen aan dat de 
gemiddelde bezetting een heel stuk lager is dan 
de originele vergunning.

Daarnaast zijn er nog een aantal aanslepende 
problemen: de autocars van de bezoekers aan 
het parlement zorgen voor overlast. De auto’s 
van onderaannemers die niet in de parking toe-
gelaten zijn, idem. Het bedrijfsvervoersplan is 

nog altijd niet af. En tenslotte is er de opvolging 
van de voorgestelde maatregelen.

nieuwe vergunning
Leefmilieu Brussel komt nu tegemoet aan een 
aantal van onze eisen. Ze verplicht het Parlement 
om parkeerplaats te voorzien voor 30 autocars. 
Ook alle werknemers, of ze voor het parlement 
werken of voor onderaannemers, moeten in de 
parking terecht kunnen. Een stuk of 400 voertui-
gen van werknemers die in de buurt van het parle-
ment wonen, staan semi-permanent in de parking 
en komen zelden buiten. Zij mogen blijven maar 
dan wel op een duidelijk afgescheiden plaats. En 
ze worden in het totaal aantal vergunde plaatsen 
opgenomen. Bovendien verlaagt de administra-
tie het aantal vergunde plaatsen nog zolang het 
kruispunt Wiertzstraat/Waversesteenweg niet 
is heraangelegd. De buurt kan nu immers een 
beperkte verkeerstroom aan.

Met een bedrijfsvervoersplan moet het Parle-
ment het autogebruik voor woon-werkverkeer 
verminderen van 41 tot 30 % tegen begin 2012. 
Dat moet ook leiden tot een stapsgewijze daling 
van het totaal aantal vergunde plaatsen. Het Parle-
ment moet een mobiliteitscoördinator aanwerven 
en die moet elke twee jaar op basis van enquêtes 
een stand van zaken geven.

ontevreden parlement
Het Parlement dient al meteen beroep in tegen 
een aantal voorwaarden uit de verlenging. De 
cijfers waarop Leefmilieu Brussel zich baseert, 
zouden niet correct zijn. Nochtans heeft het 

Parlement die nooit eerder gecontesteerd in 
het begeleidingscomité van de parking. Met 
de nieuwe lidstaten en uitgebreidere bevoegd-
heden zou het Parlement zelfs meer plaatsen 
nodig hebben in plaats van minder. Nochtans 
zijn ook die gegevens in rekening gebracht bij 
de berekeningen. De bepalingen betreffende de 
bezoekersbussen, de onderaannemers en de 400 
slapende voertuigen vindt het Parlement zonder 
meer onaanvaardbaar.

Bref: eigenlijk willen zij de parking in zijn 
volledige capaciteit gebruiken zonder bijkomende 
voorwaarden.

integratie in de buurt?
Het orgaan van de vertegenwoordigers van het 

Europese volk stelt zich dus weer onverbiddelijk 
op. De woonkwaliteit van de buurt waarin ze 
gevestigd is, schijnt geen prioriteit. Het laatste 
woord zal allicht weer bij onze gewestregering 
liggen.

Pardon? Plemobiel? Willy Price, werknemer van 
het Acv in de Pletinckxstraat, lacht. “PleMobiel 
staat voor Pletinckxstraat Mobiel”, legt hij uit. 
Een aantal jaren geleden creëerde hij een mobili-
teitsplatform zoals die in Vlaams Brabant als pad-
destoelen uit de grond schieten. Die platformen 
steunen steevast op vier pijlers: buurtbewoners, 
officiële instanties, scholen en verenigingen. “Net 
in die mengelmoes ligt de kracht”, zo meldt Willy 
met enige trots.

vanuit de bedrijfsbuik
”PleMobiel is ontstaan vanuit de wil van een paar 
mensen binnen het acv om het mobiliteitsvraag-
stuk aan te kaarten en er iets aan te doen”, zegt 
Willy. ”We hebben toen een tiental geëngageerde 
mensen verzameld in een stuurgroep. Directie 
van het Acv, werknemers, politie... En natuurlijk 
plaatselijke winkeliers en bewoners van om en 
rond het Bloemenhofplein. Het platform heeft 
dus een ruim draagvlak en is onafhankelijk. Deze 
werkgroep heeft een aantal eenvoudige, interne 

initiatieven opgestart,” vertelt Willy: “melding 
maken van de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer, het personeel bewustmaken... Maar ook 
concrete bedrijfsvervoerplannen opstellen.”

van enquête tot uitvoeringsplan
”Vorig jaar hebben we een enquête afgenomen 
onder de werknemers en in de buurt. Da’s 
eigenlijk de basis voor onze acties”, zegt Willy. 
“Die enquête toont aan waar mensen problemen 
oplopen op hun traject van en naar de buurt. Die 
problemen kunnen liggen in heel de Brusselse 
regio. Zeer kleine dingen soms: zo heeft bijvoor-
beeld tachtig procent van de mensen de voetpaden 
aangeduid als een probleem. Slecht aangelegd en 
onderhouden! In Laken is de Troozbrug voor veel 
fietsers moeilijk toegankelijk. De slechte synchro-
nisatie voor voetgangers en fietsers van talrijke 
verkeerslichten is nog een pijnpunt.”

“Tijdens de Week van de Vervoering hebben 
we de hele enquête voorgelegd aan de Minister 
van Mobiliteit” meldt Willy ons. ”In september, 

een jaar na datum, maken we een stand van 
zaken op en zullen we een uitvoeringsplan voor-
stellen voor de pijnpunten die nog niet werden 
aangepakt. Zo ontbreken er zebrapaden aan de 
Sint-Gorikshallen. We hebben ook een stap-
penplan uitgewerkt voor ‘de Trooz’. We hebben 
gekeken naar de mogelijkheden voor een laad- en 
losruimte rond het Bloemenhofplein en ga zo 
maar door.”

geen woorden maar daden
”Samen hebben we een reële macht op het ver-
keersprobleem” zegt Willy. PleMobiel heeft een 
parkeerplaats voor gehandicapten voorzien bij de 
bedrijfsgebouwen van het Acv-Acw. En douches 
in het gebouw. Ze hebben ook een bijkomend 
fietsverhuurpunt aangevraagd bij Cyclocity... 
Hun invloed reikt zelfs verder dan de buurt. Zo 
is PleMobiel verantwoordelijk voor de winterse 
schoonmaak van de parking van metrostation 
Coovi en hebben ze extra zebrapaden gecreëerd 
aan het centraal station. Overtuigend! De ploeg 
van PleMobiel zijn enthousiastelingen die van 
aanpakken weten en niet wachten tot anderen 
ageren.

Leefmilieu Brussel heeft de milieuver-
gunningen voor het Europees Parlement 
verlengd. Driewerf proficiat: ze durft 
hen wat extra maatregelen op te leggen 
om de verkeersoverlast te verminderen. 
Maar het Europees Parlement tekent 
beroep aan.

Het Acv richtte een mobiliteitsplatform op rond het Bloemenhofplein en Sint-Goriks. 
Dat platform pakt verkeersproblemen aan over heel het Brussels gewest.

Wachten op ’t bedrijfsvervoerplan 
van het Eu Parlement. © flickr.com



Wie met een overvolle blaas rondloopt in Brussel, 
zoekt tevergeefs naar openbare wc’s. Daardoor 
lijkt het er op sommige plaatsen op, vooral in het 
centrum, dat wildplassen tot onze folkloristische 
gebruiken hoort. De vereniging Chez Nous/Bij 
Ons weet er alles van. De daklozen met wie 
zij werken, ervaren het gemis aan toiletten aan 
den... euh... lijve. In 2006 kwam dat duidelijk 
bovendrijven in hun enquête naar de behoeften 
van daklozen.

open deur
Al tien jaar kunnen de meest gemarginaliseerde 
en uitgesloten mensen binnenlopen in de Kar-
tuizerstraat, Bij Ons. “Het bijzondere aan onze 
vereniging is dat we een warm onthaal bieden 
aan mensen voor wie er nergens anders een deur 
open staat”, zegt Fred Luyckx, sociaal-cultureel 
werker in de vereniging. “Mensen met honden, 
zonder papieren, met gedragsproblemen...We 
geven hen een maaltijd voor een euro, zoeken 
mee naar een woning of proberen hen te activeren 
door hen in te schakelen als vrijwilliger. Of in 
acties voor gemeenschapswonen in leegstaande 
gebouwen.” Fred bedoelt het pand aan de Koning-
straat 123, waar het Ministerie van Wooncrisis 
is gevestigd.

pissiclette
Sinds een tijdje heeft Bij Ons zich ook geworpen 
op de strijd voor openbaar sanitair. Wanneer we dit 
schrijven, zijn ze volop bezig met de voorbereiding 
van het tweede pispottenfestival op de Nieuwe 
Graanmarkt, samen met de mensen van de straat. 
“We willen met zoveel mogelijk mensen onze eis 
kenbaar maken op het festival”, zegt Fred. “Bij 
uitbreiding is het ook de eis van alle Brusselaars 
in feite. Tenslotte moet iedereen het recht hebben 
op elk moment z’n blaas te kunnen legen zonder 
de stad te moeten bevuilen en een geur van urine 
te moeten achterlaten. Openbare toiletten staan 

trouwens in de beleidsverklaring van de Stad. En 
ze hebben er een budget voor ingeschreven in de 
begroting 2008. Hopelijk komt er wat van.”

In afwachting introduceert Bij Ons de pis-
siclette, een fiets met wc-kotje. Als alles goed 
verlopen is, heeft de Burgemeester van Brussel 
op het festival deze plasfiets ingereden. “Maar het 
wc op de fiets is enkel voor vrouwen”, voegt Fred 
er nog aan toe. “Om de discriminatie te onderstre-
pen. De enkele voorzieningen die er zijn, zijn nl. 
mannentoiletten zodus...”

Je kunt Bij Ons bereiken op T 02 513 35 96 of 
via E bijons_cheznous@mobistarmail.be.

Voor bijna elk gewestelijk beleidsdomein een 
adviesraad. Bral is lid van een aantal van zulke 
raden. Veel vergaderwerk, teksten uitvlooien... 
Niet altijd het meest boeiende werk. En omdat 
je met belangen(groepen) rond de tafel zit die 
diametraal zijn, is zo’n raad niet de ideale plaats 
om tot scherpe standpunten te komen.

Toch gebeurt het dat er in die adviezen punten 
staan waarover we tevreden kunnen zijn. Zaken 
die wij al langer vragen en die nu meer gezag 
krijgen omdat ook anderen ze erkennen.

beter richten die schema’s
Het advies van de Gewestelijke Ontwikke-

lingscommissie ofte Goc over het richtschema 
Europa verrast op meerdere punten. De Goc 
vraagt voor toekomstige richtschema’s een 
uitgebreidere raadpleging van de verschillende 
belangengroepen en liefst ook vroeger in de plan-
ningsprocedure. Een sensibiliseringscampagne in 
het hele gewest moet ervoor zorgen dat iedereen 
kan reageren. Het gaat immers om gebieden 
van gewestelijk belang. Richtschema’s zouden 
in de toekomst ook veel meer aandacht moeten 
schenken aan de operationaliteit, vindt de Goc: de 

verdeling van de taken tussen privé en overheid 
moet duidelijker en er moet een betere fasering 
in van de verschillende werken.

goed plannen die handel
Ook over het richtschema zelf heeft de Goc opmer-
kingen die wat ons betreft extra in de verf mogen. 
De Goc betreurt dat het richtschema maar weinig 
voorstellen doet voor interventies in de woonwijken. 
En ze merkt op dat niemand de gevolgen van de 
voorgestelde interventies heeft bestudeerd. Noch 
voor de perimeter, noch voor de wijken errond.

Zoals het richtschema, besteedt ook het 
advies veel aandacht aan het mobiliteitsluik. 
De Gewestelijke Mobiliteitscommissie (waarin 
Bral eveneens zetelt) stelde al veel vragen bij 
de voorgestelde, grootschalige infrastructuur-
werken. Ook de Goc vraagt de overheid niet 
over een nacht ijs te gaan. Een advies over de 
mobiliteitsopties kan er trouwens maar komen 
na het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Iris 
2 en de mobiliteitsstudie voor de Europawijk die 
nu loopt, vindt de Goc.

begraven die tunnels
Een van de mobiliteitspistes die worden onderzocht, 
is de ondertunneling van de Wetstraat. Onze Minis-
ter van Mobiliteit heeft zopas nog gepleit voor meer 
tunnels zodat we onze straten autoluwer kunnen 
maken. Een meerderheid van de commissieleden 
is niet te vinden voor die idee. Ze argumenteren dat 
autotunnels meer autoverkeer aanzuigen en dus het 
probleem niet oplossen maar verschuiven. De Goc 
pleit ervoor dat de overheidsfondsen gaan naar een 
versterking van het openbaar vervoer. Hoor! Wij zijn 
niet meer de enigen die weten dat het autoverkeer 
geen garantie biedt voor een goede bereikbaarheid! 
Begraven dat tunnelidee!

Het volledige advies over het richtschema voor 
de Europese wijk als alle andere adviezen van de 
ontwikkelingscommissie zijn te vinden op www.
crd-goc.be. Meer info via E hilde@bralvzw.be
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steun uit onverwachte hoek voor Europawijk

baas over eigen blaas!

Adviescommissies behoren tot het meubilair van de politiek. De tegengestelde 
meningen maken het werk van zo’n commissie moeilijk maar wanneer er een 
consensus komt, krijgt die meteen meer gezag. Neem nu het verrassende advies 
over de Europawijk.

zeker wonen

leefbare buurt

Liever nog wat wachten met grootschalige 
infrastructuurwerken. © flickr.com

Wachten tot de beloofde openbare toiletten voorbij komen drijven. © flickr.com

De vzw Bij Ons pleit voor openbare 
toiletten en doet dat via een heus pispot-
tenfestival!

mailto:bijons_cheznous@mobistarmail.be
www.crd-goc.be
www.crd-goc.be
mailto:hilde@bralvzw.be
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nieuws van het front

EU weigert toegang  
tot ‘publiek’ auditorium
compensatie voor Madoutoren bli j ft  dode letter

de wetstraatwatchers
actie rekeningrijden

geen vuiltje aan de lucht in anderlecht? loodfabriek fmm

De afbraak en heropbouw van de 
Madoutoren en de sloop van oude 
herenhuizen die daarmee gepaard 
ging, heeft in 2001 veel protest 
uitgelokt. En wat zien we nu? Van 
een aantal wettelijke verplichtingen 
en afspraken om de afbraak van die 
woningen te compenseren, is nog niks 
in huis gekomen, zegt Arau, l’Atelier 
de Recherche Action Urbain.

slap been
De financiële situatie verhindert onze 
gemeentebesturen vaak het been stijf 
te houden tegenover bedrijven die 
geld in het laadje kunnen brengen. Zo 
zeggen deskundigen dat Sint-Joost 
al decennia lang de rand van haar 
grondgebied opoffert aan vastgoed-

makelaars om met de kantoorbelas-
tingen een sociaal beleid te voeren 
in de wijken daarachter. Maar met 
de Madoutoren riskeert Sint-Joost 
achter alle netten te vissen. De komst 
van de Europese Commissie naar de 
toren betekende dat de Gemeente 
naast de jaarlijkse taksen grijpt want 
de Commissie is daarvan vrijgesteld. 
De compensatiewoningen die er 
moesten komen achter de toren, zijn 
er bovendien nog altijd niet. Het 
terrein waar vroeger ondermeer een 
huis uit 1780 stond, is van eigenaar 
tot eigenaar gegaan maar ligt er nog 
altijd braak bij. Is het terrein veel te 
ondiep om er degelijke woningen 
op te trekken, zoals velen indertijd 
gezegd hebben?

sti jf  been?
En nu blijkt dat de Europese Com-
missie nog een andere compensatie 
aan haar laars lapt: toen Arau toe-
gang vroeg tot het auditorium in de 
Madoutoren dat volgens de steden-
bouwkundige vergunning publiek 
toegankelijk moet zijn, weigerde de 

Commissie klakkeloos. Omdat ze 
zelf beseft dat ze daarmee haar ver-
gunning overtreedt, vraagt de Com-
missie nu ook een wijziging van de 
vergunning aan. Kijken of Sint-Joost 
deze keer wel het been stijf durft te 
houden en durft opkomen voor het 
algemeen belang.

de slag om de zavel 
heibel om de parking

Als wij op de Grote Zavel komen, 
bekruipt ons de vraag: is dit nu een 
van de belangrijkste pleinen van 
het centrum van Brussel of een van 
de belangrijkste parkings? De Stad 
heeft blijkbaar gekozen voor het eer-
ste terwijl de handelaars vasthouden 
aan het tweede. Dat geeft heibel die 
niet mooi meer is om zien.

overleg of oorlog?
Hoe het plein er moet gaan uitzien, 
weet de Stad nog niet. Iedereen die 
zich bij het plein betrokken voelt, 
mag mee de heraanleg bepalen. Het 
schijnt alleen vast te staan dat de 
parking verdwijnt.
Het vertrekpunt van dit parti-
cipatieproces zit vrij goed. De 
doelstellingen lijken duidelijk. 
En de Stad heeft een neutrale en 
professionele organisatie, de vzw 
Periferia, gevraagd om het overleg 
te organiseren. Er komen verschil-

lende publieke vergaderingen, een 
diagnosewandeling en gesprekken 
met voorbijgangers.

Maar dat geeft nog geen garantie 
op succes. Op de eerste vergadering 
zat het er meteen bovenarms op. Een 
reeks winkeliers ziet het failliet al 
opdoemen aan de horizon en stelde 
zich erg aanvallend op. Hoewel 
studies aantonen dat handelaars 
het aandeel automobilisten onder 
hun klanten overschatten, blijven 
veel van hen hun parking zien als 
hun aorta. En zoals meestal mani-
festeren de voorstanders van een 
autovrij plein zich veel minder dan 
de tegenstanders. Wie voor is, is al 
bij voorbaat tevreden. De toekomst 
moet uitwijzen of die gerustheid 
terecht is.

Als je nog je stem wil laten 
horen, kan je de inspraakmomen-
ten vinden op www.periferia.be/ 
sablon.php

Wanneer wij dit schrijven, heeft 
onze Minister van Leefmilieu een 
akkoord bereikt met fmm, de loodfa-
briek in Anderlecht die verantwoor-
delijk was voor de kwikvervuiling 
begin dit jaar. We weten nog altijd 
niet hoe dat kwik verzeild is geraakt 
tussen het lood maar extra veilig-
heidsmaatregelen moeten incidenten 
als deze in de toekomst voorkomen. 
De fabriek staat op het punt opnieuw 
open te gaan.

Maar als zich zo’n incident voor-
doet, hebben we ook een alerte 

overheid nodig. Wat blijkt nu? De 
boosdoener is onvindbaar gebleven 
tot het Vito, Vlaams Instituut voor 
Technologisch Onderzoek, op pad is 
gegaan, in opdracht van het Vlaams 
Gewest. Het Vito heeft kennelijk 
de apparatuur om de bron van de 
vervuiling op één avond te vinden 
en Leefmilieu Brussel niet. Waarom 
huren wij dan ook niet het Vito in?

onder de zoden
Van de bodem niks dan goed. 
Op vraag van Leefmilieu Brussel 

heeft een beëdigde expert her-
haaldelijk bodemstalen genomen 
in de omgeving van de fabriek en 
onderzocht. De laatste keer was 
na het kwikincident. Resultaat: 
geen enkele norm is overschre-
den. Geen kwikvervuiling, geen 
lood of cadmium... We hebben 
het liever zo.

Toch blijven er enkele vraag-
tekens. De werknemers van een 
bedrijf dichtbij fmm klagen naar 
verluidt over prikkeling van de 
ogen en de luchtwegen. Nu de 

oven van fmm dicht is, zouden 
die gezondheidsklachten gestopt 
zijn.

En volgens een ooggetuige zou 
er regelmatig vloeistof lopen uit de 
vrachtwagens die fmm voorzien 
van batterijen. Die vloeistof voert 
dan wellicht zware metalen naar 
de riool. Lees: de Zenne. Mogelijk 
is de bodem van onze enige rivier 
dus wel zwaar verontreinigd door 
toedoen van fmm. Leefmilieu 
Brussel heeft ons beloofd dat te 
onderzoeken.

Hoe lang zullen we moeten wachten op een vorm van rekeningrijden? In april 
hebben Bral, Inter Environnement en de Fietsersbond de automobilisten alvast een 
overschrijvingsformulier in de hand gestopt op de Wetstraat.

Wachten op de beloofde woningen achter Madou.

www.periferia.be/sablon.php
www.periferia.be/sablon.php


v e r g u n n i n g a a n v r a g e n  i n  o p e n b a a r  o n d e r z o e k

BRUSSEL VIJFHOEK
kantoor/heraanleg wegenis 
Koningstraat 54-68/
Kanselarijstraat 1-13/
Koloniënstraat 33-35/
Warandebergstraat
Fortis Bank NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning en milieu-
vergunning met effectenstudie 
voor de renovatie, de gedeeltelijke 
afbraak en het herbouwen van een 
kantoorcomplex, de heraanleg van 
de Warandebergstraat en de herpro-
filering van de Elleboogsteeg met 
het creëren van een doorsteek naar 
de Koloniënstraat.
Tot 24/05/2008
Overlegcommissie op 3/06/2008

UNESCO erfgoed 
Grote Markt
Stad Brussel – Dienst Stedenbouw 
deelt de voorlopige aanneming van 
de zonale gemeentelijke steden-
bouwkundige verordening, “Grote 
Markt, UNESCO erfgoed – com-
merciële uitdrukking”, mee.
Tot 23/05/2008
Overlegcommissie op 3/06/2008

BRUSSEL NO/LEOPOLD
afbraak/uitbreiding hotel 
Handelsstraat 13-17-19-21  
(hoek Luxemburgstraat)
Thon Stanhope Hotel SA vraagt 
stedenbouwkundige vergunning 
met effectenverslag voor de afbraak 
en de heropbouw van een gebouw 
(2 handelszaken, 5 woongelegen-
heden en 12 hotelkamers) met de 
uitbreiding en de verbouwing van 
het naastliggende hotel.
Tot 9/05/2008.
Overlegcommissie op 3/06/2008

HAREN
appartementsgebouw 
Beemdgrachtstraat tussen de nrs. 
113 en 117
Conimmo NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor de bouw 
van een appartementsgebouw, gele-
gen in het BBP nr. 52-06.
Tot 9/05/2008
Overlegcommissie op 20/05/2008

LAKEN
wegenis 
Havenlaan
B.U.V. vraagt stedenbouwkundige 
vergunning voor de heraanleg van 
de Havenlaan.
Tot 23/05/2008
Overlegcommissie op 3/06/2008

wegenis 
Wannekouterlaan (tussen de P. 
Jansonstraat en de Schapenweg)
Stad Brussel – Wegeniswerken 
vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het herinrichten van 
voetpaden, verkeerspleinen en mid-
denberm.
Tot 9/05/2008
Overlegcommissie op 20/05/2008

T&T 
Picardstraat 5-15/Havenlaan 90
Project T&t SA vraagt stedenbouw-
kundige vergunning en milieuver-
gunning 1B met effectenstudie voor 
het totaalproject voor verstedelijking 
van het GGB 6A van het GBP met 
name deinrichting van 409.136m² 
bovengrondse oppervlakte, waarvan 
1.535 woningen en 4.536 parkeer-
plaatsen.
Tot 25/04/2008
Overlegcommissie op 6/05/2008

NEDER-OVER-
HEEMBEEK
verkaveling in parkgebied 
Koning Albertlaan  
(perceel 85 T5 en 88 C)
Matexi NV vraagt verkavelings-
vergunning AN1702 met effecten-
verslag voor het verkavelen van 14 
loten met aanleg van een nieuwe 
verkeersweg waardoor meer dan 
3.000m² beplant eigendom zal wor-
den bebouwd.
Tot 10/05/2008
Overlegcommissie op 20/05/2008

SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE
afbraak/nieuwbouw school 
Tollaan 74-76
Stichting Maharishi Global Finan-
cing Research vraagt stedenbouw-
kundige vergunning met effecten-
rapport voor het slopen van een 
appartementsgebouw, het bouwen 
van een nieuwbouw met onderwijs-
bestemming en de plaatsing van een 
uithangbord.
Tot 5/05/2008
Overlegcommissie op 20/05/2008

afbraak van 2 gebouwen 
Roodebeeksteenweg 107 en 109
Immo Invest Belgium NV vraagt 2 
afzonderlijke stedenbouwkundige 
vergunningen voor het slopen van 
het gebouw nr. 107 en van het 
gebouw nr. 109.
Tot 5/05/2008
Overlegcommissie op 20/05/2008

SINT-JANS-
MOLENBEEK
afschaffing Bijzonder Plan van 
aanleg “Bonnevie”
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek 
deelt de afschaffing mee van het 
Bijzonder Plan van aanleg “Bon-
nevie”, gelegen tussen de Parelstraat, 
de Merchtemsesteenweg, parallel 
aan de Bonneviestraat, parallel 
aan de Briefdragerstraat en aan de 
Waterpasstraat.
Tot 16/05/2008
Overlegcommissie op 27/05/2008

afschaffing Bijzonder Plan van 
aanleg “6a menestrels”
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek 
deelt de afschaffing mee van het 
Bijzonder Plan van aanleg “6a 
menestrels”, gelegen tussen de Min-
nezangeslaan, de Ed. Machtenslaan, 
de Dilbeekstraat en met de grens van 
de Gemeente Anderlecht.
Tot 16/05/2008
Overlegcommissie op 27/05/2008

afschaffing Bijzonder Plan van 
aanleg “Zwarte Vijvers”
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek 
deelt de afschaffing mee van het 
Bijzonder Plan van aanleg, genaamd 
“Zwarte Vijvers”, gelegen tussen 
een deel van de Piersstraat, de Tazie-
auxstraat, de Merchtemsesteenweg, 
de Gentsesteenweg en een deel van 
de Schmitzstraat.
Tot 16/05/2008
Overlegcommissie op 27/05/2008

UKKEL
wegenis – Groeselenbergstraat 
(gedeelte tussen het kruispunt van 
de Bronweg en de Houzeaulaan)
Gemeente Ukkel – Technische 
Wegendienst vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor de aanleg 
van de verkeerswegen.
Tot 21/05/2008
Overlegcommissie op 4/06/2008

afwijking verkavelingsvergunning 
René Lyrlaan
Atlas Topo BVBA vraagt verkave-
lingsvergunning nr. 203bis voor de 
wijziging van de verkaveling, gele-
gen in het BBP nr. 48bis en 48ter.
Tot 5/05/2008
Overlegcommissie op 21/05/2008

afbraak woning  
Dekenijstraat 120
CBC NV vraagt stedenbouwkundige 
vergunning en milieuvergunning 
1B met effectenverslag voor het 
herinrichten van een oude garage tot 
bankagentschap (met een handelsop-
pervlakte tussen 1.000 en 2.500 m²) 
met behoud van de 31 ondergrondse 
parkeerplaatsen door het slopen van 
de woning.
Tot 5/05/2008
Overlegcommissie op 21/05/2008

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige pro-
jecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankondigin-
gen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Contacteer dina@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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Guy en Marianne 
vervoegen Bral

Panta rei, alles vloeit, zeiden de 
Grieken al. Dus kan onze staf ook 
niet statisch blijven. Peter verlaat 
ons en An volgt hem op als coor-
dinator. Maarten wou wat meer 
tijd voor z’n doctoraat maar blijft 
actief als vrijwilliger. Marianne is 
er bij gekomen voor speelstraten 
en het sensibiliseringsproject 
‘korte ritten’. En Guy vervoegt 
ons als communicatiemedewer-
ker. Je hoort er nog van!

Alert is het maandelijks berichtenblad
van Bral vzw
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