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bal  
in jouw 
kamp
Eerste werkdag na een lange zomer-
vakantie. Bij het oversteken van het 
volledig geblokkeerde Meiserplein 
begint m’n neus weer te prikkelen. 
Uitlaatgassen, lawaai... Back to 
reality, het Brussels verkeersinfarct! 
En terwijl bedrijven niet meer 
bereikbaar zijn en consumenten 
wegblijven, beperkt de overheid 
zich tot lieve ingrepen : enkele 
busbanen, fietsvoorzieningen, bre-
dere trottoirs... Dat is allemaal leuk 
en nodig. De Mivb doet het goed 
en meer mensen nemen de fiets. 
Maar... het vertaalt zich niet in 
minder autokilometers !

De politiek ziet auto’s nog steeds 
als de rode bloedcellen van onze 
samenleving. Het Gewest en de 
Gemeenten durven niet te raken 
aan de invalswegen. Vlaanderen 
pakt de congestie op de Grote Ring 
aan met het oude betonrecept. Op 
de Heizel en in Machelen komen 
autozuigende winkelcomplexen. En 
de federale regering verandert niks 
aan de autofiscaliteit. De politieke 
moed of visie ontbreekt.

Dan moeten wij met ons allen 
maar tonen hoe het moet. Bral en 
Ieb dagen Brusselaars uit om hun 
auto te laten staan voor korte ritten. 
En tijdens de Week van Vervoering 
zijn er debatten, fietsmanifestaties, 
straatfeesten en experimenten die 
ons doen nadenken over onze 
verplaatsingsgewoontes. Met de 
autoloze zondag als hoofdpunt. Zo 
brengen we het autoluwe Brussel 
telkens ietsje dichter bij.

Sarah Hollander
Voorzitter Bral vzw 

 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 hebben geen Lenin nodig om 
een revolutie teweeg te brengen in 
onze mobiliteit. Enkele verstandige 
beslissingen van onze diverse 
regeringen volstaan.

anders mobiel

omwenteling  
in onze mobiliteit NU

Zitten we met een indigestie van auto’s op de 
Grote Ring ? Simpel ! Dan leggen we er gewoon 
nog eens zoveel wegen naast, zei de Vlaamse 
regering tegen zichzelf. En dus zou volgens 
hun plannen de Grote Ring aanzwellen tot 17 
rijstroken tussen Sint-Stevens en de E19. Zelfs 
‘verdubbeling’ is een understatement. In een 
later stadium zouden ook twee andere ‘vakken’ 
van de Grote Ring een gelijkaardige behande-
ling krijgen.

Cijfers uit betrouwbare bron laten ons toe te 
berekenen dat de verschillende plannen voor het 
hele stuk tussen Sint-Stevens en de E40 naar Gent 
minstens 1 miljard euro zullen kosten. Volgens 
de verenigingen die zich gegroepeerd hebben in 
Modal Shift (zie hieronder) is dit waanzin. Als de 

overheid bereid is zoveel geld op tafel te leggen, 
zou die investering ons een nieuwe mobiliteits-
cultuur binnen moeten loodsen, redeneert Modal 
Shift. Het platform pakt uit met een alternatief 
plan dat een revolutie in onze verplaatsingsge-
woonten mogelijk moet maken.

economie
De congestie op de Grote Ring is een feit. 
Bovendien wil Vlaanderen de economische 
bedrijvigheid in de regio van Zaventem sterk 
opvoeren. Daarom plant het de sanering en 
heractivering van bedrijventerreinen in Machelen 
en Vilvoorde. En de uitbreiding van de luchtha-
vencapaciteit. De veertien miljoen passagiers die 
daar in 2004 nog passeerden, moeten aangroeien 

Vlaanderen wil 1 miljard euro uittrekken, alleen om veel extra rijstroken te leggen 
op de Grote Ring. Volgens het nieuwe mobiliteitsplatform Modal Shift kunnen we 
met zo’n bedrag eindelijk die revolutie ontketenen die onze wegen en onze lucht 
zo nodig hebben.
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tot dertig miljoen in 2020. Al deze plannen zullen 
voor heel veel extra autoverplaatsingen zorgen, 
zegt de Vlaamse regering.

alternatief 
Niet noodzakelijk, zegt Modal Shift. Met 1 miljard 
euro moeten we de toename aan economische 
bedrijvigheid kunnen loskoppelen van het aantal 
verplaatsingen met de wagen. 

Daarvoor is een combinatie van verschillende 
maatregelen nodig. Ten eerste stellen ze voor 
een zone te scheppen waarin de bedrijven in de 
betreffende regio moeten meestappen in een car-
poolproject met een gemeenschappelijke database. 
Daarin vult elke werknemer zijn of haar gegevens 
in : woonplaats en bestemming, tijdstip van vertrek 
naar het werk, type transport... Als alle bedrijven in 
de regio hieraan deelnemen, ziet elke werknemer 
meteen met wie hij het traject kan delen. Of die 
nu in het zelfde bedrijf werkt of niet. 

Een tweede nieuwigheid moet komen van 
groene fiscaliteit. Mensen die te voet of met de 
fiets gaan, zouden extra fiscaal voordeel moeten 
krijgen. Of met het openbaar vervoer. Extra voor-
delen zouden gaan naar mensen die verder dan 
tien kilometer wonen en toch fietsen. Of aan hen 
die de fiets en het openbaar vervoer combineren. 
En natuurlijk moeten we ook het carpoolproject 
fiscaal stimuleren.

diep snijden
Maar voor Modal Shift moet de hervorming van 
onze fiscaliteit veel dieper gaan dan enkele aan-
moedigingen voor duurzaam woon-werkverkeer. 
De verwachting is dat de slimme kilometerheffing 
diep zal snijden in onze verplaatsingsgewoonten. 
Inclusief de verplaatsingen tijdens de werkuren of 
de recreatieve mobiliteit. Het is wel zo dat onze 
politici die heffing niet beloven voor 2015 maar 
ook de invoering van meer rijstroken zou nog vele 
jaren op zich laten wachten. 

Zolang er geen nationaal systeem op poten 
staat, is een beperkte slimme heffing misschien 

wel mogelijk. Die voeren we dan bijvoorbeeld in 
op de Ring tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Ste-
vens. Een soort tolsysteem in feite maar dan wel 
op basis van de satelliettechnologie die we later 
veralgemenen. Wanneer je op die strook begint te 
rijden, begint je teller automatisch te lopen. Wan-
neer je de betaalstrook weer af rijdt, berekent de 
satelliet hoeveel je moet betalen in functie van het 
tijdstip, type voertuig en aantal inzittenden. Dit 
systeem werd ontwikkeld door Toll Collect en is 
al volledig operationeel.

brandstofrechten
Een andere mogelijkheid is een systeem van 
verhandelbare brandstofrechten. Beetje vergelijk-
baar met de uitstootrechten van bedrijven op het 
vlak van CO2. Daarmee kan de overheid precies 
vastleggen hoeveel brandstof er nog verbruikt 

mag worden, in functie van de hoeveelheid CO2, 
fijn stof en NOx die ze wil tolereren. Eens het 
globaal aantal liter vaststaat, kan ze elk gezin 
en elk bedrijf gratis quota toekennen. Wie met 
die gratis hoeveelheid niet toekomt, kan rechten 
opkopen van mensen of bedrijven die zuiniger 
zijn. Dit systeem is uitgebreid onderzocht en vrij 
goedkoop.

stappen en trappen
Als deze fiscale instrumenten ons stimuleren om 
de auto vaker te laten staan, moeten we natuurlijk 
ook alle kansen krijgen om te stappen, te trap-
pen of het openbaar vervoer te nemen. Daarom 
eindigt het alternatieve plan van Modal Shift met 
een evident luik investeringen in alternatieven : 
veilige wandel– en fietsroutes en een performant 
openbaar vervoer. Ook een carpoolstrook op 
de noordelijke zone van de Grote Ring zou een 
goed idee zijn. Een zogenaamde high occupancy 
vehicle lane. Daar zouden dan enkel auto’s mogen 
rijden met minstens drie inzittenden waardoor 
het extra interessant wordt om aan autodelen te 
doen. Verhoogde parkeertarieven kunnen ook 
wonderen doen.
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openbaar onderzoek
Met haar kennisgevingsnota maakte Vlaande-
ren de krachtlijnen bekend voor de werken aan 
noordelijke zijde van de grote ring rond Brus-
sel. Als die krachtlijnen uiteindelijk goedge-
keurd worden, zal een studiebureau tijdens de 
volgende stap, de effectieve milieueffectenrap-
portage, hun impact verder bestuderen. Het is 
dus belangrijk dat alle mogelijke alternatieven 
er in staan.

Omdat er vanuit Brussel protest kwam dat 
zo’n belangrijk document tijdens de vakantie 
en enkel in het Nederlands ter inzage lag, plant 
Vlaanderen nu een tweede openbaar onderzoek 
van 7 september tot 7 november. Deze keer zal 
de tekst ook in het Frans beschikbaar zijn. Nor-
maal vermits er drie faciliteitengemeenten bij 
het dossier betrokken zijn. Ook de Brusselaars 
kunnen hun zeg doen in deze tweede periode. 

www.mervlaanderen.be

platform modal shift
De zomermaanden staan traditioneel voor zon, vakantie en een lagere versnelling. Maar een handvol 
Vlaamse, Brusselse en Waalse verenigingen sleutelden aan een nieuw mobiliteitsplatform dat ze 
Modal Shift doopten. Midden juli kwamen ze met een perscampagne naar buiten die het debat over 
de grote ring meteen deed oplaaien. Modal Shift spreekt tot ons en haar stem lijkt verrassend veel 
op die van actieve Brusselaar Maarten Roels, de trekker van het platform.

wie is Modal Shif t  en waar staat het voor ? 
“Modal Shift is begonnen als een platform van verenigingen die vooral met leefmilieu bezig zijn. 
Het initiatief komt van Bral vzw. De andere verenigingen zijn BBL, Ieb en Iew, Greenpeace, Friends 
of the Earth Belgium, Fietsersbond, Natuurpunt, Gracq en Mobiel21. Ondertussen staan we ook in 
contact met mensen en organisaties buiten de milieubeweging zodat het perspectief breder wordt. 
En dat is nodig. Mobiliteit maakt deel uit van ieders dagelijkse zorgen en is een steunpilaar van 
onze economie. Die tak van de samenleving wijzigen, is dus heel complex en kan enkel als alle 
mogelijke partners mee trekken in dezelfde richting.”

waar komt de naam Modal Shif t  eigenli jk vandaan ?
“Modal Shift is een verkeerskundig concept. Het verwijst naar een overgang van een systeem dat 
de personenwagen bevoordeelt naar een systeem dat een amalgaam van transportmodi gelijke 
kansen geeft.” 

wat zi jn nu de plannen ?
“Ons platform uitbreiden en ondermeer samenwerken met experts om ons alternatief gedetailleer-
der uit te werken. Dit kan een precedent zijn voor andere regio’s. België heeft genoeg financiëel, 
intellectueel en technologisch kapitaal. Ook het draagvlak wordt steeds sterker. Tijd om onze 
achterstand inzake milieu in te lopen.”

Je kan Modal Shift bereiken op maartenroels@bralvzw.be

Ons wegennet is nu al het dichtste ter wereld en toch staan we elke dag in de file. © Djumbo, www.flickr.com 

www.mervlaanderen.be
mailto:maartenroels@bralvzw.be
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dicht de kloof in de stad !

Het stuk middenring dat luistert naar de namen 
Brand-Whitlock en Reyerslaan is een ware auto-
route urbaine, een stedelijke autosnelweg. Op som-
mige stukken telt de laan tien baanvakken. Een deel 
van het verkeer verloopt ondergronds via tunnels. 
En ter hoogte van de E40 torent het Reyersviaduct 
boven het straatniveau uit. De hinder is navenant : 
lawaai, onveiligheid... Bovendien vormt de laan een 
nauwelijks over te steken breuklijn in de stad.

Ooit was het anders. De laan is een product van 
de verfraaiingswerken die Leopold II doorvoerde. 
Net zoals de Tervurenlaan en de Louizalaan. Ze 
heette toen nog de Boulevard Militaire en was 
een sfeervolle laan waarop de burgerij tussen 
de bomenrijen flaneerde. Veeleer een link in de 
stad dan de huidige kloof tussen buitenwijken en 
centrum. De statige herenhuizen aan de rand van 
de boulevard en het Vergotesquare brengen die 
vervlogen tijden in herinnering. De democratise-
ring van de auto vanaf de jaren ‘50 vormde deze 
fraaie lanen om tot stadsautosnelwegen.

bevrijding van de bovengrond
Je hoeft geen mobiliteitsexpert, stedenbouw-
kundige of architect te zijn om een visie over 
mobiliteit of publieke ruimte neer te zetten. De 
vzw Wolu-inter-quartiers heeft een werkgroep 
opgericht voor bewoners van Sint-Lambrechts-
Woluwe. Die werkgroep heeft een project uitge-
tekend voor deze belangrijke laan. 

Op de eerste plaats wil de werkgroep de linken 
tussen de wijken aan beide kanten van de laan her-
stellen. Er bestaan bijvoorbeeld geen dwarse en 
veilige verbindingen tussen de Georges-Henrilaan 
en de Kerselarenlaan. Ter hoogte van het Vergo-
tesquare en de Emile Maxlaan zijn er dan weer 
ondergrondse verbindingen maar die gebruikt de 
werkgroep niet omdat ze te groezelig zijn. De 
werkgroep wil regelmatige bovengrondse over-
steekplaatsen. Meer zelfs : in hun voorstel wordt 
de bovengrond kwalitatief heraangelegd. Boven-
dien verbant de werkgroep het transitverkeer naar 
de ondergrond en schrapt ze het Reyersviaduct. 
Dat kan natuurlijk alleen als de auto een stapje 
opzij zet. De werkgroep grijpt terug naar de doel-
stelling van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan : 
twintig procent minder autoverkeer. 

zigzag en groen
De realisatie van deze voorstellen zou een groot 
deel van de hinder doen verdwijnen. De rest 
moet komen van de kwaliteit van de heraanleg. 
De werkgroep tekent een zigzag tracé dat de 
snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur moet 
afdwingen. Zo gaan ook de decibels vanzelf naar 

beneden. Verder wil de werkgroep een flinke dosis 
groen injecteren, bij voorkeur aan de kant van de 
bewoning. En het Meiserplein wordt een echte 
stadspoort waar de tram voorrang krijgt.

degeli jk werk
In totaal hebben de mensen van Woluwe tien keer 
vergaderd over deze plannen. Een behoorlijke 
tijdsinvestering voor de actieve Brusselaar. Bij 
de dienst ‘mobiliteit’ van Schaarbeek hebben ze 
het nodige kaartmateriaal op de kop kunnen tik-
ken. En ze konden rekenen op subsidies van de 
minister van mobiliteit. Zo konden ze hun plannen 
het cachet van een echt studiebureau geven. Met 
degelijk kaartmateriaal. 

streefbeeld
Dit werk gebeurt niet in het ijle. De minister van 
mobiliteit laat net een streefbeeldstudie maken 
van gans de middenring. Van de Van Praetbrug 
in Schaarbeek tot het Sterreplein in Elsene. Zo’n 
streefbeeldstudie is nog geen concreet plan van 
heraanleg maar een geïntegreerde visie over 
verkeersveiligheid, stedenbouw, landschap en 
mobiliteit. Het moet de krijtlijnen uitzetten waar-
binnen toekomstige kleinere projecten moeten 
worden gesitueerd.

Het kabinet van de minister verzekert ons dat 
het werk van Wolu-inter-quartiers opgenomen 
wordt in de streefbeeldstudie. Net als het werk 
van Inter-Environnement Bruxelles dat samen 
met wijkcomités een soortgelijke reflectie heeft 
gevoerd over de Lambermontlaan. Een goede 

zaak. Niet alleen omdat de plannen een aantal 
goede ideeën bevatten maar zeker ook omdat 
het belangrijk is dat bewoners en gebruikers in 
een vroeg stadium betrokken worden in de grote 
stedenbouwkundige uitdagingen van de stad. 

De plannen van de werkgroep vind je op www.
wiq.be. Bij Inter-Environnement Bruxelles op 
www.ieb.be kan je terecht voor de visie van de 
bewoners van de Lambermontlaan en op www.
buur.be vind je meer over de streefbeeldstudie 
middenring.

wolu-inter-quartiers
Zoals in de meeste gemeenten van Brussel 
heeft ook Sint-Lambrechts-Woluwe een boel 
comités en comiteetjes. Woluwe-inter-quartiers 
overkoepelt - louter in het Frans - een tiental van 
deze bewonersgroepen. De wortels van deze 
lokale federatie gaan bijna even diep als die 
van Bral en Inter Environnement Bruxelles  : 
tot in 1976 alstublieft ! 

Woluwe-inter-quartiers wil de kwaliteit van 
het leefmilieu verbeteren en de solidariteit ver-
groten. Dat doen ze via info- en debatavonden, 
werkgroepen en vormingen. Ze volgen ook 
lokale openbare onderzoeken en steunen hun 
leden bij plaatselijke acties. Je kan hen bereiken 
via Bernard Devillers op 02 762 39 44.

De Reyerslaan is een kloof van jewelste tussen het centrum en de buitenwijken van de stad. Voor voetgangers is het no-go-zone. © Wiq

Wolu-inter-quartiers wil opnieuw een aangename laan maken van de Reyers- en Brand-Whitlocklaan, met veel groen en zonder doorgaand verkeer. Is dit een eerste 
stap op weg naar een volledig vernieuwde middenring? © Wiq

Bewoners tekenen een project voor een 
leefbare stadsboulevard tussen Mont-
gomery en Meiser. De minister wil dat 
project een plaats geven in een nieuwe 
visie voor de hele middenring.

www.wiq.be
www.wiq.be
www.ieb.be
www.buur.be
www.buur.be


Het blijft een bizar gezicht: een natuurkamp hartje 
Brussel. Maar de jongeren van de Jeugdbond voor 
Natuur en Milieu ontdekken aan de lijve dat het 
reusachtige Thurn & Taxis heel wat fauna en flora 
herbergt. En dan is er nog al die speelruimte: 
enkele kinderen testen een bmx-parcours uit 
met vzw Bravvo. En buurthuis de Bevrijders en 
ludotheek Speculoos laten kinderen genieten van 
een originele speltocht. En terwijl verschillende 
muziekgroepen ten dans spelen, stelt vzw Macé-
doine hun barbecuestel op. Op de bouwspeel-
plaats van Yota! timmeren kinderen de laatste 
gaten dicht. En zo vult dit grote privéterrein deze 
zomer tijdelijk de grote nood aan speelruimte voor 
de jongeren uit de buurt.

toegang voor de buurt
Op 18 juli zetten een heleboel verenigingen, onder 
coördinatie van Bral, een orgelpunt op een lange 
maand tijdelijk gebruik. Deze TouT Publiek!-dag 
was een af- en aanlopen van vrijwilligers, jongeren 
uit de buurt en geïnteresseerde passanten. Kinderen 
uit de buurt gaven de eigenaars van de site persoon-
lijk meer uitleg over hun project. De boodschap was 
duidelijk: het enorme terrein, dat de komende jaren 
een grote metamorfose ondergaat, moet altijd en 
voor alle Brusselaars toegankelijk blijven.

�

zeker wonen Gewest lost greep op de stad

Opmerkelijk en hoogst ongewoon. De Europese 
Commissie lanceert een nieuw instrument voor 
ruimtelijke planning in deze stad : een publieke 
oproep. Zowel privé-ontwikkelaars, overheden 
als consortia van beide kunnen terreinen of 
gebouwen aanbieden voor de nieuwe Europese 
pool. Daarmee zet Europa het Gewest buitenspel 
als planningspartner. Of liever : heeft het Gewest 
zichzelf buitenspel gezet. 

Europa gaat haar eigen weg 
De Leopoldswijk bereikt haar plafond en dus wil 
de Europese Commissie elders in het gewest een 
nieuwe Europapool uit de grond stampen. Ze is op 
zoek naar 250 000 m² kantoren en 35 000 m² voor 
archieven en logistiek. Ruimte voor een Europese 

school, met circa 2 000 leerlingen, is ook mooi 
meegenomen. Op het eerste gezicht komen meer-
dere sites in aanmerking : rangeerstation Josaphat, 
spoorwegterrein Delta in Oudergem, Thurn & 
Taxis… Geïnteresseerden kunnen tot 15 septem-
ber reageren, waarna de Europese Commissie de 
kandidaten fijntjes tegen elkaar zal uitspelen. 

Gewest buitenspel
De voorbije jaren hebben verschillende overheden 
belangrijke Brusselse grondreserves verkocht : 
het RijksAdministratief Centrum, t&t. Daardoor 
is proactief inspelen op grootschalige projecten 
zoals een nieuwe Europawijk niet meer mogelijk. 
De privé-eigenaars hebben het nu voor het zeg-
gen. Misschien dingt het Gewest mee met de site 
Josaphat die ze wel heeft kunnen kopen. Maar 
verder kan het Gewest zich hooguit profileren als 
een goede planningspartner waarnaar de Commis-
sie eventueel zou willen luisteren. Nu al bestaat 
er een zogenaamd ‘permanent overleg’ tussen het 

Gewest en de Europese instellingen. Maar over 
dat overleg en de geplande nieuwe Europapool 
komt de buitenwereld maar bitter weinig te weten. 
Bovendien heeft het Gewest nooit duidelijke 
krijtlijnen getrokken voor de inplanting van de 
Europese aanwezigheid. 

immense impact 
We kunnen het niet genoeg herhalen : de impact 
van zo’n nieuwe Europawijk is immens. Ten eerste 
door de fysieke omvang : duizenden ambtenaren, 
een Europese school voor minstens 2 000 kinderen, 
de logistieke noden. Brengt allemaal veel werfhin-
der en extra mobiliteit met zich mee. Ten tweede 
versterkt de Europese hofhouding, lobbyisten en 
dergelijke, het kwalijke fenomeen van gentrifica-
tion. Alweer een wijk dus waar de lokale bevolking 
nog meer in verdringing komt. Bral ijvert alvast 
voor een doordacht en geïntegreerd project dat 
niet alleen de noden van Europa maar ook die van 
Brussel en haar  bewoners respecteert. Een publieke 
oproep stelt ons alleszins niet gerust. 

Meer weten over Europa in Brussel ? Bel of mail 
Hilde Geens op 02 217 56 33 of hilde@bralvzw.be.

Automobilisten laten deze Josaphatsite in Schaarbeek en Evere doorgaans links liggen. Brengt de zoektocht van 
de Europese Commissie naar een nieuwe Europese wijk daar verandering in  ?

ecowijk wetstraat ? 
Naast deze prospectie voor een nieuwe Europa-
pool schrijft de Commissie de EU-wijk zeker 
niet af. Midden augustus maakte ze de shortlist 
bekend van 5 studiebureaus die hun creativiteit 
mogen botvieren op de Wetstraat. Zij moeten 
400 000 m² kantoren, 110 000 m² woningen 
en 60 000 m² commerciële ruimte aantrek-
kelijk verpakken. Onder de noemer ‘ecowijk’ 
alstublieft ! In november zal de definitieve 
ontwerper bekend zijn.

Wie heeft er terreinen in de aanbie-
ding voor een nieuwe Europawijk ? De 
Europese Commissie plant de stad. Het 
Gewest staat erbij en kijkt ernaar.

braak is ook de moeitenieuws van het front

Thurn & Taxis : groot leeg terrein vult tijdelijk de 
hoge nood aan speel- en ravotruimte voor kinderen en 
jongeren.

mailto:hilde@bralvzw.be
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maak van Laken  
geen eiland

Op welke manier blijven we het 
noordelijk staartje van Brussel 
verbinden met de rest van de stad ? 
Door de herschikking van de tram- 
en metrolijnen vallen enkele snelle 
verbindingen weg. Welke toekomst 
is er weggelegd voor een mobiel 
Laken binnen de vervoersplannen 
van de Mivb ? Wat met het Gewes-
telijk Expressnet ? De gewestelijke 
én gemeentelijke fietsroutes ?

De Brusselse schepen en de Brus-
selse minister voor mobiliteit komen 
dat allemaal uit de doeken doen op 

vrijdag 26 september om 20u. Ze 
schuiven aan voor een openlucht 
panelgesprek op het Bockstaelplein 
samen met een vertegenwoordiger 
van de Mivb en vertegenwoordigers 
van buurtverenigingen. Kom kijken, 
luisteren en vragen stellen voor een 
betere mobiliteit in en rond Laken.

Een initiatief van gemeenschaps-
centrum Nekkersdal en Bral. Meer 
info bij marianne@bralvzw.be of op 
02 217 56 33.

there’s something  
on the radio 
Voor al wie bezig is met wonen, 
leefmilieu of sociale cohesie, 
hebben we een gouden tip : 
Rubrik 1210, een uniek project 
van participatieve radio in 
Sint-Joost.
Rubrik 1210 geeft het woord aan 
bewoners, verenigingen en politie-
kers uit Sint-Joost tijdens een twee-
wekelijks radio-uurtje. De uitzendin-
gen gaan over algemene thema’s als 
de renovatiepremies, zonne-energie, 
natuurlijke verf, leegstaande huizen, 
compost… Ook initiatieven van ver-
enigingen, bewoners en Gemeente 
komen aan bod : wijkcontracten, 
wijkfeesten, projecten van duurzame 
ontwikkeling… En op 5 september 
focust Rubrik 1210 op de kracht 
en de moeilijkheden van gemeen-
schapsradio’s zoals deze. Wie de 
uitzending mist, kan de digitale 
versie aanvragen per e-mail.

gezonde woning  
voor iedereen 
Rubrik 1210 is een project van het 
Huis voor Stadsvernieuwing. Deze 
dochtervereniging van Bral vzw 
geeft info, tips en begeleiding aan 
de bewoners van Sint-Joost over 
wonen : verbetering van de kwali-
teit van de huisvesting, duurzame 
renovatie, burgerparticipatie… 
Hun droom is een gezonde woning 
in een kwaliteitsvolle wijk voor 
iedereen.

verdient navolging 
Deze vorm van participatieve radio 
lijkt ons alvast een mooi initiatief 
dat navolging verdient. Wil jij 
ook de vinger aan de pols houden 
van de grootstad ? Elke eerste en 
derde vrijdag van de maand, van 
11 tot 12 uur, op de golflengte van 
radio Panik (105.4 fm). Wil je je 
inschrijven op de mailinglist met 
de aankondiging van de volgende 
uitzending of een vorige uitzending 
aanvragen ? Bel of mail dan Bettina 
Secchia op 02 217 94 40 of via 
info@maison-reno-huis.be.

Zonder auto gaat ook. Bekende en minder bekende Brusselaars getuigen hoe 
zij zich redden zonder vierwieler. Krijg de smaak te pakken en ga naar huis met 
recepten.

Korte Ritten Contract: Bral en Ieb dagen 
25 verenigingen uit hun auto te laten staan 
voor korte trajecten in de stad. Surf naar  
www.korteritten.be voor meer info  
of contacteer ben@bralvzw.be.

Geef Zuurstof  
aan uw buurt!  

Ontdek de 13 acties 
tijdens de Week 

van Vervoering op 
www.bralvzw.be.

Blijven er nog verbindingen over tussen Laken en de rest van de stad?

mailto:marianne@bralvzw.be
mailto:info@maison-reno-huis.be
www.korteritten.be
mailto:ben@bralvzw.be
www.bralvzw.be


V
. U

. :
 S

ar
ah

 H
ol

la
n

de
r 

- 
Za

te
rd

ag
pl

ei
n

 1
3 

- 
10

00
 B

ru
ss

el

Bralcafés

Werk mee  
aan onze visie over 
Brusselse Stedenbouw

4 september : 
Verdichting of groene ruimten? 
Een planningscel én bouwmeester 
voor Brussel? 

11 september :
Openbare onderzoeken als kwa-
liteitsgarantie? Publiek Private 
Samenwerking, een mythe ?…

Tijdstip: 19u30
Plaats: BELLEVUE-site,
Henegouwenkaai 43, 
1080 Molenbeek

Laat ons iets weten als je komt ! 
Stuur een mailtje naar steyn@
bralvzw.be.

Alert is het maandelijks berichtenblad
van Bral vzw
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Vaneigenst dat ook j ij 

de straten van deze stad 

leefbaar wi l  maken ! !  Iets 

anders hadden we van jou n iet 

verwacht.  Dus kan je alvast 

beginnen met: 

onze receptenavond voor 

een beter leven zonder 

auto op 17 september.

onze Bralcafés over 

stedenbouw op 4 en 11 

september.

steun aan act ies in je 

buurt t ijdens de Week van 

Vervoering -  je v indt de 

l ijst op www.bralvzw.be.

part ic ipat ieve radio op 

105.4 fm op vr ijdag.
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