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sociale 
boetes

Afval verbranden is nooit inte-
ressant geweest maar de kli-
maatverandering maakt het nog 
belangrijker zuinig te zijn met 
materialen. Goed dat het Gewest 
werkt aan een afvalplan met 
doelstellingen inzake preventie, 
hergebruik en recyclage. Maar 
ook deze keer blijft het meest 
effectieve beleidsinstrument 
waarschijnlijk in de kast zitten: 
de betalende huisvuilzak.

Deskundigen zijn het er over 
eens dat een financiële stimulans 
nodig is om mensen massaal 
aan ’t sorteren te krijgen. Helaas 
schijnt ook deze regering te 
vinden dat het niet sociaal is om 
de huisvuilzak te belasten. Ze 
rekent op controle en boetes als 
mensen niet sorteren. Alsof dat 
zo sociaal is!

Het Platform Aanval op Afval 
kwam al in 2004 met een uitweg: 
iedereen krijgt een bepaald quo-
tum huisvuilzakken, a rato van de 
gezinssamenstelling. Gratis. Als 
dat aantal op is, moeten ze naar 
de winkel om zakken te kopen 
die stevig belast worden. Door 
het quotum jaarlijks te verlagen, 
voeren we de vervuiler betaalt 
geleidelijk in. De lagere inko-
mens krijgen tijd om hun afval-
berg te verkleinen en kunnen er 
zelfs als winnaar uitkomen. Door 
de gratis zakken. Voila!

Sarah Hollander

Voorzitter Bral vzw 
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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

Al de obstakels  
die van de Munt een 

hindernissenparcours maken, 
verdwijnen. Het plein wordt een 

oase… tussen verkeersassen.  
© Technum/ms-a

leefbare buurt

muntplein open u !

Het Muntplein moet eind 2010 in een nieuw 
kleedje steken. De plannen ogen veelbelovend 
en het plein kan een echte trekpleister worden 
maar Bral maakt kanttekeningen. Waarom 
maakt de heraanleg van een plek met zo’n 
belangrijke uitstraling niet deel uit van een glo-
baal mobiliteits- en stedenbouwkundig plan ? 

allure en standing
De wedstrijdoproep voor de heraanleg van 
het plein dateert al van 2005. Het plein 
moest zowel visueel als ruimtelijk aantrek-
kelijker worden. De opdracht ging naar de 
samenwerking tussen Technum en ms-a. Dat 
laatste is een bureau dat stilaan kind aan huis 
wordt in Brussel, na Thurn & Taxis en het 
Rijksadministratief Centrum.

Via allerlei ingrepen versterken de ont-
werpers de centrale plaats van de Munt-

schouwburg. Rondom het operagebouw 
weven ze een soort stenen ‘tapijt’ van blauwe 
hardsteen, afgewisseld met gouden elemen-
ten die de link leggen met de afwerking van 
de schouwburg. Op het ‘tapijt’ blijft enkel 
een lange, wit-marmeren bank staan, in het 
verlengde van de Munt. De andere banken 
komen langs het Muntcentrum en voor de 
Standaard Boekhandel. Alle waterpartijen 
sneuvelen behalve eentje.

stappen en trappen
Voor de ingang van de Hoofdstedelijke 
Openbare Bibliotheek komt het ventilatie-
rooster dat nu nog centraal ligt op het plein. 
De lucht zal aan de oppervlakte komen via 
een soort gestileerde schoorsteen. Die vormt 
tegelijkertijd ook een afdak voor een fietsen-
stalling voor... 32 fietsen. In Amsterdam of 

Een van de belangrijkste pleinen van de stad krijgt een blitse nieuwe look.  
Bral keek voor jou de plannen al in. Groot nieuws of gemiste kans ?
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Gent zou zoiets belachelijk klinken maar in 
Brussel betekent 32 al iets.

En de ‘good news show’ gaat door : de Leo-
poldstraat, de straat àchter de Muntschouwburg, 
wordt autovrij. Verzinkbare paaltjes aan de uit-
einden zullen verhinderen dat er tussen 11 en 18 
uur nog vierwielers door de straat rijden. Op die 
manier wordt de straat ook een beetje plein. 

De kers op de taart is het lichtplan. Een 
Italiaanse lichtkunstenares zal het hele plein 
op een esthetische manier verlichten, met 
daarin uiteraard een prominente rol voor de 
Muntschouwburg.

groter en gezell iger
De ontwerpers ontketen een beeldenstorm 
op het plein en maken zo ruimte vrij voor 
voetgangers en zonnekloppers (zie kader). 
De fonteinen en bloembakken die van het 
plein een soort hindernissenparcours maken, 
verdwijnen. De terrassen, de vele zitbanken en 
een kleine bar in de ‘schoorsteen’ voor de bib 
zullen het plein allicht nog geliefder maken. 
Wat wil een mens nog meer dan iets te drin-
ken op een bankje met zicht op de verlichte 
neoklassieke gevel van de Munt ?
De hele buurt rond het Muntplein ondergaat 
trouwens een metamorfose. Eind 2009 gaat 
het nieuwe Casino en het bijhorende win-
kelcentrum open. En de bib ondergaat een 
volledige gedaanteverwisseling tegen 2010. 
Het weghalen van de in onbruik geraakte 
passerelle over de Bisschopsstraat maakt deze 
operatie ‘verluchting’ compleet.

auto’s toegelaten
Maar het is niet allemaal rozengeur en mane-
schijn. De heraanleg is op verschillende vlak-
ken een gemiste kans. Omdat hun opdracht 
niet geïntegreerd zat in een gemeentelijk 
mobiliteitsplan, konden de ontwerpers niet 
snoeien in de autostromen. De ondergrondse 
parking blijft dus auto’s inslikken en uitspu-
wen. Dat maakt het moeilijk om het leven van 
voetgangers en fietsers in de Schildknaap-
straat en de Wolvengracht te verbeteren. 

Het is daardoor ook niet gelukt om de win-
kel-wandelas Nieuwstraat-Kleerkoperstraat 
beter in de verf te zetten. De twee immense 
ingangen tot de ondergrondse parking blijven 
in de weg liggen. Het is hoogstens de bedoe-
ling de ingangen minder zichtbaar te maken. 
De gaten krijgen een transparante balustrade 
met verlichte zitbanken. Maar dan nog kun-
nen de voetgangers niet in één rechte lijn het 
plein over. Ze moeten letterlijk wijken voor 
koning auto. 

ondergrond 
Juist, de parkingingangen konden om bouw-
technische reden niet verplaatst worden. 

Bovendien doet de ondergrondse parking ook 
dienst als distributiecentrum voor De Post. 
Maar het  distributiecentrum zorgt voor min-
der verkeer dan een parking met 646 plaatsen. 
Zonder die parking was één in- en uitgang 
misschien voldoende ! Dat zou de zaken al 
heel wat verbeteren. 

nieuwsstraat
De ontwerpers kampten met een tweede 
beperking : de opdracht ging niet tot aan de 
Nieuwstraat of de Kleerkoperstraat. Daardoor 
komt er visueel geen continue voetgangerslink 
over de Wolvenvracht of de Schildknaapstraat. 
De materialen op het plein zullen bijvoorbeeld 
niet doorlopen over de twee brede zebrapaden. 
Hadden de ontwerpers niet de kans moeten 
krijgen om een ambitieuzer plan uit te teke-
nen ? Een heraanleg van de openbare ruimte 
van het Rogierplein, over het Martelarenplein 
dat in het verlengde van de Leopoldstraat ligt, 
tot aan de Grote Markt ? 

de parking 
De heraanleg van het Muntplein was voor 
het Brussels stadsbestuur dé kans om een 
parkeerbeleid uit te tekenen dat auto’s uit het 

kloppend hart van de stad weert. De kans 
om nieuwe bestemmingen te zoeken voor 
die parkings die nu dagelijks duizenden 
auto’s aanzuigen. Zou de capaciteit van de 
muntparking bijvoorbeeld niet geleidelijk 
aan kunnen dalen, om plaats te maken voor 
een grote fietsenparking, met wat meer dan 
die schamele 32 plaatsen ? Omdat zoiets nu 
niet gepland is, hebben de ontwerpers er ook 
geen rekening mee gehouden. Ze hebben 
geen ingangen voor fietsers voorzien en geen 
extra licht gebracht in de parking om die wat 
leefbaarder te maken.

Ligt daar niet het zwakste punt van de 
transformatie ? Het ontwerp is op geen enkele 
manier ingepast in een globaal mobiliteits- en 
stedenbouwkundig plan voor het Brusselse 
stadscentrum. Het zal dus gezellig toeven 
zijn op het Muntplein, maar jammer genoeg 
zal het eilandgevoel overheersen.

de timing
De ontwerpers willen hun vergunningsaan-

vraag begin oktober indienen. Dan duurt het 
zeker nog een jaar voor de eerste steen wordt 
gelegd. De bevoegde schepen hoopt op een 
feestelijke opening eind 2010/begin 2011.

vervolg van pagina 1

Het ontwerp belooft meer zitgelegenheid en toch meer open ruimte. Maar merk op hoe weinig 
ruimte de ingangen van de parking laten voor voetgangers die van de Nieuwstraat naar het centrum 
gaan. © Technum/ms-a

de Munt in cijfers
voor na (voorlopige cijfers)

Globale oppervlakte 7.767 m² 9.540 m²

Banken 66 plaatsen 353 plaatsen

Muurtjes 176 plaatsen 72 plaatsen

n ieuwstraa t

k leerkoperss traa t  &  cen trum

leopoldstraat
i n gang  park ing

u i tgang  park ing



jullie waren weer geweldig
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stalingradbuurt roupt om een park

Na veertien jaar werken veel gemeentebestu-
ren wijkcontracten af met de vingers in de 
neus. Toch duiken er regelmatig projecten op 
die de routine doorbreken met verfrissende 
operaties. 

de 4
Zoals elke september zijn ook nu weer de 
basisdossiers van vier nieuwe wijkcontracten in 

openbaar onderzoek voorgelegd aan het grote 
publiek : Sint-Antonius in Vorst, Sluis-Lazarus 
in Molenbeek, Rouppe in Brussel en Navez-
Portaels rond de Berenkuil in Schaarbeek. Er 
staan dus weer heel wat projecten op stapel 
om de openbare ruimte op te knappen en 
woningen of wijkinfrastructuur te maken. Het 
is wachten op de goedkeuring van het Gewest 
voor de wijkcontracten van start gaan, maar nu 
al trekken enkele operaties onze aandacht. De 
buurtparken in Vorst en Brussel bijvoorbeeld.

de slag om stalingrad
Met zijn braakliggende terreintjes, eeuwige 
krotten en grauwe blokken is de Staling-

radwijk even grauw als onze herinnerin-
gen van de Sovjet-Unie. De Stad Brussel 
wil met haar wijkcontract Rouppe de as 
Stalingrad-Zuidstraat opwaarderen tot een 
aantrekkelijke en zachte mobiliteitsas rich-
ting centrum. Eén van die braakliggende 
terreinen zou een heus park worden. Een 
logische keuze, want het is zowat de enige 
kans om iets groens te creëren in deze erg 
dichtbevolkte wijk. Protest ! Een klein deel 
van het terrein wordt namelijk gebruikt 
voor opslag en de stockeur in kwestie is 
natuurlijk niet tevreden. Begrijpelijk, al is 
het probleem niet onoplosbaar. Bovendien 
protesteren enkele andere buurtbewoners 
omdat zo’n park ‘direct vol zit met voyous, 
meneer. Jullie kennen de buurt niet zeker ?’ 
Leefmilieu Brussel heeft nochtans al park-
animatoren toegezegd die de rust moeten 
helpen bewaken. Om het project te steunen, 
richtte een aantal buurtbewoners het Buurt-
comité Verbindingspark op. Zij zoeken nu 
zoveel mogelijk steun en ideeën voor het 
park. Je kan hen bereiken op verbindings-
park@gmail.com.

De vier nieuwe wijkcontracten pakken 
uit met containerwoningen en buurt-
groen. Maar een park in de buurt van 
het Rouppeplein is al bedreigd nog 
voor het goedgekeurd is.

De Week van Vervoering zit er op. Veel wijkcomités en 
verenigingen hebben met een actie hun buurt een shot 
zuurstof toegediend. Zoals deze fietsers van Place o 
Vélo. Of deze muzikanten van Dupré in Jette die een 
zone-30-mars brachten. Op www.bralvzw.be kan je 
zien wat er elders in de stad gebeurd is.

Buurtcomité Verbindingspark laat iedereen al dromen van groen in de wijk.
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Brussel plant een stedelijk distributiecen-
trum, het Brussels International Logistic 
Center ofte Bilc. Ondanks de goede intenties 
stuit dit project op protest van de Brusselse 
milieubeweging want het is in de eerste 
plaats… een vrachtwagenverhaal.

Versimpeld kun je het Bilc een uitbreiding 
noemen van het huidige Tir-centrum langs 
de Havenlaan. In het Tir komen goederen toe 
met vrachtwagens. Een deel daarvan wordt 
simpelweg op een andere vrachtwagen over-
geladen om de stad weer te verlaten. Het Bilc 
profileert zich daarentegen als een echt stads-
distributiecentrum. De goederen zouden naar 
bestelwagens gaan die ze dan verdelen over 
de stad. In de huidige plannen is geen sprake 
van verdeling met elektrische bestelwagens, 
vrachtfietsen of vrachttrams, zoals in andere 
steden wel gebeurt.

zie ginds komt de vrachtboot?
Om een echt modern stedelijk distributie-
centrum te worden, moet het Bilc nog andere 
serieuze obstakels overwinnen. Ten eerste is 
vervoer per water zo goed als onmogelijk op 
de huidige locatie want tussen het kanaal en 
het geplande Bilc ligt nog – jawel - de brede 
Havenlaan. Overladen op vrachtwagens om 
die een paar honderd meter verder opnieuw 
uit te laden, maakt dit soort leveringen te 
arbeidsintensief en te duur. Enkel als het 
Gewest bereid is het jarenlang zwaar te sub-
sidiëren, is aanvoer per water geen fictie.

Over het algemeen heeft vervoer per boot 
nochtans toekomst. Begin september 2008 
organiseerde de Haven van Brussel een 
demonstratie van palletvervoer per boot. 
Hoewel het om een door de overheid gesub-
sidieerde test ging, toonde ze duidelijk aan 
dat het probleemloos kan. Als de goederen 

van ver genoeg komen, met grote vrachten, 
kan het zelfs de concurrentie aan met vracht-
wagens. 

trein t joeke trein?
Ook per spoor is het Bilc niet bereikbaar. 
Nog maar enkele jaren geleden haalde de 
nmbs er alle treinsporen weg! En nu droomt 
de Haven ervan om er op bijna dezelfde 
plaats terug te leggen. Een zware investering 
die momenteel niemand wil dragen. Het is 
zelfs niet duidelijk of de toekomstige gebrui-
kers van het Bilc überhaupt geïnteresseerd 
zijn, laat staan in welke mate ze er gebruik 
van zouden maken. 

Laat ons ook niet vergeten dat privé-ont-
wikkelaars plannen aan het maken zijn voor 
de rest van de Thurn & Taxis-site, vlak naast 
het Bilc. En die zijn niet (altijd) compatibel 
met de gevraagde trein. 

de realiteit
Het Bilc-project zou per dag 800 extra ver-
plaatsingen met zich meebrengen, waarvan 

350 vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. 
Dit betekent dus ook extra opstoppingen 
ter hoogte van het Jules de Troozsquare 
en de Van Praetbrug. Extra druk op de 
wijken.

Velen stellen zich de vraag waarom de 
Haven het zich zo moeilijk maakt en deze 
locatie kiest. We denken dat het antwoord 
even begrijpelijk als betreurenswaardig is. 
Het Havenbedrijf bezit nu eenmaal niet de 
nodige gronden en een geschikte locatie is 
hier en nu niet voor handen.

Volgens velen is dit een te magere reden. 
Het distributievraagstuk is een té belangrijk 
luik van de Brusselse mobiliteitsknoop om 
met Realpolitik aan te pakken. Het is een 
kwestie van politieke prioriteiten en een 
goede grondpolitiek dat zo’n vitale functie 
op de juiste plaats terechtkomt.

De overlegcommissie vindt plaats op 7 oktober. Je vindt een 

uitgebreide tekst op onze website.

4

transport zonder boten aan ’t kanaal 

Wat zal het stedelijk distributiecen-
trum Bilc aan de Havenlaan ons eigen-
lijk opleveren? Een verhaal van goede 
intenties maar moeilijke realisatie.

containerwoningen in molenbeek
Ook in Vorst staan er enkele buurtparkjes op 
het programma. Dit wijkcontract heeft ook 
een behoorlijk participatieve start genomen. 
Mensen inspraak geven aan de opmaak van 
het basisdossier is nog altijd geen schering 

en inslag. Vorst en Schaarbeek krijgen 
goede punten omdat hun basisdossier 
online staat. 

Sluis-Lazarus uit Molenbeek valt op 
door z’n noodwoningen in moduleerbare 
containers. Deze gedurfde maatregel 

maakt het mogelijk mensen snel en tijde-
lijk te herhuisvesten als ze een ongezonde 
woning moeten verlaten. Zo dient het 
wijkcontract een voluntaristisch huisves-
tingsbeleid. Action !

vervolg van pagina 3

Het Bilc moet een echt stedelijk distributiecentrum worden. Maar het ligt niet aan het water en niet 
aan de spoorweg. © Haven van Brussel

hu id ig  T i r -cen trum Thurn  &  Tax is

hu id ig  l eeg  terre in

loca t ie  van  he t  B i l c

anders mobiel
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nieuws van het front

Hotel Central is still alive !
Goed nieuws ! De overlegcom-
missie van de Stad Brussel geeft 
een negatief advies over de bouw 
van een grote handelsruimte in 
het legendarische huizenblok 
Hotel Central. Daarmee zijn de 
kapperszaak, het restaurant en 
de drie bovenliggende apparte-
menten in de Visverkopersstraat 
en Ortsstraat waarschijnlijk een 
tweede keer gered. In 1995 en ‘96 
zijn Bral en acht andere stadsver-
enigingen er al eens in geslaagd 
om de afbraak van het hele hui-
zenblok tegen te houden. 
Het weghalen van woningen 
zou in flagrante tegenspraak 
geweest zijn met het bijzonder 

bestemmingsplan Orts-Devaux 
dat specif iek werd opgesteld 
om de bestaande woningen te 
beschermen. Bral is dan ook erg 
blij dat de overlegcommissie in 
haar advies expliciet verwijst naar 
dit bestemmingsplan. De com-
missie zegt ook nog dat de aan-
vraag ‘niet strookt met de goede 
plaatselijke ruimtelijke ordening’ 
en dat ‘een grote handelszaak niet 
overeenstemt met het type han-
delszaken dat zich in de Dansaert-
wijk bevindt’. Daarmee volgt de 
commissie de redenering van een 
heleboel bewoners, comités en 
verenigingen.

duurzame gemeenten
natuur in A’lecht & Molenbeek

Brusselse gemeenten die natuur-
plannen maken : dat zien we niet zo 
vaak. Anderlecht pakt uit met een 
Gemeentelijk Natuurontwikkelings-
plan. Molenbeek doet dat op haar 
beurt met een vogelplan. En wat 
goed is voor de vogels is goed voor 
de natuur in het algemeen.

Je vindt het vogelplan op de website van de gemeente Molen-
beek. Voor het plan van Anderlecht moet je bellen naar ’t 
participatiehuis op 02 555 22 70.

ukkel �1
Ukkel wil duurzaam worden. Dus 
wat doet het ? Het maakt een Lokale 
Agenda 21 op, een actieplan over 
allerlei thema’s als energiebesparing, 
voedselcrisis, biodiversiteit,… De 
gemeente nodigt haar bewoners en 
verenigingen uit om mee te werken aan haar lokale agenda. 
Met aandrang ! ‘Het woord is aan u ! Raadpleeg allemaal uw 
agenda’s !’, bloklettert de gemeentelijke website. Op dinsdag 
14 oktober 2008, om 20u, vindt een tweede burgerforum 
plaats in de raadzaal van het Gemeentehuis met de titel ‘Waar 
staan we wat duurzame ontwikkeling betreft ? Inventaris voor 
de gemeente Ukkel’. Anne-Claire Dewez, de verantwoorde-
lijke duurzame ontwikkeling, kan je nog veel meer vertellen 
over deze krachtige oproep via 02 348 66 25 of developpe-
mentdurable@uccle.be.

huisvesting
NoH 
Binnenkort zou het ocmw van Brussel haar langverwachte 
sociologische studie over Heembeek voorstellen. Ondanks 
beloften over bewonersbetrokkenheid hebben de Heembe-
kenaren al maanden het raden naar de inhoud van de studie. 
Tot nu toe zijn we alleen te weten gekomen dat het adjectief 
‘stedenbouwkundige’ voor het woord studie weg valt. Hope-
lijk geen slecht teken ?

Ondertussen lopen de huisvestingsprojecten voor deze deel-
gemeente gewoon door. Het Gewest heeft het project Molen-
blok uit haar eigen huisvestingsplan vergund, naar verluidt 
licht aangepast aan de eisen van de overlegcommissie. En de 
Vlaamse overheid zoekt een bureau om haar multifunctioneel 
centrum met gemeenschapscentrum, bib en ouderenflats te 
ontwerpen. Een studie die uitmaakt of deze functies inderdaad 
prioritair zijn voor Heembeek was handig geweest.

witte vrouwen
In Sint-Pieters-Woluwe komt er hopelijk wél een steden-
bouwkundige studie. Voor het project Witte Vrouwen in de 
Belairwijk, met name. Een internationaal gerenommeerde 
jury koos een bureau om die studie uit te voeren maar de 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij heeft de opdracht 
doodleuk toegewezen aan... een andere kandidaat. Absurdistan 
ligt nog steeds in Brussel.

wooncrisis
Ondertussen klopt het Ministerie van Wooncrisis weer op tafel. 
Dit Belgische netwerk van organisaties pleit voor meer sociale 
woningen, een huurpremie, controle op huurprijzen en strijd 
tegen leegstand. Op www.wooncrisis.be staan alle acties die 
tussen 5 en 17 oktober lopen.  

Terwijl het Ministerie van Wooncrisis schreeuwt om meer 
sociale woningen, verlopen de diverse huisvestingsprojecten 
stedenbouwkundig verre van vlot. © Catherine Antoine

doe mee met het ministerie

tof of ergerlijk Anderlecht
Als je in Anderlecht woont en 
een ei kwijt wil over je gemeente, 
kan je terecht bij gemeenschaps-
centrum de Rinck. Zij bereiden 
een tentoonstelling voor waarop 
ze de wijken laten zien vanuit de 
bril van bewoners. Wat vind jij 
leuk aan je wijk ? Wat ergert je 

in je wijk ? Maak twee foto’s en 
stuur ze op naar derinck@vgc.be 
of naar het Dapperheidsplein 7, 
1070 bXl. Het resultaat is vanaf 
december te zien op de website 
en de lokalen van de Rinck. 
Wie meedoet, maakt kans op 
een prijs.

mailto:developpementdurable@uccle.be
mailto:developpementdurable@uccle.be
www.wooncrisis.be
mailto:derinck@vgc.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

�

Alert is het maandelijks berichtenblad
van Bral vzw

redactie/administratie   :
Bral vzw

Zaterdagplein 13 - 1000 BRUSSEL
T 02 217 56 33
F 02 217 06 11

Medewerkers   : 
Ben Bellekens, Fabrizio Bongiorno, 

Dina Claes, An Descheemaeker, 
Hilde Geens, Marianne Stevens, 

Steyn Van Assche, Joost 
Vandenbroele, Piet Van Meerbeek

Jaarabonnement   : d 10 te storten 
op rekening 001-2154937-61 

van Bral vzw - 1000 BRUSSEL
copyright ©   : overname  
van artikels aanbevolen  

mits bronvermelding

duurzame splinterbom valt op Helmet 
Helmet en vier broertjes proberen een jaar lang een duurzame wijk te worden

Leefmilieu Brussel heeft zopas vijf 
projecten uitverkoren voor haar 
oproep duurzame wijken. De Hel-
metwijk in Schaarbeek is één van 
de gelukkigen. ‘De oproep heeft 
een nieuwe dynamiek gebracht’ 
zegt Eddy Vekemans, voorzitter 
van het Helmetcomité. ‘De men-
sen zijn echt enthousiast.’

Ecowijk
De oproep stampt geen nieuwe 
wijken uit de grond maar moet 
de zogenaamde ecologische voet-
afdruk van bestaande wijken 
verkleinen. Laurence Stevelinck 
trekt het gelauwerde project van 
de Helmetwijk. ‘We willen iets 
doen aan een aantal problemen die 
de bewoners bezig houden’ legt ze 
uit. ‘Afval, energie, biodiversiteit... 
Er komen vormingen, bezoeken, 
activiteiten in scholen... Kers op 
de taart is de 12.500€ die Leefmi-
lieu Brussel zal investeren in een 
project van collectief belang dat 
we zullen uitwerken op het eind 
van de campagne.’

Een hoop werk ?
Laurence  : ‘Jazeker maar onze 
partners zijn gemotiveerd. En we 

krijgen hulp van een animator 
duurzame wijken. Plus een web-
site en een krant.’
Eddy  : ‘Veel zal afhangen van 
die steun want over het algemeen 
gezien is dit project inderdaad erg 
zwaar voor mensen die overdag 
werken.’

Waarom heeft de jury jullie 
gekozen ?
Laurence  : ‘Omdat veel organi-
saties mee werken aan ’t project : 
bewoners, de lokale handel, bib, 
fietsersbond en gracq, oxfam-
winkel, scholen... Ook het enga-
gement van de Gemeente was 
belangrijk. En ik denk dat het 
karakter van onze buurt ook een 
rol gespeeld heeft : we zijn een 
woonwijk met gemengd karakter 
maar tegelijk een handels- en 
dienstencentrum.’

Helmet heeft natuurlijk een 
traditie van bewonersactie.
Eddy  : ‘We zijn 15 jaar geleden 
begonnen met het wijkcomité 
naar aanleiding van de problema-
tiek van de verbrandingsoven. We 
hebben toen een compostproject 
gestart om mensen aan te zetten 

minder organisch afval in de zak 
te stoppen. Dat was voor Leefmi-
lieu Brussel de aanleiding om in 
compostmeesters te investeren. 
Ons comité heeft ook de hande-
laars en de Gemeente overtuigd 
om het Helmetplein opnieuw aan 
te leggen. Globaal gezien hebben 
we altijd goed samengewerkt met 
de Gemeente.’

Wat gaat er nu concreet 
gebeuren ? 
Laurence  : ‘De vijf wijken starten 
op 7 oktober met hun project. 
In november volgend jaar lopen 
ze af. Leefmilieu Brussel heeft 
de eerste twee vormingen al 
vastgelegd : de energieuitdaging 
en duurzame ontwikkeling. Ze 
richten ook een aankoopgroep om 
biopakketten aan te bieden... En 
daar bovenop komen de activitei-
ten van onze lokale partnerorgani-
saties : biodiversiteitswandeling, 
bezoek aan energievriendelijke 
woningen, acties rond zachte 
mobiliteit... Een echte kalender 
moeten we nog maken.’

Binnenkort trek jij weg uit 
Brussel, Eddy. Wat gaat dat 
geven ?
Eddy  : ‘Ja, we gaan uitrusten 
in een ander land : Vlaanderen-
land. Maar we hebben voor bijna 
alle functies binnen het comité 
mensen. Het comité zal ons ver-
trek zeker overleven. Trouwens, 
vooral m’n vrouw Yvette was al 
die tijd de bezieler van het wijk-
comité. Alleen de laatste vier jaar 
was ik voorzitter.’

En plots, zonder nog meer 
woorden vuil te maken, springt 
Eddy op z’n paard en rijdt hij de 
ondergaande zon tegemoet. Lau-
rence en wij wuiven hem na.

Laurence vertelt je desgewenst alles over 

hun project op lstevelinck@yahoo.fr of 

0477/737.106. De vier andere laureaten zijn 

Forest Vert, Durabl’XL, BA-O-BAB 81 uit Sint-

Gillis, en Samen en beter leven in Pinoy uit 

Oudergem. Check www.leefmilieubrussel.be 

of kcu@ibgebim.be voor meer info.
Eddy Vekemans, de man die duurzamer denkt dan z’n schaduw, in zijn 
nieuwe biotoop.

interview www.bralvzw.be

‘t wilde westen 
duurzaam maken
Zou dat niet tof zijn? Maar 
omdat je van dromen alleen niet 
groot wordt, geven we ook een 
lijstje van activiteiten die wel in 
ons bereik liggen: 

de acties van  
www.wooncrisis.be;
steun aan ‘t project  
Verbindingspark via  
verbindingspark@gmail.com;
vragen aan  
rglineur@cpasbru.irisnet.be  
waar de studie voor NoH blijft;
de activiteiten  
van duurzame wijken op  
www.leefmilieubrussel.be of 
via kcu@ibgebim.be.
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