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drukte in  
‘t pretpark

Brussel Stad breidt haar voetgan-
gerszone in het hartje van de stad 
verder uit. En ook elders in de 
stad denkt men eraan om de auto 
te bannen uit straten en pleinen: 
de Zavel, de Oude Graanmarkt. 
Om zo plaats te maken voor 
flanerende klanten, fietsers, spe-
lende kinderen… Leuk!

Maar niet iedereen staat te 
springen voor meer autovrije 
zones. De koudwatervrees van 
de handelaars kennen we al lang 
maar ook bewoners stellen zich 
terughoudend op. Bewoners van 
de Sint-Gorikswijk vrezen dat dit 
de verterrassing van hun buurt 
nog verder zal aanzwengelen. Niet 
helemaal onterecht. De verkeers-
drukte dreigt vervangen te worden 
door een andere drukte: die van 
een pretpark. Winterpret heeft de 
binnenstad meer dan vijf weken 
ondergedompeld onder smoute-
bollen, glühwein en bijhorende 
overlast. De stadsverloedering 
lijkt eindelijk gestopt maar de 
Vijfhoek dreigt het slachtoffer te 
worden van haar eigen succes.

Een evenwichtige ontwikkeling 
van de Vijfhoek dringt zich op. 
Als we de binnenstad teveel zien 
als een pretpark met permanente 
of occasionele attracties, zullen 
de middenklasse en gezinnen met 
kinderen ook niet terug keren. 
Zelfs niet als ze autovrij zijn.

Sarah Hollander
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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

De ruimtelijke ordening van de twee gewesten 
verloopt steeds meer volgens dit patroon. En het 
ziet er naar uit dat Brussel de zaken ondergaat. 
© rubira, flickr.com

de botsing tussen stad en rand

De twee Gewesten hebben plannen. Los 
van elkaar. Leg alle plannen bij elkaar en je 
krijgt een potpourri met kwalijke dampen. 
Reden: een manifest gebrek aan structurele 
dialoog.

case 1: De Heizel
Stad en Gewest Brussel vechten een robbertje 
uit over de toekomst van de Heizel. Nu eens 
plant men er een voetbalstadion, dan een 
groot winkelcentrum. Dan weer een nieuwe 
Europese pool. De ene ballon na de andere 
wordt opgelaten; voor- en tegenstanders 
zwaaien met tegenstellende studies. Het 

richtschema Schaarbeek-Vorming zou enige 
duidelijkheid moeten scheppen.

Bij dat alles vergeten velen dat een groot 
stuk van ‘hun’ Heizel op het grondgebied van 
Grimbergen ligt: parking C. De gemeente 
Grimbergen moet dus de vergunningen geven. 
Wij belden naar de dienst stedenbouw en kre-
gen daar een gefnuikte lach bij al die Brusselse 
plannen.

Zelf ziet Grimbergen heil in een gemengde 
ontwikkeling. De gemeente is er nog niet uit 
maar denkt zelf aan een overstapparking, een 
ondergronds openbaar vervoerknooppunt, 
iets sociaal-cultureels en/of kantoren.

Brussel en zijn Vlaamse ommeland zijn al langer een ruziënd koppel. Maar 
nu lijkt de concurrentiestrijd heviger dan ooit.

zeker wonen
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In het Grimbergse gemeentehuis klinkt wel 
een duidelijke hartenkreet: wij willen overleg! 
Zet alsjeblieft eens iedereen samen: de twee 
Gewesten, Grimbergen en Stad Brussel.

case �: de race  
om de shoppingcentra
In Brussel mag dan wel om de haverklap het 
idee van een groot shoppingcenter opduiken, 
in Vlaanderen maken ze er werk van. De kans 
is groot dat het elke verdere discussie over 
een Brussels winkelcentrum een steenworp 
verder overbodig maakt. Beiden richten zich 
voornamelijk tot dezelfde klanten: de gegoede 
burgers uit de rand.

De immo-dames en heren die hun zinnen 
zetten op de verlaten industrieterreinen van 
Machelen, bijna onder de viaduct, plannen 
daar niet zomaar een winkelcentrum. Onder 
de vlag Uplace Machelen lanceren ze een all 
in one ervaringsbestemming: binnenspeeltuin 
en pretpark, bioscoop en wellness, restau-
rants en mode… Concurrentie dus voor de 
Brusselse horeca en handelaars. Overigens 
herhaalt Uplace op haar website een paar keer 
dat het om een Vlaamse site gaat.

Ook de Brusselse kantorenmarkt zal dit pro-
ject voelen. Er komen kantoren in een ambiti-
euze toren en op plaatsen verspreid over de site. 
Televisie- en radiostudio’s zouden er ondermeer 
hun stek vinden. Dat betekent rechtstreekse con-
currentie voor de ‘mediapool’ die het Gewest 
plant aan Reyers (zie verder in Alert).

Uplace is alles samen goed voor 190.000 m2 

‘belevenissen’, zo lezen we op de flitsende 
website. Eind 2012 willen ze de hele boel 

al openen. Dat zou naar Brusselse normen 
verdomd snel zijn.

praat voor de vaak?
Wij denken alvast van niet. Een vergun-
ningsaanvraag is er nog niet maar alles wordt 
in stelling gebracht. De afbakening van het 
Vlaamse stedelijk gebied rond Brussel stelt 
dat het een gebied is van Vlaams belang. Dat 
betekent dat het Vlaams Gewest min of meer 
de regie overneemt van de lokale besturen. 
Iets wat het Brussels Gewest ook probeert bij 
zijn gebieden van gewestelijk belang.

Omdat het hier om (zwaar) vervuilde ter-
reinen ging, is ook het brownfieldconvenant 
in werking getreden. Dat geeft de Vlaamse 
overheid meer macht én het laat een soepeler 
planning toe. Ook de gemeentelijke plannen 
van Machelen en Vilvoorde zouden geen 
obstakel vormen. Het totaalplaatje is duide-
lijk: het past in een visie én het gebeurt in 
overleg. Behalve met Brussel. 

case 3:  
bereikbaarheid van Zaventem
Het project in Machelen past in het Start-plan, 
of het strategisch actieplan voor de reconver-
sie en tewerkstelling in de luchthavenregio. 
Om alle bestaande en nieuwe kantoren in 
de zone Zaventem–Diegem bereikbaar te 
houden vanuit Vlaanderen, wil het Vlaams 
Gewest de grote ring verbreden. Of het leger 
van Brusselse werklozen ook vlot naar die 
bedrijven kan sporen of trammen, lijkt in dit 
plan echter minder van tel. De Lijn heeft de 
frequenties van de buslijn Brussel-Luchtha-

ven wel lichtjes opgetrokken maar verder lijkt 
niemand aan Brussel te denken. De Bond van 
Trein-, Tram- en Busgebruikers pleit voor een 
nieuwe spoorlijn die Molenbeek, Anderlecht 
en Laken moet verbinden met het luchthaven-
gebied, die perfect kan lopen over bestaande 
sporen (L28 en L36c). 

case 4:  
bereikbaarheid van Brussel
Ook in Brussel komen veel mensen werken, 
winkelen of een concert meepikken. De 
bereikbaarheid van de hoofdstad is daarom 
óók belangrijk. En wat doet Brussel? Ze 
voorziet in haar nieuwe Irisplan zomaar 
eventjes 16.000 parkeerplaatsen dicht bij 
zijn centrum om pendelaars te verleiden hun 
auto achter te laten en hun tocht verder te 
zetten met het openbaar vervoer. De Vlaamse 
minister van Ruimtelijke Ordening zegt 
echter dat dit niet strookt met het Vlaams 
mobiliteitsbeleid, want de Vlaamse rand zit 
al vol met auto’s. Diezelfde minister zegt ook 
dat Brussel hierover nog geen enkel contact 
heeft gehad met Vlaanderen.

Kunnen we niet beter deze pendelaars in 
hun eigen gemeente ophalen met het openbaar 
vervoer? Het zou een grote stap vooruit zijn 
als Brussel zijn tramlijnen opnieuw doortrok 
naar de Vlaamse gemeenten Grimbergen, 
Ruisbroek, Wemmel,… Trams zijn ideaal om 
woongebieden te ontsluiten. De toekomstige 
tram op de Leopold-III-laan zou bijvoorbeeld 
kunnen doorlopen naar de bedrijventerreinen 
in Diegem, twee kilometer verder. Helaas 
blijkt dit onoverkomelijk. Insiders beweren 
dat de vrees voor verfransing meespeelt. Maar 
CO

2
 en fijn stof spreken geen taal. 

dodeli jke concurrentie
Die concurrerende logica en het gebrek aan 
overleg zijn een oud zeer. Logisch ook: zowel 
Brussel als de rand willen kapitaalkrachtige 
inwoners aantrekken en kantoren en technolo-
gische bedrijven lokken. In zo’n concurrentie-
slag is er altijd een verliezer. In dit geval is dat 
Brussel: de economie sputtert er al vijfentwin-
tig jaar, terwijl de economie in het hinterland 
draaide als een lier en jobs creëerde. Tijd dus 
om naar complementariteit te zoeken.

het goede voorbeeld
Ere wie ere toekomt: de belangengroepen 
geven het goede voorbeeld. Eerst zette de 
milieubeweging zich al samen over de gren-
zen in het platform Modal Shift, om samen een 
visie op de Grote Ring uit te werken. Daarna 
deden de Vlaamse, Brusselse, Waalse én 
Belgische werkgeversorganisaties hetzelfde. 
Zij werkten samen een plan (Business Route 
2018 for Metropolitan Region) uit voor wat 

vervolg van pagina 1

Vlaanderen ligt aan kop in de race om het shoppingcentrum. In Machelen, naast de viaduct, kan al 
in 2012 deze all in one ervaringsbestemming open gaan. Let op de groendaken. Het is not a real 
estate but a real people project maar wel zware concurrentie voor de Brusselse horeca, handel en 
kantorenmarkt. © Uplace
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zij de Brusselse metropool noemen: Brussel, 
Halle-Vilvoorde én Waals Brabant. Die stap 
zou ook de politieke wereld moeten zetten.

eurodistrict Bruegel
Structureel politiek overleg dringt zich dus op. 
Anders blijven we via spoedoverleg brandjes 
blussen. Hoe dat moet gebeuren, is andere koek. 
Eurodistrict Rijsel-Kortrijk-Doornik wordt al 

eens aangehaald als het te volgen voorbeeld. Dit 
is een los maar permanent overlegorgaan voor 
een gebied met zowat twee miljoen inwoners. 
Doel is een efficiënte grensoverschrijdende 
samenwerking te bevorderen en te ondersteu-
nen. Je kan het een praktische invulling noemen 
van het theoretische begrip ‘rasterstad’. 

Zo’n Eurodistrict voor Brussel heeft alvast drie 
voordelen: we hoeven niet aan grenzen te morre-

len, we moeten geen nieuwe structuren creëren en 
we kunnen leren van de ervaring van anderen. 

Een maandelijks gesprek bij een bruege-
liaanse koekenbak zou natuurlijk ook al een 
vooruitgang zijn. En zo hebben we onmid-
dellijk een emblematisch figuur als symbool: 
een man van ’t stad, van ‘t groene ommeland 
én Europeaan avant la lettre. Info bij steyn@
bralvzw.be of 02 217 56 33.”

Reyers: destination unknown

Voor de regering is het gebied rond de bekende 
tv-toren een hefboomgebied, een strategische 
zone in de ontwikkeling van de stad. Daarom 
heeft ze een richtschema voor dit gebied besteld. 
Het studiebureau BUUR moet nu enkele scena-
rio’s voorstellen voor de ontwikkeling van de 
site. Een moeilijke taak want het grootste deel 
van die ongestructureerde zone ligt tussen de 
twee belangrijke oostelijke toegangswegen 
tot Brussel, de E40 en de Leuvensesteenweg, 
en langs de Reyerslaan, een echte autoroute 
urbaine. En het hele gebied strekt zich ook 
nog eens uit over drie gemeenten, Schaarbeek, 
Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe.

E40 versmallen
De uitdagingen zijn niet min. Om te beginnen 
moet een verbeterde mobiliteit meer levens-
kwaliteit geven aan deze buurt met haar 4 000 
woningen. De Leuvensesteenweg mist struc-
tuur, is levensgevaarlijk om over te steken 
en handelaars klagen er over een tekort aan 
parkeerplaatsen. De Lijn moet meer overzicht 
brengen in de uurregelingen van de bussen 
op de Leuvensesteenweg en moet er ook 
het aantal stopplaatsen herbekijken. Aan de 
Georges de Lombaerdstraat komt er mogelijk 
een oversteekplaats voor fietsers.

Het studiebureau stelt ook voor om het stuk 
E40 tussen buiten- en binnenring te versmallen 
van zes tot drie rijstroken. Op dat stuk zou het 
verkeer vlot genoeg verlopen en dan zijn zes 
rijstroken gewoon plaatsverspilling, klinkt het. 
Op die manier komt er naast de snelweg ruimte 
vrij die een nieuwe bestemming kan krijgen. 
Over die bestemming is nog niets bekend.

Overigens lopen er nog twee andere mobili-
teitsstudies die met de ‘zone Reyers’ te maken 
hebben: een verkeersstudie over de heraanleg 
van het Meiserplein en de bredere ‘landschap-
pelijke’ studie over de Brusselse Middenring.

mediapolen
Ook op de vastgoedmarkt zijn er uitdagingen. 
Op de Kolonel Bourgstraat staan heel wat kanto-
ren leeg en toch zijn er plannen voor een nieuw 
groot kantoorgebouw langs de Reyerslaan: de 
Emeraude. Bovendien bezitten VRT en RTBF 
in het gebied veel meer grond dan ze gebruiken. 
Zullen ze deze grond zelf invullen of willen ze 
het verkopen? Bijvoorbeeld voor de ontwik-
keling van de mediapool, waar het Gewest om 
vraagt? Of komt die mediapool in Machelen, 
zoals je in het hoofdartikel kan lezen?

Parc RTBF-VRT Park?
Volgens het studiebureau mist de zone een 
grote publieke ruimte. Het groen naast de ter-
reinen van VRT-RTBF lijken daar het meest 
geschikt voor. Alleen is het nog niet duidelijk 

wat de grote mediahuizen daar zelf van denken. 
En bovendien bevinden zich in die potentiële 
publieke ruimte ook een kerkhof en restanten 
van de Nationale Schietbaan, waar tijdens de 
twee wereldoorlogen talloze executies plaats-
vonden. Als de mediahuizen hun terreinen 
willen ontwikkelen, dan moeten ze rekening 
houden met de symbolische en patrimoniale 
waarde van deze twee stukken grond.

geef je mening
Op de informatievergaderingen die onze zus-
tervereniging Inter-Environnement Bruxelles 
in december organiseerde, bleek duidelijk dat 
het studiebureau nog geen pasklare antwoor-
den kon geven op alle vragen van de bewo-
ners. De antwoorden moeten er zijn vóór de 
gewestverkiezingen, want dat is de deadline 
die de Brusselse regering het studiebureau 
oplegt. Wil je je mening kwijt of gewoon 
meer info, contacteer dan Thierry Kuyken van 
Inter-Environnement via thierry.kuyken@ieb.
be of 02/223 01 01 of Joost Vandenbroele via 
joost@bralvzw.be of 02/217 56 33.

Van de zone rond VRT en RTBF kun 
je bezwaarlijk zeggen dat ze het onder-
werp is geweest van een doordachte 
ruimtelijke planning. Het Gewest wil 
orde op zaken stellen en gaat op zoek 
naar het bos door de bomen. Wordt 
Reyers een mediapool en/of een leef-
bare buurt?

Een richtschema moet de buurt rond de VRT meer levenskwaliteit geven. Maar ook dit gebied is 
het onderwerp van de partij armworstelen met Vlaanderen. © pietel, flickr.com

mailto:steyn@bralvzw.be
mailto:steyn@bralvzw.be
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wijkcontracten R.I.P.

De wijkcontracten zijn dood, leve de wijkcon-
tracten! Met een nieuwe ontwerp-ordonnantie 
schrapt de Brusselse regering de naam van het 
bekende stadsvernieuwingsprogramma. Maar 
het concept blijft. De programma’s herrijzen 
onder de vlag ‘stedelijke herwaardering’. Wat 
zit er achter die naamsverandering? En wat 
heeft de wijkmonitor hiermee te maken? Bral 
zet alles voor jou op een rijtje.

wijkverfraaiing
Vijftien jaar na de uitvinding van het concept 
hebben bijna alle Brusselse volksbuurten 
een of meerdere keren een wijkcontract over 
zich heen gekregen. De gemeenten hebben 
daarbij, met gewestelijke subsidies, de open-
bare ruimte verfraaid, buurtinfrastructuur 
gecreëerd en allerlei projecten voor sociale 
cohesie en tewerkstelling opgezet. En natuur-
lijk hebben ze woningen gebouwd of gereno-
veerd, zij het in beperkte mate. Panden kopen 
en bouwen blijkt moeilijk voor onze trage 
overheid en de privé is nooit erg enthousiast 
geweest om in die kleine operaties te stappen 
die typisch zijn voor wijkcontracten. 

De geïntegreerde herwaardering van de 
wijken, die ons aanvankelijk beloofd werd, 
is ook nooit van de grond gekomen. De 
wijkcontracten hebben nooit iets kunnen 
doen aan de auto-overlast, het gebrek aan 
groen, de werkloosheid of de overvolle 
scholen.

nieuwe ambitie?
Heeft deze regering zich neergelegd bij die 
situatie of toont ze op de valreep nog de 
ambitie om verder te gaan dan wijkverfraai-
ing? Bij het begin van de legislatuur toonde 
de regering zeker zin voor vernieuwing 
door de zogeheten wijkmonitor te lanceren, 
een instrument uit de koker van verschil-
lende universiteiten dat moet toelaten de 
evolutie van de wijken van Brussel in kaart 
te brengen. Die universiteiten stelden een 
uitgebreide en integrale reeks criteria op 
en deelden de stad op in ongeveer honderd 
wijken. Zo moet de regering in de toekomst 
beter de vinger aan de pols kunnen houden, 
al weet kennelijk nog niemand hoe die wijk-
monitor in de praktijk gaat werken.

l ichtjes integraal
Nu komt er dus ook een nieuwe ordonnantie, 
onder meer om de wijkcontracten aan te pas-
sen aan de komst van de wijkmonitor. Krijgen 
we nu de totale hervorming die het systeem 
sneller en echt geïntegreerd moet maken? 
Krijgen we een twee-stappen-werking, met 

de wijkmonitor die àlle uitdagingen in de 
buurt identificeert en les nouveaux contrats 
de quartiers die zoveel mogelijk van die uit-
dagingen aanpakken? 

Njet. Helemaal niet. Elk wijkcontract 
blijft zoals vroeger voorafgegaan door een 
diagnose. De link tussen die diagnose en de 
wijkmonitor moeten ze kennelijk nog uitvin-
den. En elk wijkcontract blijft zich toespitsen 
op vastgoed, openbare ruimte en tewerkstel-
ling. De projecten schuiven een beetje op in 
de richting van een echt integraal wijkproject 
omdat handelskernen extra financiering kun-
nen krijgen en omdat er misschien een luik 
‘duurzame ontwikkeling’ komt. Al is het ook 
hier nog niet helemaal duidelijk welk belang 
dat luik zal krijgen.

wijk®
De verandering houdt vooral in dat de naam 
wijk vanaf nu exclusief slaat op de gebieden 
die centraal staan in de wijkmonitor. Daarom 
moet de naam wijkcontract plaats maken voor 
stedelijke herwaardering van een perimeter. 
Hadden de perimeters van herwaardering niet 
simpelweg kunnen samenvallen met de wijken 
van de wijkmonitor? Neen, zegt de admini-
stratie ons, de wijken van de wijkmonitor zijn 
veel groter dan de gemiddelde perimeter waar 
ze tot nu toe op werken. Dus blijft het wachten 
op een meer ambitieuze hervorming, die de 
zwakten van onze stedelijke herwaardering 
écht aanpakt. Info bij piet@bralvzw.be.

Een icoon van de Brusselse wijken 
verdwijnt. De regering begraaft de 
‘wijkcontracten’.

De wijkcontracten hebben de Brusselse straten en pleinen vaak mooier en leefbaarder gemaakt. 
Maar de verkeersoverlast blijft. Op de foto een simulatie van de heraanleg van het Houwaertplein in 
Sint-Joost uit 2002. © Bral

De woningmarkt koelt nu echt af.  Bij 
aankoop van een appartement krijg je 
al een plooif iets cadeau. Binnenkort 
ook de plooiwoning?

© Bral

mailto:piet@bralvzw.be
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nieuws van het front

de Onze-Lieve-Vrouw-kan-niet-slapen-straat
De bewoners van de Onze-Lieve-Vrouw van 
Vaakstraat in hartje Brussel proberen voor 
de tweede keer de komst van een nachtclub 
in hun straat tegen te houden. In juni 2009 
haalden ze al een slag thuis toen de overheid, 
onder meer door hun protest, een vergunning 
voor een nachtclub weigerde. De inplanting 
van een nachtclub in een dichtbevolkte wijk 
veroorzaakt mobiliteitsproblemen en vereist 
een degelijke bestudering van de mogelijke 
geluidsoverlast, oordeelde de overlegcom-
missie. 

De nieuwe vergunningsaanvraag werd 
ingediend door een andere persoon maar 
verschilt inhoudelijk niets met de vorige. 
In de aanvraag wordt opnieuw geen enkele 
melding gemaakt van geluidsisolatie die de 
aangrenzende woningen moet vrijwaren van 

geluidsoverlast. Dat is erg ongepast voor een 
project van dergelijke omvang. Ook over de 
mogelijke gevolgen voor de mobiliteit in 
de wijk, wordt met geen woord gerept. De 
aanvraag legt ook het advies van de overleg-
commissie van juni (liever inplanting van 
dagactiviteit of kantoren) naast zich neer. 

De bewoners, gesteund door Bral en Ieb, 
hebben op de overlegcommissie van de Stad 
Brussel hun bezwaren nogmaals kenbaar 
gemaakt en gevraagd dat het stadsbestuur de 
vergunning niet verleent. Maar de schepen 
van toerisme is een groot voorstaander van 
nieuwe feestinfrastructuur in de Vijfhoek. In 
januari hebben de bewoners een onderhoud 
met hem. Dat wordt bang afwachten. Voor 
meer info kan je mailen naar joost@bralvzw.
be of bellen naar Joost op 02 217 56 33.

Ave Maria. Bid voor ons. Nu en in het holst van 
de nacht.

Rac start zonder masterplan
De opschudding over de (tijdelijke) ver-
dwijning van de hangende tuinen van René 
Péchère herinnerde veel mensen er aan dat 
het Rijksadministratief Centrum of Rac de 
komende jaren een nieuw kleedje krijgt. 
Nu komt er schot in de zaak. Eigenaar RAC 
Investment Corp. vraagt opnieuw een vergun-
ning om het monumentale Arcadengebouw te 
verbouwen. Da’s grosso modo het langgerekte 
gebouw naast de Financietoren dat uitgeeft 
op de Péchèretuin. Begin 2008 diende de 
toenmalige eigenaar al eens een aanvraag in 
voor dat gebouw maar die werd gewijzigd, 
rekening houdend met de resultaten van een 
effectenstudie. Het Arcadengebouwgebouw 
krijgt aan de buitenkant een cinematogra-
fische façade en aan de binnenkant een 
eenzijdige invulling: 66 000 m² kantoren. De 
35 % woningen die het Gewest vraagt, komen 
elders op de site.

Dit is een belangrijke stap in de herinrich-
ting van de site. Maar in plaats van nu al met 
de verbouwingen te beginnen van enkel een 
kantorencomplex, hadden wij liever eerst 
een algemeen masterplan voor de héle site 
afgewerkt gezien. Er bestaat namelijk geen 
garantie dat de woningen en de handelszaken 
er effectief zullen komen. En waar moeten 
ze komen? En hoe zullen ze passen in een 
algemene visie op de site? En waar zijn de 
‘minstens 6 000 m² voorzieningen’ die het 

gigantische ambtenarenrestaurant had moeten 
ontvangen?

Dit dossier is in openbaar onderzoek tot 12 
januari. Op 20 januari kan je, samen met ons, 
je bezwaren uit de doeken doen op de overleg-
commissie van Stad Brussel. Voor meer info 
kun je Joost mailen op joost@bralvzw.be of 
bellen op 02 217 56 33.

De eigenaar wil al een vergunning om kantoren in te richten. Wie garandeert dat de woningen en 
voorzieningen zullen volgen? © Bral

**** **** **** 
De hele ploeg en de bestuurders van 
Bral wensen jou voor �009 :

een leefbaar Brussel

e e n  a m b i t i e u z e  e n  e f f i c i ë n t e 
regering

een grand cru jaar. Een jaar van 
een goed jaar enfin.

Tot in �009!
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Peterbos redt brug

Een openbaar onderzoek in sep-
tember met de onheilspellende 
boodschap ‘sloop van de houten 
loopbrug Peterbos’ schrok Ander-
lecht op. De brug bengt niet alleen 
kindjes van Peterbos veilig over 
de drukke 2x2 Maria Groeninck 
de Maylaan naar de speeltuin. 
Frequente f ietsers kennen de 
houten brug ook als een schakel 
in een reeks snelle autovrije 
fietswegen van Neerpede tot aan 
Delacroix.

houtrot, bewonersrot
Piet Slosse van de Fietsersbond 
Anderlecht en het Blijdschaps-
COMITÉdelaGaîté: “De brug 
was al sinds februari afgesloten 
wegens houtrot. Maar toen we in 
het openbaar onderzoek niets over 
een nieuwe brug lazen, schrokken 
we ons… rot! Er komt ondertus-
sen wel een beveiligde gelijk-
vloerse oversteekplaats maar de 
brug is toch wel onontbeerlijk.”
Benoît Ceyssens van het Comité 
Grande Ceinture-Moortebeek: 
“Begin september zei het kabinet 
ons dat er een nieuwe brug komt 
maar dan moesten we wel wach-
ten tot 2010.” 

Benoît en Piet waren er niet 
gerust in. Benoît: “Wij begrijpen 
niet waarom het Gewest de brug 
niet beter onderhouden heeft. Dan 
had ze niet moeten slopen. Of 
waarom ze zo lang wachten om 

een nieuwe brug aan te vragen. 
Dit gaf ons sterk het gevoel dat de 
brug absoluut geen prioriteit was. 
Resultaat was dat de buurt het een 
tijd zonder brug ging moeten stel-
len zonder spijkerharde garanties 
dat er een nieuwe kwam.”

kabinet versieren
Benoît: “Ons gezond sceptisme 
deed ons een platform oprichten 
met buurtbewoners, opbouwwer-
kers, fietsers en gebruikers van 
het openbaar vervoer, personen 
met beperkte mobiliteit… Plots 
hing er ook een spandoek aan de 
brug met de niet mis te verstane 
boodschap Deze brug moet leven 
– Ce pont doit vivre.”
Piet: “Benoît is er ook in geslaagd 
het kabinet te versieren met een 
slinger van papieren vlaggetjes. 
Touche pas à mon pont/Geef 
t’rug, die brug.” 
Benoît: “Nog geen twee maand 
later zeiden ze ons dat de nieuwe 
aanvraag van stedenbouwkundige 
vergunning de sloop zou koppe-
len aan de bouw van een nieuwe 
brug tegen 2009! Met verlichting! 
Zo zullen fietsers en voetgangers 
de brug dag en nacht kunnen 
gebruiken. Onze mobilisatie heeft 
duidelijk indruk gemaakt.”

spijkerhard
Hoe doe je dat nu, ministers 
of burgemeesters overtuigen? 

Eerst moet je zorgen dat je weet 
waarover je spreekt, zeggen Piet 
en Benoît. “Met een enquête bij 
de betrokkenen kan je info en 
argumenten verzamelen.” Het 
platform Peterbos heeft handig 
gebruik gemaakt van de tool 
www.enquetemaken.be. 

Oud maar nog altijd efficiënt is 
de petitie. Het platform Peterbos 
heeft dus ook de petitiewebsite 
www.ipetitions.com ingescha-
keld. Die biedt de mogelijkheid 
om snel veel mensen te bereiken 
en je kunt ook commentaar toe-
voegen.
Een andere tip van Benoît: “Laat 
je niet inpakken door vage belof-
tes maar dring aan tot je spijker-
harde garanties krijgt.”
Piet: “We hebben ook heel de 
gemeente Anderlecht achter onze 
zaak kunnen scharen. Van meer-
derheid tot oppositie. Ook de 
ambtenaren hebben we benaderd. 
Vergeet niet dat ze dikwijls hun 
bedenkingen hebben bij de plan-
nen die ze moeten uitvoeren.”

gelukt
En ja: de aanvraag voor steden-
bouwkundige vergunning voor 
de wederopbouw van de Peterbos-
brug is al in openbaar onderzoek. 
Je kan het dossier raadplegen 
bij de dienst Stedenbouw van 
Anderlecht tot 21 januari. De 
overlegcommissie gaat door op 
4 februari.

interview

Fietsers en buurtbewoners uit Anderlecht kregen garanties 
voor de bouw van een nieuwe fietsbrug. Piet Slosse en Benoît 
Ceyssens blikken terug op een geslaagde bewonersactie.

Brussel redden
Met een beetje zin voor overdrijving 
is dat de bedoeling van de Sta-
ten-Generaal, een nooit geziene 
mobilisering van de socio-econo-
mische wereld, de kunstensector, 
de milieubeweging en anderen om 
te wegen op de grote uitdagingen 
voor Brussel. Ook jij kan er 
aan mee werken. Je vindt alle 
info, in drie talen, op www.
etatsgenerauxdebruxelles.be.
Tot 12 januari kan je ook een 
stukje Brussel redden door te 
reageren op de vergunningsaan-
vraag voor het Rac. Info bij 
joost@bralvzw.be of 02 217 
56 33. 
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