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brussel weet ervan
De Brusselse lucht is ronduit schadelijk voor de
gezondheid. Na de Oost-Europese hoofdsteden en
Athene heeft Brussel de bedenkelijke eer de meest
vervuilde hoofdstad van Europa te zijn. Onze regio
is zelfs koploper op het vlak van verloren levens-
verwachting: 15,4 maanden per persoon. Fijn stof

verhoogt het aantal sterftes door hartinfarcten en tast
de ademhalingswegen aan. Het voert ook kanker-
verwekkende stoffen onze longen binnen. De ozon-
concentraties in de zomer zijn ook schadelijk voor
de ademhaling en zijn dodelijk voor de zwakkeren.
De boosdoener in dit verhaal is het wegverkeer.

speculatie
afgestraft
De Raad van State heeft een arrest
geveld in de zaak Heron op de
kleine ring: de stedenbouwkundige
vergunning is geannuleerd!

Sinds 1999 poogt een Britse vast-
goedgroep een bioscoop- en han-
delscomplex met hotel op de Gul-
denvlieslaan rond te krijgen.
Ondanks het aanhoudend protest
van buurt en bewoners, en een twij-
felende Gemeente, drukte Heron
City haar plannen door. De bewo-
ners moesten verhuizen, desnoods
onder druk van advocaten. Zelfs na
een eerste afwijzing was de pro-
motor de moed niet verloren. Die
haalde het fameuze voorschrift 4.4.
van het gewestelijk bestemmings-
plan boven om een uitzondering te
verkrijgen en dat werkte.

Dat voorschrift heeft de wetgever
geschreven om stadskankers weg
te werken. Globale projecten met
rendabele functies kunnen een ver-
gunning krijgen om de vicieuze cir-
kel van stadsverval te doorbreken.
Alleen was dit huizenblok een
levendige wijk tot Heron er neer-
streek en er leegstand creëerde.

Platte speculatie noemen wij dat.
Met Pétitions Patrimoines en Inter-
Environnement Bruxelles hebben
wij die stelling verdedigd bij de
Raad van State en… we hebben
gelijk gekregen. Een schrale troost
voor de bewoners van toen, da’s
waar. Wij hopen vooral dat de bood-
schap duidelijk is: speculatie kan
niet! Het voorschrift 4.4. zouden
wij trouwens liever definitief de
vuilnisbak inkieperen.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

afkicken van de auto
een tol in bXl

Brussel gaat gehuld in één van de meest vervuilde luchtjes van Europa. Op weinig
plaatsen is de autoverslaving zo schadelijk voor de gezondheid als hier. Eens te meer
kijkt Brussel van op de zijlijn toe hoe andere steden maatregelen nemen. Bral kijkt
over de grens en somt de beste tactieken op in een alternatief luchtplan.
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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

leefbare buurt

In Stockholm is het autoverkeer met een kwart
gedaald door de invoering van een tol.
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emission impossible?
De Brusselse milieuadministratie (bim) is bijzon-
der pessimistisch. Zelfs een beperking van auto-
verkeer op zondagen alleen zou ontoereikend zijn
om een verbetering van de luchtkwaliteit te berei-
ken. Een flink deel van de vervuiling komt immers
van de ring of uit buurlanden. Ook de landbouw
en de zee zijn bron van fijn stof.

Maar we mogen niet bij de pakken blijven zit-
ten. Een drastische vermindering van het verkeer
zou een grote verbetering meebrengen voor onze
gezondheid want het zijn de verbrandingsmotoren
die het allergevaarlijkste stof uitstoten. We reke-
nen ook op het voorbeeldeffect van een autoluwe
stad. We mogen wel eens bij de eersten zijn want
het is bijna nergens zo hard nodig als hier.

knuffelregering
We grijpen even naar het lucht- en klimaatplan dat
het Brussels Gewest goedkeurde in 2002. Die
regering legde de auto geen strobreed in de weg.
Enkel ‘knuffelmaatregelen’ vallen erin op: infor-
meren, sensibiliseren, stimuleren. Het stuk om
parkeren op straat terug te dringen, is lichtjes
gewaagd. De huidige regering kan nog handelen.
Lees mee, Meneer en Mevrouw de Minister.

de vervuiler betaalt
Het ideaal is dat de federale staat de slimme kilo-
meterheffing invoert: een soort wegenbelasting
voor elk voertuig op basis van gps-technologie. In
Duitsland en Zwitserland betalen vrachtwagens via
zo’n systeem. Wie in de stad rijdt of tijdens de spits,
kan met zo’n technologie meer betalen. Hij ver-
vuilt immers meer. 

In afwachting daarvan kan het Gewest de vervui-
ler kosten aanrekenen via een tolheffing met came-
ra’s langs invalswegen. De invoering van het gewes-
telijk expresnet de komende jaren is het uitgelezen
moment om deze maatregelen in te stellen.

In Stockholm is het verkeer met 25% gedaald

op een maand tijd dankzij het tolsysteem. Ook in
Londen werkt de tol. Doemdenkers voorspelden
een leegloop van de stad en van de winkels maar
die scenario’s zijn niet uitgekomen. Tolheffing
verdient dus op z’n minst een gedetailleerd onder-
zoek. Maar onze mobiliteitsminister wuift het
idee weg: volgens hem is Brussel te klein en heb-
ben we teveel kleine wegen. Stockholm niet dan?

trager en schoner in holland
De binnenstad van Amsterdam is sinds drie jaar
gesloten voor oude, zwaar vervuilende vrachtwa-
gens. Wat niet voldoet aan de euro-2-norm voor
uitstoot, komt er niet in. De uitstoot van fijn stof
daalde daardoor met een kwart! Vanaf dit jaar is
euro-4 er zelfs het minimum.

In Randstad Holland geldt een maximumsnel-
heid van 80 km/u op de ringwegen. Vlaanderen
staat op zijn kop over een beperking tot 80 km/u
voor vrachtwagens… In Holland geldt de beper-
king voor iedereen. Zo verbetert de doorstroming
en vermindert de uitstoot. Voor de transportsec-
tor is die maatregel lang niet zo’n bittere pil: hun
vrachtwagens staan minder in de file.

In onze situatie wil dit zeggen: een algemene
snelheidsbeperking op de grote ring en de gewes-
telijke wegen. Eventueel enkel tijdens de dag en
misschien met een maximum van 70 of 60 km/u
om effect te hebben.

Beide maatregelen hebben een beperkt effect op
de concentratie van vervuilde lucht omwille van
de uitstoot van buiten de stad maar voor de gezond-
heid maken ze een verschil.

autoluw bXl
Dan zijn er nog de maatregelen om meer plaats te
geven aan de zachte weggebruiker en het openbaar
vervoer. We vragen meer ruimte voor voetgangers
en fietsers en vrije busbanen. Het Gewest wil nu
250 knelpunten voor het openbaar vervoer weg-

werken. Prima. Nu hopen dat de Gemeenten nog
mee willen. Toch even dit : het Gewest kan het heft
perfect in handen houden bij alle projecten die ze
betaalt: de 3-jarenplannen voor heraanleg, de pro-
jecten van de Mivb... Zelfs binnen de wijkcontrac-
ten kan ze de rol van bouwheer opnieuw opeisen.

Ook hier tonen andere steden hoe het moet. De
Duitse stad Münster, 280 000 inwoners, telt 35%
fietsers. Aan de andere kant van het spectrum ligt
Parijs dat in enkele jaren een daling heeft bereikt
van 13% van het autoverkeer. Ze willen er zelfs
naar 50%. Brussel die zich zo graag spiegelt aan
Parijs…

visie verdedigen
Natuurlijk moeten we een noodplan hebben. Dat
zou kunnen inhouden dat we de oudste en vuilste
personenwagens aan de kant zetten op piekmomen-
ten. Maar wat is een piekmoment? Als we wach-
ten tot de pollumeter van de milieuadministratie
(bim) het allerhoogste punt bereikt, niveau 10,
zoals de regering overweegt, is de toestand al
rampzalig. Is niveau 8 niet hoog genoeg?

Elke maatregel roept weerstand op. De succes-
volle steden hebben een overheid die haar visie
durft te verkopen aan het grote publiek. Die de
voordelen van haar beleid in de verf zet met een
wervende campagne. Daarvoor moeten we zelfs
niet over de landsgrenzen heen kijken: op vlak van
communicatie is de Stad Gent een puik voor-
beeld.

Europa verplicht ons de lucht op een welbe-
paalde manier te meten (hoeveel stations er moe-
ten staan en waar) en legt ons doelstellingen op:
in eender welk meetstation mogen we maxi-
maal 35 keer per jaar een daggemiddelde meten
van 50 microgram fijn stof per m? lucht. Tegen
2010 moeten we gelijkaardige normen halen
voor ozon en voor stikstofdioxide, de bouw-
steen van ozon.

We halen die normen niet. De grijze medaille
– een vervuilde versie van de gouden – gaat
naar het meetstation in Haren. Daar hebben we
vorig jaar 67 keer een daggemiddelde gemeten
dat boven de norm lag. Meer dan 30 keer teveel!
Dat is grond om een klacht in te dienen tegen de
Brusselse overheid bij de Europese Commissie,
iets wat de opportunistische ex-Minister van
Leefmilieu Gosuin ook deed. We hebben dit
jaar ook al weer de helft van ons quotum over-
schreden.

De normen voor ozon en NO2 halen we ook
niet. Het bim zegt trouwens dat die de eerstko-
mende jaren niet in ons bereik liggen.

Een auto is niet gemaakt voor verplaatsingen 
in de stad. Te schadelijk voor onze gezondheid.

Om af te kicken van onze autoverslaving is politieke moed nodig.Andere
steden tonen hoe het kan.

vervolg van pagina 1
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the charge of 
the light brigade
auto’s aanzuigen of afremmen?

Het autoverkeer terugdringen, moet elke
dag gebeuren, in alle wijken, in alle
bedrijven. Een overheid die in januari
zegt dat het luchtvervuiling wil aanpak-
ken en in maart een vergunning ver-
leent voor duizenden parkeerplaatsen,
geraakt nergens.

op de eerste dag schiep God de parkings
De promotoren van Thurn & Taxis, de nv Pro-
ject t&t vraagt nog eens +- 950 extra parkeer-
plaatsen aan en een bredere oprijlaan vanaf de
Havenlaan. Een regularisatie eigenlijk want t&t
slikt al stromen auto’s sinds er evenementen
doorgaan in het A gebouw. Zonder vergunning.
De wilde fauna en flora zijn vernietigd door
saneringswerken en niets lijkt de auto’s nu nog
in de weg te staan. Als de promotoren hun zin
krijgen, hebben we in totaal al 297 ondergrondse
parkeerplaatsen en 1019 in open lucht.

De promotoren zijn sluw geweest. In 2002
hebben ze niet onmiddellijk het volledige aan-
tal parkeerplaatsen gevraagd en zo ontliepen ze
een effectenstudie, een onderzoek naar de impact
van de parkings op de stad en de buurt. Dat
trucje kunnen ze nu niet toepassen. Daarvoor ligt
het aantal parkeerplaatsen te hoog. Maar het
zou nog beter zijn als naast de effecten van de
nieuwe parkeerplaatsen meteen ook die van de
vorige keer ter studie zouden liggen.

op de tweede dag het richtschema
De effectenstudie moet de aanvraag evalueren
rekening houdend met de geplande ontwikkeling
voor t&t. Maar we zijn nog niet eens begonnen
met de opmaak van het richtschema! Het richt-
schema zal onder andere een mobiliteitsplan
voor de site uitwerken. Maar als de promotoren
al een vergunning op zak hebben voor 1 316
parkeerplaatsen, kunnen we daar dan nog van
afwijken in het uiteindelijke plan?

Waarom kan het terrein waar parkeerplaatsen
moeten komen, geen duurzame bestemming
krijgen, ook al is die maar tijdelijk? Ruimte
voor de buurtbewoners bijvoorbeeld. Dan kan de
integratie in de omliggende wijken beginnen.
Iedereen is het eens over de absolute noodzaak
van deze integratie. Daarvoor moeten we zelfs
niet wachten op het richtschema.

de groei 
van de zones 30
Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan zegt
dat heel het wijkwegennet zone 30 moet
worden. Een duidelijke beleidslijn; geen
gemarchandeer. Welke Gemeenten zijn
actief en welke juist niet?

Zelf zones 30 inrichten kan het Gewest niet en dus
geeft ze subsidies aan Gemeenten die een ‘richt-
plan zone 30’ opstellen. Er is tevens een ‘obser-
vatorium zone 30’ opgericht. De cijfers van het
observatorium zijn leerrijk. Het aantal zones 30
neemt toe in de Brusselse wijken. De subsidies zijn
een stimulans maar toch zien we nog veel terug-
houdendheid. Zowel de Gemeenten als het grote
publiek vereenzelvigen zones 30 gemakkelijk met
een verminderde toegankelijkheid. In gemengde
wijken met veel handel bestaat deze perceptie
zeer sterk. Onterecht.

de goede en de slechte leerlingen
Evere, Oudergem, Etterbeek en vooral Jette zijn
de beste leerlingen van de klas. Zij zitten goed
halfweg want om en bij de 50% van hun wijkwe-
gennet is nu zone 30. In Evere zit daar een ste-
vig aandeel woonerven en voetgangerszones bij,
net als in de twee Woluwes. Sint-Joost en vooral
Vorst en Elsene hebben nog een lange weg af te
leggen. Nog geen 5% van hun wijkwegennet is
zone 30. Ook de Stad Brussel hinkt achterop
met een kleine 7%.

goede en slechte zones 30
Het observatorium besteedt geen aandacht aan
de kwaliteit van de zones 30. Jammer want een
zone 30 moet goed aangelegd worden. Zo zien we
in Jette en Etterbeek mooie realisaties. Het obser-
vatorium zou goede voorbeelden kunnen promo-
ten. En het moet kaderen in een globaal mobili-
teitsbeleid dat er op gericht is de globale autodruk
te doen dalen. 

Bral vzw werkt aan een visiedocument over
zones 30. Als je interesse hebt, neem dan contact
op met ben@bralvzw.be.

Een plan voor de ontwikkeling van Thurn & Taxis
is er nog niet; de parkings natuurlijk wel.

anders mobiel

7 000 parkings
De Navo zal de komende jaren om geopolitieke
redenen verder uitbreiden. Dat vertaalt zich in
nog meer verplaatsingen van en naar dit militair
bolwerk. Nu gaan er al 6000 vergaderingen per jaar
door maar volgens de Navo zal dat aantal gevoe-
lig toenemen. Zij vinden dat ze deze uitbreiding
“automatisch”’ moeten opvangen met extra par-
keerplaatsen, 7 042 om precies te zijn. 

Dat zijn er veel en dus moet er eerst een effec-
tenstudie komen voor de overheid een vergunning
mag geven. Het bestek van deze studie was de voor-
bije maand in openbaar onderzoek. Zo’n bestek
bepaalt wat onderzocht zal worden en wat niet.

De vraag is of zoveel extra parkeerplaatsen über-
haupt nodig zijn. Als we het bestek onder de loep
nemen, vinden we maar weinig terug van de gewes-
telijke doelstelling om de autodruk te verminderen.
Er is maar weinig aandacht voor de alternatieven
met openbaar vervoer, slechts een zijdelingse mel-
ding van een bedrijfsvervoerplan... En wat niet
onderzocht wordt, komt ook niet in het project.

of tram en trein?
Natuurlijk is de zone Oost- Evere en Haren nu
slecht bediend door het openbaar vervoer maar daar
zou in de nabije toekomt wel eens verandering in
kunnen komen. Er is het Gewestelijk Expres Net
dat met lijn 26 en halte Bordet op een boogscheut
passeert. En er is het project van een sterke tram-
lijn op de middenberm van de Leopold III laan.
We vragen van het Gewest garanties om deze pis-
tes als volwaardige elementen in de effectenstu-
die op te nemen, zodat zal blijken dat 7042 extra
parkeerplaatsen helemaal van de pot gerukt zijn.

Dat het allemaal wat ambitieuzer kan, bewijst
de Europese commissie, die net met de grote trom
aankondigde een voluntaristisch bedrijfsvervoer-
plan op te stellen voor haar 22 000 (!) werknemers. 

Een goede zone 30 is
goed voor
verkeersveiligheid en
luchtkwaliteit en kan
tegelijk de wijk
verfraaien en
vergroenen. In
Etterbeek vinden we
dat terug.



4

wonen in de europawijk
Er beweegt iets in de Europawijk.Promotoren bouwen weer woningen want wonen brengt
op. Maar een visie is er nog steeds niet.

comines came out
Ken je de saga van Comines-Froissart, het terrein
aan de Belliardstraat, tegenover het Leopoldpark?
De Froissartstraat is er nog; de Cominesstraat is
volledig verdwenen bij de bouw van de Europese
Ministerraad.

Omdat het perceel eigenlijk voor een groot
stuk ‘typisch woongebied’is, belooft de overheid
dat er op z’n minst op het resterende gedeelte van
het bouwblok woningen komen. We schrijven
1984.

De volgende 22 jaar herhalen verschillende
overheidsinstanties die belofte keer op keer. Onder-
tussen komt het hele terrein in privéhanden. Gere-
geld weerklinken geruchten over projecten met
winkels, hotels en kantoren, soms zelfs met wonin-
gen. Maar op het terrein geen beweging.

het terrein
Twee immobiliëngroepen zijn elk eigenaar voor
ongeveer de helft. De perceelgrens danst schuin
over het terrein, langs de tuingrenzen van de vroe-
gere woningen. Ze loopt van de ingang van het park
tot de hoek van de Froissart- en de nieuwe Justus
Lipsiusstraat. Onder de grond loopt de Belliard-
tunnel, een stormbekken en de omgeleide Maal-
beek. Er is een niveauverschil van meer dan 8 meter
tussen de Froissartstraat en het Jean Reyplein.

de eerste woningen
Ongeveer een jaar geleden lanceerde Immo Bel-
liard haar plannen voor haar helft van het blok: een
hotel van 13 niveaus plus een aantal flats aan het
Jean Reyplein, restaurants en winkels in een gale-
rij die het tracé van de tunnel volgt. Langs de Jus-
tus Lipsiusstraat twee woongebouwen met elk 6
niveaus. Geen parkings want de ondergrond laat
dat niet toe. Dit project is uitgebreid aan bod
gekomen in de pers maar heeft nog geen vergun-
ning gekregen.

eerst overleg
De Stad Brussel blijft niet toekijken. Ze brengt de

twee eigenaars rond de tafel om tot een gecoörd-
ineerd en beter voorstel te komen voor het hele hui-
zenblok. De twee promotoren spreken onderling
nieuwe perceelgrenzen af. De grillige scheidings-
lijn verdwijnt zodat het makkelijker bouwen wordt.
De Stad en het Gewest bevestigen ook opnieuw
de toekomstige bestemming: er komen wonin-
gen, een hotel en handel.

nieuwe dossiers
De aanvraag van de promotor ‘Foncière du Parc’
is nu in openbaar onderzoek. Langs de Belliard-
straat willen ze een gevelwand bouwen van 7
niveaus + 2 in het dak. Da’s een stuk hoger dan de
buren. Ze plannen 5 handelszaken en 70 wonin-
gen, vooral appartementen met 2 slaapkamers.
Ze ramen het aantal nieuwe bewoners op 212.
Over de handelszaken op het gelijkvloers blijft de
aanvrager redelijk vaag. En ondanks de uitste-
kende bereikbaarheid met het openbaar vervoer,
zoals ze het zelf omschrijven, voorzien ze toch 88
parkings.

Over enkele weken komt er een tweede project
in openbaar onderzoek: Leopold Village heet dat
beestje. De principes zijn grotendeels dezelfde
als in de vorige versie: een hotel, 7 flats met hotel-
service en 50 woningen tegenover de Ministerraad.
Door de perceelsaanpassingen komt er een extra
woongebouw met 51 appartementen en 37 par-
kings aan het plein in het verlengde van de Etter-
beekse Steenweg.

’t is ok
Deze projecten maken ons niet wild enthousiast.
Belofte maakt schuld en plannen hebben we al
genoeg gezien. Als de woningen er komen, zo vlak
naast de Ministerraad, dan vinden wij dat natuur-
lijk een goede zaak, hoewel weinig Brusselaars die
flats betaalbaar zullen vinden. Dat betekent ook
dat we waarschijnlijk een sterk wisselend publiek
krijgen van euroambtenaren die zich weinig inte-
greren als nieuwe stedelingen.

mayday mayday: 
there’s a client coming!
Dure woorden opperde de gewestregering in
2004: “We gaan ervoor zorgen dat de bewoners
deze wijk opnieuw innemen”. Maar dan zonder
winkels want winkelende bewoners zijn – dat
weet iedereen – ontzettend gevaarlijk. En dus
worden de winkels in de nieuwe gebouwen
D4/D5 aan het parlement geschrapt en komen er
alleen kantoren. Die wijzigingen gebeuren ‘en
stoemelings’. De regering heeft zich er nog niet
over uitgesproken en er is geen overlegcommis-
sie maar toch krijgen de gebouwen al vorm.

Al een geluk dat de reizigers van de tiental-
len treinen onder de gebouwen geen probleem
vormen voor de veiligheid. Wie met de trein
rijdt – dat weet ook iedereen – is nen toffen tip.

ambitieus mobiliteitsplan
Vice EU Commissievoorzitter Siim Kallas heeft
deze week een persbericht verspreid over de goed-
keuring van het mobiliteitsblad voor de Commis-
sie. We hebben de volledige tekst aangevraagd en
zullen die grondiger analyseren. Maar het bedrijfs-
vervoerplan van de Commissie lijkt wel te steu-
nen op principes van duurzame ontwikkeling en
respect voor het stedelijke leefmilieu van Brussel.
Een goed punt dus, al hadden wij nog liever een
globaal mobiliteitsplan gezien voor alle instellin-
gen samen.

een etterende wonde
herenhuizen in Belliardstraat zijn slacht-
offer van vastgoedkoorts

Volgens De Standaard is Brussel op weg om een
museumstad te worden, met een overdreven
beschermingsdrang. Is de tijd van de kaalslagen
voorbij? Wij zijn er niet zo zeker van.

Neem nu de herenhuizen langs de Belliard-
straat, tussen de Etterbeekse Steenweg en de
Froissartstraat, eind negentiende, begin twintig-
ste eeuw, van neoklassieke tot eclectische stijl. Een
goed voorbeeld van de stadsuitbreiding van die
periode. Belabberd zien ze eruit. Van behoorlijk
onderhoud is al lang geen sprake meer.

Vier jaar terug: Inter Environnement en Bral leggen de symbolische eerste
steen van deze fermette op Comines-Froissart om de zaak te laten vooruit
gaan. Komen de woningen er nu aan?

Comines-Froissart : eindelijk komen er terug bewoners op deze
onherbergzame plek in de Europawijk.zeker wonen

vervolg pagina 5
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In elk wijkcontract van standing spreekt men over
een gemeenschapscentrum. Een soort Huis van de
Wijk. In de Maritiemwijk hebben bewoners, ver-
enigingen en Gemeente Molenbeek de koe bij de
horens gevat : in een verschroeiend tempo hebben
ze het gemeenschapscentrum opgericht dat een stek
krijgt in de oude gebouwen van l’Oréal. Opmer-
kelijk: de Gemeente wou niet persé het beheer in
eigen handen nemen. Het centrum is een vzw
waarin bewoners, verenigingen en Gemeente even-

veel zitjes hebben. Een voorbeeld voor gelijkaar-
dige projecten. Er zijn heuse verkiezingen aan te
pas gekomen onder de bewoners van de wijk om
te bepalen wie er in de vzw zetelt. De burgerva-
der en omnipresente Grote Gids M. is ook de
voorzitter van de vzw.

Pas in september 2007 opent het centrum zijn
deuren maar in afwachting daarvan komen er al
een aantal activiteiten.

einde van de controledrang?

Bralcafé 
publieke ruimte 
en zachte mobiliteit
te gast bij cyclo

• ik zie geen plein! pleinvrees in bxl

• busje staat zo stil! knelpunten in bxl

• auto op de stoep! koning auto in bxl

• ik durf niet fietsen! fietsen, 
een uitdaging in bxl

+ aansluitend concert:
the knelpunt
rockende jazz

vrijdag 28 april
bij cyclo

vlaamsesteenweg 85 1000 brussel

vanaf 19u30

Hoewel weinigen ooit een brief zullen gestuurd
hebben naar de mysterieuze postcode 1010 Brus-
sel, bestaat ze echt. Het is de postcode van het
Rijksadministratief Centrum, het Rac, dat onder-
tussen al meer dan een jaar leegstaat en ongedul-

Waar ligt 1010 Brussel?
dig op een nieuwe bestemming wacht. We hebben
deze postcode hernomen voor onze thema-alert
rond de zone Rac-kruidtuin.

Net zoals het magazine ‘TouT publiek’ rond
Thurn & Taxis, hebben we een speciale editie van
Alert in elkaar gebokst om zo veel mogelijk omwo-
nenden te informeren en warm te maken over de
opmaak van het richtschema. Natuurlijk willen we
jullie deze hoogst informatieve en prachtig vorm-
gegeven kleinoden niet onthouden. Een telefoon-
tje naar Bral volstaat om ze te ontvangen, in je echte
of je elektronische brievenbus.

In 2003 besliste België na een lang debat om de
kerncentrales na veertig jaar activiteit te slui-
ten. Maar de nucleaire lobby blijft zich met alle
middelen tegen die beslissing verzetten en pro-
beert nu kernenergie voor te stellen als dé oplos-
sing om de klimaatverandering en de hoge olie-
prijzen te counteren.

Ten onrechte natuurlijk want kernenergie is
geen oplossing, maar een probleem. We hebben
nog steeds geen oplossing voor kernafval, de kern-
centrales zijn niet voorzien op inslag van een lijn-
vliegtuig en bovendien produceert de nucleaire
keten ook heel wat CO

2
. Nieuwe kerncentrales bou-

wen is trouwens geen optie want veel te duur.
Surf naar www.greenpeace.org/kernenergiegeen-
oplossing voor meer info.

De federale verkiezingen van 2007 naderen

willen we nieuwe kerncentrales
20 jaar na Tsjernobyl?

met rasse schreden. Op het moment dat de verschil-
lende politieke partijen hun verkiezingsprogram-
ma’s aan het uitwerken zijn, is het belangrijk ze te
herinneren aan de tegenkanting van de bevolking
tegen kernenergie. Greenpeace organiseert een
cyberactie om de uitstap uit kernenergie te steu-
nen, opdat rampen zoals die van Tsjernobyl niet
opnieuw kunnen gebeuren.

Op woensdag 26 april organisereren wij, met
‘Voor Moeder Aarde’ een gespreksavond met
meneer Klimenko, wetenschapper & getuige van
de ramp in Tsjernobyl en Jan Kowalzig, klimaat
campaigner bij Friends of the Earth Europe. Met
nabespreking over de oprichting van een Brusselse
afdeling Friends of the Earth.

Als je zin hebt, kom dan naar Cafe Monk in de
St. Kathelijnestraat 42, 1000 Brussel.

Bral zoekt mensen om mee na te denken over de
stad. Illustratie © CyCLO

huizen beschermd?
Al sinds 2002 vraagt Pétitions Patrimoine de
bescherming van die herenhuizen. De eige-
naar, de Federale Verzekeringen, heeft er geen
problemen mee om jaarlijks een fikse leeg-
standtaks te betalen en de gebouwen verder te
laten verkommeren. 

Ze hopen er de kinderkribbe voor de Minis-
terraad te kunnen bouwen. Maar dan verandert
de erfgoedwetgeving. Renovatiewerken aan
beschermde stadskankers kunnen tot 80 % sub-
sidies krijgen. Snel daarna komt de minister, de
vorige, met het voorstel tot bescherming van dit
stedenbouwkundig geheel, van nrs. 143 tot
169. Allicht geen toeval.

huizen beetje beschermd
Midden 2004 ontwerpt de Gemeente Etterbeek
een bijzonder bestemmingsplan voor dit hui-
zenblok. De voorschriften spreken van twintig
te beschermen huizen maar zeggen ook dat de
meest restrictieve bepalingen van toepassing
zijn. En op de plannen staan maar vijf te bescher-
men woningen aangeduid. En dit bestemmings-
plan is enkel een ontwerp.

Eind 2004 koopt een Etterbeekse projectont-
wikkelaar de hele huizenrij. Zij denken aan
woningen maar liefst zonder ‘gehinderd’ te
worden door patrimoniumbepalingen. De bur-
gemeester van Etterbeek laat meteen weten dat
hij de beschermingsmaatregelen ook een zware
last vindt.

vervolg van pagina 4

laat ons toch al de gevels bewaren
De twee jaar bedenktijd na de officiële start van
de beschermingsprocedure zijn om; de bevoegde
Staatssecretaris moet nu de knoop doorhakken.
Hakken is wel een toepasselijk woord want er zal
allicht weer het een en het ander sneuvelen.
Alleen nr. 161 krijgt een volwaardige bescher-
ming. Voor de gevels en de daken van de num-
mers 143, 157 en 159 komt er een nieuwe pro-
cedure voor een eventuele inschrijving op de
bewaarlijst. Radiostilte over de rest…

nieuws van het front



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

ANDERLECHT
Nieuwbouw – Werktuigkundestraat
Sectie D nrs. 203F 9 en 203 D 10
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 7/04/2006
Overlegcommissie op 19/04/2006

Bestemmingswijziging –
Brogniezstraat 172B
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie, verbouwing en herbe-
stemming van een handelsgebouw
tot 15 lofts.
Tot 7/04/2006
Overlegcommissie op 19/04/2006

BRUSSEL LOUIZA
Verbouwingen – Livornostraat 116-118
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van het pand in 14
appartementen.
Tot 7/04/2006
Overlegcommissie op 18/04/2006

Heraanleg – Groene Jagersveld,
Vogelvangersweg
Stedenbouwkundige vergunning voor
de totale vernieuwing van de weg
van het Groenejagersveld vanaf de
Waterloosesteenweg tot de Diesdel-
lelaan, met inbegrip van de 2 perken,
met gedeeltelijke heraanleg van de
riolering, bestraten en aanleg van een
wateropvang in de Vogelvangersweg.
Tot 24/03/2006
Overlegcommissie op 4/04/2006

Bestemmingswijziging – Louizalaan 327 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van de kan-
toren tot 36 appartementen met
behoud van het handelsgelijkvloers
en renovatie van de voor- en achter-
gevel.
Tot 24/03/2006
Overlegcommissie op 4/04/2006

BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK
Residence Palace –
Etterbeeksesteenweg 62
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van de studio’s op het
niveau esplanade langs de spoorweg-
kant met tussenverdiepingen en plaat-
sing van een buitentrap.
Tot 24/03/2006
Overlegcommissie op 4/04/2006

BRUSSEL
NOORDWIJK
NMBS – Paviljoen-, Stephenson-,
Paleizen-, Verlengde Masui- 
en Vooruitgangsstraat
Infrabel NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning met ontwerp
bestek voor de effectenstudie voor de
uitbreiding van de spoorwegcapaci-
teit in de vierhoek van Brussel-
Hoofdstad.
Tot 31/03/2006
Overlegcommissie op 21/04/2006

Tour & Taxis – Picardstraat 3
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor de bestemmings-
wijziging van de ondergrond van
gebouw B om het aantal overdekte
parkings te verhogen (297 voertui-
gen) en de wijziging van het gebruik
van het terrein voor openluchtpar-
king (1019 voertuigen) met verbre-
ding van de toegangsweg aan de
Havenlaan tot 4 rijvakken.
Tot 24/03/2006
Overlegcommissie op 4/04/2006

BRUSSEL VIJFHOEK
Fietspad – Lebeaustraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een fietspad.
Tot 7/04/2006
Overlegcommissie op 18/04/2006

Weg – Fabrieksstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de straat tussen de
rooilijnen.
Tot 24/03/2006
Overlegcommissie op 4/04/2006

ELSENE
Nieuwbouw – 
Majoor R. Dubreucqstraat 2-12 
en Waversesteenweg 123-130
Stedenbouwkundige vergunning voor
de wijziging van een pand en de
bouw van appartementen.
Tot 3/04/2006
Overlegcommissie op 19/04/2006

Bestemmingswijziging – 
L. Cuissezstraat 27
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
carrosserie tot 6 parkings op het
gelijkvloers en 3 woningen op de
verdiepingen.
Tot 3/04/2006
Overlegcommissie op 19/04/2006

ETTERBEEK
Handel – Grote Haagstraat 22
Milieuvergunning II voor de uitbating
van een handelszaak van elektrische
huishoudapparatuur (1.513 m?).
Tot 7/04/2006

Nieuwbouw – Jubelberg 2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een eengezinswoning.
Tot 30/03/2006
Overlegcommissie op 12/04/2006

EVERE
Bomen – De optimisme-, Strijdros-,
Tornooiveld-, Lans-, Stormhelm-,
Rit-, Strijdvlegel-, Riddervaan- 
en de Wapenrustinglanen 
en de Paradewandeldreef
Brussels Thuis vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor het
vellen van 258 bomen in het sociaal
wooncomplex van het Tornooiveld.
Tot 20/03/2006
Overlegcommissie op 23/03/2006

JETTE
Bestemmingswijziging – 
H. Werriestraat 18-20
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van het
oud administratief centrum in wonin-
gen en bouwen van nieuwe woningen
en een milieuvergunning IB met
effectenverslag voor de uitbating van
een overdekte parking (58 voertui-
gen).
Tot 20/03/2006
Overlegcommissie op 24/03/2006

NEDER-OVER-
HEEMBEEK
Nieuwbouw – Vilvoordsesteenweg 72-86
Stedenbouwkundige vergunning voor
het vellen van bomen, de bouw van
14 industriële panden bestemd voor
productie-activiteiten en een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de inrichting van een openlucht-
parking (75 voertuigen).
Tot 24/03/2006
Overlegcommissie op 4/04/2006

SCHAARBEEK
Bestemmingswijziging – Raafstraat 98
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een achtergebouw en
de bestemmingswijziging van een
schrijnwerkerij in woning.
Tot 3/04/2006
Overlegcommissie op 21/04/2006

Nieuwbouw – Jerusalemstraat 6
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 6 appartementen.
Tot 31/03/2006
Overlegcommissie op 21/04/2006

St-GILLIS
Weg – Ducpétiauxlaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de laan en de vei-
ligheid van de toegangen en vervan-
ging van de openbare verlichting.
Tot 13/04/2006
Overlegcommissie op 25/04/2006

St-JOOST
Rogierplein 
La Copropriété Parking-Musée
vraagt een stedenbouwkundig attest
en milieu-attest klasse 1A met ont-
werp bestek effectenstudie voor de
heraanleg van het plein en van de
ondergrond.
Tot 27/03/2006
Overlegcommissie op 21/04/2006

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankon-
digingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http://www.bralvzw.be/OO.html
Contacteer patricia@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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vier sterren
vergadering
Vergaderen in het prachtige en
poepsjieke hotel Astoria : die
kans krijg je niet elke week.
Maar de eigenaar van het hotel
interesseert zich voor het Rijks-
administratief Centrum en hij
opent de poorten van zijn paleis
voor de bewonerssamenkom-
sten over het richtschema.


