
België - Belgique

P.B.-P.P. BRUSSEL X

BC 6381

Afzender:

Bral vzw
Zaterdagplein 13 

1000 Brussel

de lijn van bral

jaargang 17 - nummer 322 - oktober 2006

afgiftekantoor BRUSSEL X - P3A9102

In evaluaties zijn onze Brusselse regeringen nooit
heel sterk geweest. Behalve een doorlichting van
de allereerste generatie wijkcontracten, de reeks
’94-‘98, heeft niemand ooit een officiële analyse
gemaakt van ons voornaamste programma voor
stadsvernieuwing. Wie wil weten of de wijkcon-
tracten de doelstellingen bereiken, moet zich dus
beredderen met onvolledige cijfers, bijeenge-
sprokkelde ervaringen en verslagen van een occa-
sionele discussievergadering.

Het Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke
Ontwikkeling (gsso) zou nu toch het systeem
onder de loupe nemen. Wij horen in de wandel-
gangen dat de Regering eraan denkt de wijkcon-

tracten grondig te hervormen of zelfs af te schaf-
fen. Een insider zegt: “Da’s niet onlogisch want de
wijkcontracten waren nooit bedoeld om eeuwig te
blijven bestaan. We moeten ons dus afvragen wat
we in de toekomst nodig hebben.”

wijkmonitor
Heeft dit iets te maken met de wijkmonitor die er
zit aan te komen? Die monitor zal de stad opde-
len in wijken en moet daar een set indicatoren aan
vastknopen om de noden en de ontwikkeling van
die wijken meetbaar te maken. 

vis noch vlees

Volgens een onderzoek dat zopas
bekend is geraakt, staat mobiliteit
bovenaan de themalijst voor de
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Alleszins in Vlaanderen. We
hebben de neiging te geloven dat dit
in Brussel net zo is. Naast betaalbare
huisvesting lijkt mobiliteit ook hier
de inzet te worden van een verbeten
stemmenstrijd.

Het onderwerp houdt velen bezig
en wat meer is: meer dan bijv. de
huisvestingproblematiek verdeelt
het thema mobiliteit mensen in ver-
schillende kampen. Mobiliteit vormt
een breuklijn in onze samenleving
vandaag: mensen aan de ene pool
vinden dat onze straten ondermeer
plekken moeten zijn om te wonen en
elkaar te ontmoeten. Aan de over-
zijde staan mensen die straten exclu-
sief blijven voorbehouden voor ver-
plaatsingen waarbij ‘verplaatsingen’
synoniem staat voor ‘met de auto’.

Iedereen weet allicht welke politie-
kers aanleunen bij de ene pool of de
andere. Maar er zijn ook politici die
geen kleur durven bekennen. Liever
dan met een duidelijke visie op het
verkeersinfarct naar buiten te tre-
den, blazen ze warm en koud. Jam-
mer genoeg is dat ook de categorie
die vaak de burgemeesters en sche-
penen levert.

Iedereen te vriend houden, is natuur-
lijk een kunst op zich maar het is wel
een andere discipline dan beleid voe-
ren. Het resultaat van die vis-noch-
vlees-houding is sowieso dat alles bij
het oude blijft. Precies wat we niet
nodig hebben.

de Bralstaf

einde van de wijkcontracten???
regering werkt aan nieuw stadsvernieuwingsinstrument

De regering zit in het post-wijkcontract-tijdperk. Een catastrofe voor Brussel? Of
een gouden kans om een stadsvernieuwingbeleid uit te dokteren dat flexibeler en
efficiënter inspeelt op de noden van alle wijken?

vervolg pagina 2
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Een consortium van het kruim van onze Belgische
onderzoekers van diverse universiteiten is bezig die
monitor te ontwikkelen in opdracht van de rege-
ring. In Vlaanderen bestaat er al een gelijkaardig
instrument: de stadsmonitor.

Het lijkt logisch dat deze monitor het stadsver-
nieuwingbeleid van morgen mee bepaalt. De per-
manente stroom informatie die het moet opleve-
ren, kan de overheid helpen haar prioriteiten te
kiezen.

geen beton
Die permanente monitoring zal een stap vooruit
zijn maar het is vooral belangrijk dat de overheid
soepel omspringt met die schat aan informatie en
haar beleid regelmatig bijstuurt. Een van de groot-
ste problemen van de wijkcontracten is juist dat
de prioriteiten al vastliggen van in 1993. De ordon-
nantie over de wijkcontracten legt het accent heel
duidelijk op huisvesting, openbare ruimte en buurt-
infrastructuur. Sluipverkeer, afval of belabberde
schoolgebouwen staan niet op de agenda, wat de
analyse van de wijk ook moge zeggen.

Dat gebrek aan flexibiliteit bij het vastleggen van
de beleidsdoelstellingen fnuikt het optreden van
de overheid. We hebben een flexibel pakket beleids-
instrumenten nodig dat elk probleem het hoofd
weet te bieden. Dat is meteen het eerste van de
zeven daden van ‘beleidshartigheid’ van Bral:
beton voor huizen, ja; beton in het beleid, neen. We
zetten de andere op een rijtje.

beleid in coproductie
Een goede stadsvernieuwing is zaak van een hele-
boel actoren. Er is dus samenwerking en overleg
nodig. De gemeenschappen en de pararegionale
organisaties verdienen hun plaats maar zeker ook
de bewoners, gebruikers en verenigingen. De
wijkcontracten hebben al een verdienstelijke stap
gezet in de richting van zo’n ‘coproductie’met de
plaatselijke commissies voor geïntegreerde ontwik-
keling (pcgo). Maar op de meeste plaatsen heeft
de beleidscultuur deze manier van werken nog niet
geïncorporeerd. We verwachten dat het Gewest
coproductie als ideale praktijk promoot.

werk verdelen
Coproductie betekent niet alleen ‘samen plan-
nen’. Het heeft ook gevolgen voor de beleidsuit-
voering. In een goede samenwerking is het prin-
cipe van subsidiariteit op z’n plaats: laat de juiste
instelling het werk opknappen. In veel gevallen
mag het Gewest zelf van ons de uitvoerder of
bouwheer zijn, zodat ze haar eigen stadsvernieu-
wingbeleid kan waarmaken. In andere gevallen zal
een samenwerking met het verenigingsleven de
beste strategie zijn. Een aantal verenigingen heb-
ben bewezen dat ze als bouwheer hun mannetje
kunnen staan.

ruim baan voor koplopers
De Gemeenten strijden met ongelijke wapens. Ze
moeten werken binnen een dwangbuis van proce-
dures en controle. Het Gewest redeneerde dat er
niks in huis zou komen van een gewestelijk beleid
indien de Gemeenten teveel vrijheid zouden krij-
gen. Daarom legde ze bij ordonnantie de beleids-
prioriteiten vast. Daarom vraagt ze ook details in
de planningfase die de Gemeenten op dat moment
vaak niet kunnen geven: ze moeten bijvoorbeeld
lang op voorhand plannen welke (verkrotte)

woning ze zullen aankopen maar vier maanden
later kan die woning toch verkocht zijn. En ten-
slotte moeten de Gemeenten voor elke stap die ze
zetten goedkeuring vragen. Dat alles bemoeilijkt
het proces.

Zijn al deze voorzorgsmaatregelen nodig? Is het
bijvoorbeeld niet mogelijk de meest performante
Gemeenten, die hun daadkracht al lang bewezen
hebben, te belonen met meer flexibiliteit en min-
der controle?

investeren in expertise voor
participatie
Coproductie betekent ook participatie van bewo-
ners en gebruikers van de wijken. Om zo’n parti-
cipatief proces te organiseren, is expertise nodig.
Teveel gemeentebesturen denken dat een folder-
tje volstaat om bewoners te betrekken. Ze dwalen.
De wijkcontracten hebben het potentieel om een
echte dynamiek te doen ontstaan maar dan heb je
professionele inspraakorganisatoren nodig.

centrumwijken - alle wijken
De laatste twee voorstellen in een notendop: als
je spreekt over stadsvernieuwing denk je aan het
centrum en de eerste gordel. Maar laten we niet
vergeten dat wijken in de tweede kroon ook noden
hebben en dat het Gewest haar doelstellingen ook
daar moet waarmaken.

Natuurlijk blijft het opportuun om een groot deel
van de budgetten te concentreren in de 19de eeuwse
buurten. De overheid heeft daar nog altijd iets
goed te maken.

Wij houden ons vacant om over deze kwesties
met de ministers van gedacht te wisselen. En we
krijgen ook graag jouw reactie. 

Dat kan op T 02 217 56 33 of op 
E piet@bralvzw.be of via W www.bralvzw.be.

er kunnen nog vier wijkcontracten bij
Ondertussen lopen de huidige wijkcontracten
natuurlijk gewoon door. In september waren
er zelfs vier basisdossiers in openbaar onder-
zoek. Met dat jargon bedoelen we dat vier
Gemeenten hun projectvoorstellen voor een
nieuw wijkcontract voorleggen aan het groot
publiek alvorens ze naar het Gewest gaan ter
goedkeuring.

twee halve wijkcontracten in Jette
Het eerste wijkcontract van Jette en vooral de
perimeter vallen op: het is er één in twee stuk-
ken. Nooit gezien zoiets. Eigenlijk heeft Jette
alle straten die wettelijk in aanmerking kwamen,
opgenomen in de perimeter. Jette had al sterk
geïnvesteerd in de openbare ruimte in deze
buurten en ook qua leegstand valt het nogal mee
hier. Enkele nieuwe stadskankers vallen dan
weer naast deze zones. Jette mocht ze dus niet
opnemen in het wijkcontract. Alweer een gevolg
van het gebrek aan flexibiliteit van het sys-
teem. Het openbaar onderzoek liep af op 25/9.

twee hele kaaien in Brussel
De Begijnhofwijk in de vijfhoek lijkt voorgoed
zijn Chicago-imago af te schudden.  De stads-
herwaardering drijft er de vastgoedprijzen
omhoog. Het basisdossier van het wijkcon-

tract voorziet in een nieuw project X om privéwo-
ningen te verbeteren en goedkoop te verhuren. Posi-
tief is ook de aandacht voor duurzaam wonen.

Jongerenverenigingen lobbyen al lang voor
meer speelruimte en een verkeersveilige omgeving.
Dat komt er nu. Plus een groene wandeling van de
speelruimte van het Maximiliaanpark naar de Vis-
markt. Een ander wijkcomité krijgt haar oplossing
om handel en wonen beter te verzoenen op de
Ieper- en Diksmuidelaan. Op een degelijke zone
30 zullen we jammer genoeg nog langer moeten
wachten.

Opvallend in dit wijkcontract is de sterke dyna-
miek  vanu i t  he t  middenve ld .  In fo  b i j
ben@bralvzw.be.

een halve Joost op de ‘Meridiaan van
Brussel’
Sint-Joost kreeg de kans om haar wijkcontract
Groenstraat nog eens over te doen. Maar in over-
leg met het Gewest besloten ze de perimeter uit te
breiden tot de Grensstraat, bijna de helft van de
gemeente dus. Het wijkcontract heet nu ‘Mid-
daglijn van Brussel’, naar de gelijknamige straat.

De Gemeente toont met dit wijkcontract de wil
om iets te veranderen op het vlak van huisvesting.
Ze plant enkele grote renovatieprojecten. Ze plant
ook eindelijk een aantal transitwoningen. Dat
moet haar toestaan in de toekomst huurders uit de
matrassenverhuur tijdelijk een ander onderkomen
te bieden. Minder voluntarisme zien we voor de
openbare ruimte. De sluiproutes en het prostitu-
tieverkeer blijven vrolijk bestaan.

Sint-Joost is de pionier geweest qua bewoners-
participatie. Daar is deze keer jammer genoeg
minder van te merken. Zelfs de informatie aan de
buurt is te zoeken met een vergrootglas. Ook het
openbaar onderzoek is in alle stilte voorbij gegaan.
Info bij E françoise@bralvzw.be. 

een Sint-Denijs in Vorst
In Vorst waren ze nog rapper klaar met hun open-
baar onderzoek. De helft ervan viel al in augus-
tus. Vooral het project in de Texasstraat valt op: de
Gemeente wil deze industriële buurt ‘herkoloni-
seren’ door er tien woningen te zetten.

vervolg van pagina 1

Koplopers wie zich in het zweet werkt voor stads-
vernieuwing, verdient een speciale behandeling.
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anders mobiel

het stijve been 
van de nmbs
hoe houden we vrachtwagens uit onze straten?

Karavanen vrachtwagens zoeken hun weg door Brussel naar
de haven. De ontwikkeling van Thurn & Taxis, het havenbedrijf
en de komst van een nieuw logistiek centrum zetten het vracht-
verkeer hoger op de politieke agenda. Hoe kunnen we stad en
logistiek verzoenen?

Het Atelier de Recherche et Action Urbaine of 
Arau bond onlangs de kat de bel aan. Arau con-
testeert de verbreding van de Vilvoordsesteen-
weg die het vrachtwagenverkeer vlotter de stad in
en uit moet loodsen. Arau vindt dat dit vloekt met
de gewestelijke ambities om minder gemotori-
seerd verkeer de stad binnen te laten en de leef-
baarheid te verhogen. Vooral Oud Laken wordt
bedreigd. De oplossing ligt volgens Arau in de ver-
banning van het nieuwe logistieke centrum ‘Bilc’
richting Vilvoorde. Dat Bilc hoort volgens hen niet
thuis op t&t. Het moet de eindbestemming wor-
den voor veel vrachtverkeer. Vrachtwagens moe-
ten er hun goederen kunnen lossen en stockeren
in afwachting van een verplaatsing naar de han-
delaars. Als we het Bilc buiten de stad plaatsen,
hoeven vrachtwagens nauwelijks het fragiele ste-
delijk weefsel te penetreren.

multimodaal (maar exclusief
vrachtwagen)
Volgens de Brusselse regering is het Bilc van stra-
tegisch belang om de haven van Brussel uit te bou-
wen tot een multimodaal logistiek platform. Mul-
timodaal? Dat klinkt mooi maar als het op t&t
komt, zijn er twee hinderpalen: het eerste is dat de
nmbs enkele jaren geleden alle spoorlijnen naar
t&t heeft afgebroken. Geen treinverkeer naar het
Bilc dus. Vervoer per boot moet wel kunnen, zou
je denken want t&t ligt toch aan het kanaal? Dat

klopt maar tussen het kanaal en de site loopt wel
de brede Havenlaan. Als er geen ingewikkelde tech-
nische oplossing komt om goederen over die laan
te lossen, blijven dus alleen de vrachtwagens over.

stijf been of realpolitik?
De reden waarom het Bilc op t&t moet komen, is
van pragmatische aard: grondgebrek. Het onont-
gonnen gebied ‘Schaarbeek Vorming’ leent zich
beter voor dit soort activiteit. Het ligt aan het
kanaal en aan spoorlijnen en zou zo een echt inter-
modaal stedelijk distributienetwerk kunnen wor-
den dat een alternatief biedt voor de aanvoer per
vrachtwagen. Driewerf helaas! Om speculatieve
redenen wil de nmbs het gebied niet vrijgeven. Zo
blokkeert de nmbs een evenwichtige stedenbouw-
kundige ontwikkeling van de stad.
Is Vilvoorde een alternatief? Stedenbouwkundig
gezien misschien wel maar jammer genoeg ligt Vil-
voorde in Vlaanderen. En dus zouden de nieuwe
jobs van het Bilc niet in Brussel komen. Da’s ook
de reden waarom bijvoorbeeld het Maritiemcomité
gewonnen is voor een Bilc op t&t: het kan tewerk-
stelling creëren voor de overwegend laag
geschoolde bevolking van de omliggende wijken.
Er is sprake van 400 arbeidsplaatsen.
Resultaat: de inplanting van het Bilc op t&t staat
ingeschreven in het Masterplan van de Haven.
We kunnen alleen hopen dat het vrachtvervoer zo
duurzaam mogelijk van en naar het Bilc geraakt.

hinder in schaarbeek
Dat is nu een probleem. Door de verzadiging van
het Viaduct van Vilvoorde en de verkeerswisselaars
wat verder, laten de meeste vrachtwagenchauffeurs
de Vilvoordselaan en -steenweg links liggen. Ze
verkiezen naar de haven te rijden via de Leopold
III, de Lambermontlaan en de Vanpraetbrug. Met
een boel hinder voor de residenties aan weerskan-
ten van de Lambermontlaan in Schaarbeek als
gevolg.
En hier komt het project ‘Industrieweg Noord’op
de proppen. Het gaat al om een oud project dat het
vrachtverkeer beter moet kanaliseren langs de
Vilvoordselaan en -steenweg tot aan t&t. Vandaar
de gecontesteerde verbreding.

nieuwe sluiproute
Het project dat voorligt, mag dan logisch lijken,
het heeft zeker en vast een fameuze achillespees.
Zonder oplossing voor de flessenhals van het Via-
duct van Vilvoorde blijft deze route onaantrekke-
lijk. Sommige politici en ingenieurs geraken dan
in de verleiding om het aantal rijstroken op de grote
Ring op te trekken. Vlaanderen plant al een bij-
komende rijstrook. Maar de ervaring leert dat dit
enkel nieuw autoverkeer aantrekt. Ook het sluip-
verkeer zal de nieuwe route naar de stad snel ont-
dekken. En binnen de kortste keren zit ook de
nieuwe rijstrook vol. Meer wegcapaciteit is dus een
gebrekkige oplossing.

Meer boten en minder vrachtwagens aub.
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de autoloze 
atmosfeer
fotoreportage door Elena Leibbrand

Bral vzw gaf projecten met het thema ‘voetgan-
gers’een duwtje in de rug en wil dit blijven doen.
In tegenstelling tot fietsers of gebruikers van het
openbaar vervoer beschikken voetgangers nog
niet over een vereniging die hun belangen verde-
digt. Geïnteresseerd in activiteiten of acties rond
het thema ‘voetganger’? 
Contacteer E ben@bralvzw.be of bel hem 
op T 02 217 56 33.

CGAM organiseert een rally voor de Marollen kids
met als inzet de ontdekking van kindvriendelijke
voetgangersverbindingen.

De Week van Vervoering bracht ons weer heel wat
activiteiten en acties. Verenigingen, buurtcomités
en scholen hebben zich de Week toegeëigend.

Het Maritiemcomité nodigt voorbijgangers uit op
Thurn & Taxis en demonstreert het potentieel van
hoogwaardige voetgangersverbindingen om
stadsdelen met elkaar te verbinden.
(foto Sylvie Eyberg) Info via E sho@ibgebim.be

Neem plaats in het bed van de liefde en wordt 
geïnterviewd over voetgangersknelpunten in de wijk.
Info via E bruno.vanloo@limietlimite.be

Het comité Sint Anna in Oudergem ‘reclaims the
street’ met een ludieke rally van volwassen
buurtbewoners op kinderfietskes.
Info via E alice.olbrechts@belgacom.net

Wijkcomité Acqu
heeft een brochure en
een kaart klaar over
hoogwaardige
voetgangersverbindin
gen in het zuidoosten
van Ukkel.
Info op W
www.acqu.be.tf

Dromen neerpennen over verkeersveilige straten in de
tuinwijk Terdelt. Via de kinderen krijgen de ouders
een oproep voor meer respect voor de zone 30.
Info via E dewinter.pierre@skynet.be

Zuivere lucht op de autoloze zondag, zelfs op onze
bekendste stadssnelweg: de gemiddelde hoeveelheid
stikstofmonoxide ligt 15 keer lager dan tijdens een
weekdag en 6 keer lager dan tijdens een normale
zondag. De hoeveelheid koolstofmonoxide ligt 3
keer lager dan tijdens de week en 2 keer lager dan
tijdens een gewone zondag.
Raadpleeg W www.ibgebim.be

Levende Crash Test Dummies voeren actie aan het
Montgomeryplein voor meer verkeersveiligheid en
lagere snelheden in de stad. Info op W www.4x4info.be

Oppassen, fietsassen: Fietsersbond Brussel Noord
Oost en de Gracq voeren actie. Ze willen
sensibiliseren voor fietsassen en geven dagelijkse
fietsers een geschenkje.
Info via E luc.degraer@gracq.org
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richtschema voor het rac
6 maanden gerijpt en (bijna) klaar voor consumptie

Het consortium rond Benoît Moritz, Msa-Lyon, schetst in dit richtingge-
vende document de grote toekomstlijnen van het Rijksadministratief Cen-
trum (rac). Een eerste versie van het richtschema werd voorgesteld op een
druk bijgewoonde vergadering. Een greep uit de reacties en hun impact
op de herwerkte versie.

trappenheimwee
Tijdens de infovergadering kwam al gauw de vrees naar boven dat de voor-
gestelde ingrepen om de hoog- en de laagstad te verbinden niet ambitieus
genoeg zijn om passage te genereren. Sommigen denken met heimwee terug
aan de oude trappen die vertrokken van de Congreskolom. Weg met de
esplanade dus. Anderen zijn dan weer liefhebber van diezelfde esplanade.
Maar de meesten oordeelden dat een verbetering zich opdrong.

En da’s ook gebeurd. Naast de al voorziene roltrap en 2 liften, o.a. via een
centrale lichtkoker en brede trappen aan het congresstation, stelde het stu-
diebureau voor de trappen aan de esplanade grondig te hertekenen. Ande-
ren zijn dan weer liefhebber van diezelfde esplanade. De verbetering zit hem
vooral in een veel duidelijkere interactie tussen het stadscentrum en de tuin.

torenvrees
“Een woontoren van 20 verdiepingen? Help, getto in de maak!” Het is een
reactie die duidelijk aantoont hoe diep de schrik voor hoogbouw er in zit,
zeker als het een ‘woontoren’betreft. Maar de mogelijkheden zijn beperkt.
Wettelijk moet er minstens 35% huisvesting komen. Technisch is het moei-
lijk om woningen in het arcadegebouw of bovenop de noord-zuidverbinding
in te richten. En als we niet ergens in de hoogte gaan, heeft dit gevolgen voor
de openbare ruimte elders in het Gewest.

Het nieuwe plan is maar een richtschema en het legt de ligging van de
woningen niet vast. Het schuift wel verscheidene opties naar voren waar-
onder alternatieven voor de woontoren op de esplanade.

meer info
De rac-saga loopt verder. Het document wacht nog op de officiële goed-
keuring van de regering. Dan komt er een Regeringsbesluit én een bijzon-
der bestemmingsplan (bbp). Ondertussen loopt het debat verder. Binnen-
kort lees je meer in onze speciale uitgave ‘1010 bxl nr 3’. Ook de nr 2 blijft
relevant. Je vindt hem op W www.bralvzw.be of je kunt hem bestellen op
T 02 217 56 33.

nieuw elan voor de elsensesteenweg
De Elsensesteenweg vormt een historische, rechtlijnige as tussen de Naam-
sepoort en het Flageyplein. Het is een belangrijke interwijkenweg en hoofdas
voor openbaar vervoer. Parkeren in dubbele rij is er regel en de steenweg
krijgt heel wat doorgaand verkeer te slikken. Vooral het gedeelte tussen het
Fernand Cocqplein en de Naamsepoort kampt met verkeersopstoppingen.
Een nieuw project voor een betere mobiliteitssituatie en publieke ruimte dringt
zich op.

Bral vzw en Inter-Environnement Bruxelles zullen gedurende een 4-tal
maanden peilen naar de mening van bewoners, gebruikers en handelaars van
de Elsensesteenweg. Met hen zullen we een kwalitatief en gedragen project
uitwerken. Bezoek W www.bralvzw.be om de folders te downloaden die we
in de wijk verdeelden of contacteer E ben@bralvzw.be.

samen sporen
over bewoners, stad en stationsomgeving

Op vrijdag 27 oktober 2006 in Gent organiseren Bral vzw, Bond Beter Leef-
milieu Vlaanderen en stads2 een open forum over stationsbuurten.

De overheid investeert in stadsprojecten in stationsbuurten die in de prak-
tijk vaak de kwaliteit van de stedelijke ruimte verder aantasten en de
inspraakmogelijkheden van inwoners en verenigingen onderbenut laten.

Het doel van dit open forum is om tot een breed maatschappelijk en poli-
tiek debat te komen over duurzame criteria voor dergelijke stadsprojecten
in stationsbuurten. Samen Sporen is het eerste van vier forums in het kader
van Samen Stad Maken. Alle info op W www.samenstadmaken.be.

tol in stklm
De testfase van de stadstol in Stockholm is afgerond en de inwoners heb-
ben zich in een referendum uitgesproken over de toekomst van het experi-
ment. En zie: 53% heeft vóór de tol gestemd. De tol heeft het autoverkeer
dan ook met een kwart doen dalen. Kom op Brussel!

what’s up in euroland?
De twee projecten op het braakliggende terrein Commines-Froissart zijn de
overlegcommissie doorgekomen met een voorwaardelijk positief advies. Voor
de woningen en de handelsruimte op het Van Maerlantblok komt er een nieuw
openbaar onderzoek. De architecten moeten de inplanting herzien en aan-
dacht schenken aan duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik. Min-
stens 50 % van de woningen moet ‘geconventioneerde woning’zijn, het type
gomb-woningen waarbij de koper niet meer dan een vastgestelde plafond-
prijs betaalt.

De procedure voor het nieuwe gebouw voor de Europese Ministerraad
is ook nog lang niet afgerond. Herinner je de urne met de meest verschil-
lende raamkaders. Dat idee was in openbaar onderzoek en dan meteeen terug
naar af. De administratie heeft een stedenbouwkundig attest aangevraagd
mét effectenstudie en een milieu-attest zónder effectenstudie. Maar de over-
legcommissie wees hen erop dat een effectenstudie meer tijd nodig heeft dan
160 dagen. En wanneer er binnen 160 dagen geen uitspraak is over het milieu-
attest, is dat volgens de milieuordonnantie automatisch geweigerd. Da’s natuur-
lijk niet de bedoeling. Meteen is het nieuwe dossier met aanpassingen al in
openbaar onderzoek.

parking D3… we hebben gelijk gekregen
En van complex naar bijna ondoorzichtig: de parking van het Europees Par-
lement. Leefmilieu Brussel, het vroegere Bim, had in april de milieuvergun-
ning van het Parlement verlengd. Wij zijn prompt in beroep gegaan. Het
milieucollege heeft met een indrukwekkende dossierkennis de zaak beke-
ken. Het oordeelt dat de vergunning die het Bim verlengd had, niet meer rechts-
geldig was na de verschillende beroepen en herzieningsprocedures die er
destijds geweest zijn. Niet meer rechtsgeldig betekent ook niet verlengbaar.

nieuws van het front

Hoe kunnen we stationsbuurten
leefbaar maken?



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
Peterbospark
Stedenbouwkundige vergunning voor
de oprichting van 4 containerschuil-
plaatsen (adviesaanvraag).
Tot 11/10/2006
Overlegcommissie op 18/10/2006

BRUSSEL VIJFHOEK
herinrichting Fortis AG –
Nieuwbrug 3-17 - 
Bloemenstraat 34-40 -
Circusstraat 19
FORTIS AG NV vraagt een steden-
bouwkundige vergunning en een
milieuvergunning II met effectenstu-
die voor de herinrichting van 4 onder-
grondse niveaus in het bestaande
volume met wijziging van gebruik en
bestemming voor o.a. een overdekte
parkeergarage voor 690 voertuigen en
voor 39 motors en een voorraad van
800kg ontsmettende schoonmaak-
producten.
Tot 6/10/2006
Overlegcommissie op 17/10/2006

ELSENE
bomen vellen – Italiëlei
Gemeente Elsene vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor het
vellen van 3 bomen en voor de tijde-
lijke huisvesting van het kinderdag-
verblijf ‘Les Petits Poneys’ in een
prefab gebouw op het onbebouwde
terrein.
Tot 29/09/2006
Overlegcommissie op 11/10/2006

renovatie/parking –
Keienveldstraat 23/25
SA IMMOLAFI vraagt een steden-
bouwkundige vergunning en een
milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de renovatie van het huis
gelegen op de Keienveldstraat nr 23
in 2 duplexen, bouwen van 7 wonin-
gen op het nr 25 waarvan 3 ééngezins-
woningen binnen het huizenblok en
bouw van een ondergrondse parking
van 38 parkeerplaatsen.
Tot 28/09/2006
Overlegcommissie op 11/10/2006

afbraak/nieuwbouw –
Boondaalsesteenweg 462/464
SDRC vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning voor de afbraak van
een huis aan de straatkant en van een
oude boerderij binnen het huizen-
blok, bouw van een handelsgelijk-
vloers (670m2) met een ondergrondse
opslagplaats (330m2) en bouw van
twee gebouwen met in totaal 6 appar-
tementen.
Tot 25/09/2006
Overlegcommissie op 11/10/2006

herinrichting/verbouwing – 
Jean d’Ardennestraat 44 et 44a
GIP NV vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning voor de herinrichting
van twee ééngezinswoningen, met
bouw van een overdekte toegang,
wijziging van het tuinreliëf en verho-
ging van het dak van het hoofdge-
bouw.
Tot 25/09/2006
Overlegcommissie op 11/10/2006

ETTERBEEK
verbouwing – Fritz Toussaintstraat
55 en Juliette Wytsmanstraat
TOWN PROPERTIES/SKYLIGHT
PROPERTIES vraagt een steden-
bouwkundige vergunning en een
milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de verbouwing van een
industrieel gebouw tot woningen met
verhoging van een verdieping en
bouw van een woongebouw met een
ondergrondse parking.
Tot 25/09/2006
Overlegcommissie op 11/10/2006

EVERE
uitbating opslagplaats –
Haachtsesteenweg 987
OFIR CARS vraagt een milieuver-
gunning II met bestek effectenstudie
voor de uitbating van een opslag-
plaats voor gebruikte voertuigen (12
plaatsen).
Tot 9/10/2006

uitbating – 
Kolonel Bourgstraat 143-145
IMMO KOLONEL BOURG vraagt
een milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor de uitbating van
de geklasseerde inrichtingen van het
gebouw Extensa III voor de uitrusting
van een kantoor met garages, over-
dekte parkeerplaatsen (223).
Tot 2/10/2006
Overlegcommissie op 19/10/2006

JETTE
kantoorgebied Laarbeekwijk Jette –
Huizenblok gevormd door de
Tentoonstellingslaan, de Dikke-
Beuklaan en de Burgemeester
Etienne Demunterlaan
Gemeente Jette vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
uitbreiding en de verbouwing van
het huizenblok voor het kantoorge-
bied en het huizenblok gevormd door
de Jan Verdoodtlaan, de Burgemees-
ter Jean Neyberghlaan en de Marlène
Dietrichstraat voor de gebieden voor
uitrustingen en gedeelteli jke
opheffing van het BBP nr 4.06 van
de Laarbeekwijk voor het kantoorge-

bied overeenstemmend met de fiches
nrs 7-8-9-10 en voor de gebieden
voor uitrustingen van collectief
belang of van openbare diensten A en
B overeenstemmend met de fiche nr
14.
Tot 10/10/2006
Overlegcommissie op 20/10/2006

LAKEN
bestemmingwijziging –
Britsiersstraat 16
NV JASMINA vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
wijziging van de bestemming van 25
eenheden van het rusthuis in collec-
tief sociale woningen, afschaffen van
6 overdekte parkings, bouw van 54
bijkomende eenheden op de onder-
grondse verdieping, op de eerste ver-
dieping (achterbouw) en van een ver-
binding tussen het voorgebouw en de
nieuwe achterbouw, inrichting van
een conciërgewoning.
Tot 21/09/2006
Overlegcommissie op 13/10/2006

NEDER-OVER-
HEEMBEEK
uitbreiding/inrichting –
Heembeeksestraat 158
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding aan de achtergevel, de
inrichting van een handelzaak op het
gelijkvloers en een appartement in
duplex op de verdiepingen.
Tot 6/10/2006
Overlegcommissie op 17/10/2006

SCHAARBEEK
verbouwing – 
Charles Van Lerberghestraat 29
Stedenbouwkundige vergunning voor
de wijziging van de ramen en van de
ingang en de bouw van een bijge-
bouw.
Tot 25/09/2006
Overlegcommissie op 13/10/2006

WATERMAAL-
BOSVOORDE
uitbreiding – Piepelingenstraat 34
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding en verbouwing van
een woning.
Tot 9/10/2006
Overlegcommissie op 19/10/2006

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 dina@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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duinengebied
T&T

Op zoek naar kamille om je
haren heidiblond te spoelen?
Moegespeurd naar wilde zuring
om echte paling in ’t groen te
maken? Zin in een pot vooroor-
logse chicoreikoffie? Al deze
planten en veel meer vind je
op het braakliggende terrein
van Thurn & Taxis!

Dit terrein ontpopte zich na
de saneringswerken tot een
soort van duinengebied mid-
den in de stad waar pioniers-
planten hun kans schoon zagen.
Gecombineerd met de jaren-
lange aanvoer van zaadjes via
treinen uit heel Europa krijg je
de huidige bloemenpracht. Ga
dat zien!


