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Brussel-Vlaanderen :  
prille liefde ? 

Samenwerken is hét sleutelwoord voor de 
toekomst van Brussel. Dat stond al in de 
slotnota van de Staten-Generaal van Brussel, 
waar ook Bral aan meewerkte : “We stellen 
[…] voor om enkele acties uit te werken, 
beperkt tot een of twee bevoegdheden, waar-
bij een win-win situatie voor beide partijen 
duidelijk kan worden vastgesteld en erkend. 
Het is omwille van slaagkansen aangewezen 

om voor elke actie een werkwijze te bepalen 
die tegelijk zo eenvoudig en efficiënt moge-
lijk is, evenals de verschillende partijen die 
rond de tafel moeten zitten en de relevante 
geografische zone.” 

De politieke nota’s en akkoorden van 2009 
(zie kaderstukken) hebben vooral betrekking 
op de samenwerking tussen Brussel en zijn 
hinterland. Ofte – als het even mag – eerst en 

bouwmeester

De kerstman – of was het sinter-
klaas ? – bracht ons gewest dit 
jaar een Bouwmeester. Hoezee ! 
Zijn taak beperkt zich (voorlopig) 
tot voornamelijk kwaliteitsbewa-
king over overheidsopdrachten, 
bij benadering slechts 7 % van 
de vergunningsaanvragen. Én ja, 
hij heeft een beperkte staf. Maar 
het feit dat hij er ís, vinden we op 
zich al heugelijk. 

Wij zullen zeker niet ontken-
nen dat Brussel dringend nood 
heeft aan kwaliteitsarchitectuur 
en dat de overheidsgebouwen 
daarin een belangrijke rol heb-
ben. Maar voor ons moet zijn 
prioriteit elders liggen. Als hij er 
al in zou slagen om het geweste-
lijk huisvestingsplan om te bui-
gen tot goede en geïntegreerde 
projecten die bovendien vlot 
gerealiseerd worden, dan is zijn 
benoeming meer dan geslaagd. 
Met zijn rustige vastheid krijgt 
hij de gemeenten misschien wel 
zo ver om samen iets uit te teke-
nen. Want ook zij hebben vaak 
(huisvesting)plannen.

Zijn werk en aanpak ken-
nende zal dat niet enkel betere 
architectuur maar bovendien 
ook kwalitatief betere publieke 
ruimtes opleveren. In overleg met 
de buurt dan nog wel. 

Succes Olivier !

Sarah Hollander

Voorzitter Bral vzw 

Peeters 

& Picqué weldra in uw bioscooporiginele versie

In het verkiezingsjaar 2009 wezen de talrijke beleidsnota’s, regeringsakkoor-
den en intentieverklaringen nadrukkelijk op de noodzaak tot intergeweste-
lijke samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen. Toen moest Zennegate nog 
komen. Bral zet alle voornemens op een rij.

bXl in de wereld
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vooral tussen Brussel en de Vlaamse Rand. De 
neuzen staan in dezelfde richting, alleen is het 
nog wachten op iemand die de eerste (struc-
turele) stap zet. Het ad-hocoverleg tussen de 
ministers van Leefmilieu na de Zennecrisis is 
hopelijk slechts het begin.

 Dat de Brusselse regering de urgentie 
inziet is rechtstreeks af te leiden uit de rege-
ringsnota over het nieuwe Gewestelijk Plan 
voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), “een 
stadsproject dat de grote prioriteiten voor 
2020 en 2040 vastlegt”. Die nota is nog geen 
twee maanden na de regeringsverklaring van 
21 oktober al klaar. Een doortastendheid die 
wij niet gewoon zijn. 

nationaal opvolgings-  
en begeleidingscomité
We staan even stil bij het hoofdstukje ‘metho-
dologie’ van die nota. Daarin staat dat er, wan-
neer de krachtlijnen van het GPDO gekend 

zijn, een Nationaal Opvolgings- en Begelei-
dingscomité wordt opgericht. De Brusselse 
minister-president was in zijn beleidsver-
klaring nog iets concreter. In het comité 
moeten “de verschillende Gemeenschappen 
en Gewesten vertegenwoordigd zijn”, aldus 
Charles Picqué. Zo’n comité zou zelfs ambi-
tieuzer zijn dan wat de Staten-Generaal van 
Brussel naar voren schuift. 

Voor dat nationaal begeleidingscomité 
mogen dan wel geen nieuwe juridische struc-
turen nodig zijn, de ambitie is zeer groot. 
Het zal er op aan komen aan heel duidelijke 
agendasetting te doen en binnen dat comité 
heel concrete dossiers aan te duiden en doel-
stellingen te formuleren.

dossiers à gogo
Er zijn genoeg dossiers die zich vandaag al 
aandienen : de plannen voor de shoppingcen-
tra in het noorden van Brussel en de Rand ; de 

ontwikkeling van de Heizelvlakte (naast en ín 
Vlaanderen) ; de verbreding van de Brusselse 
Ring ; …

En Vlaanderen werkt ondertussen ook druk 
verder aan het Strategisch Actieplan voor 
Reconversie en Tewerkstelling (START) voor 
de luchthavenregio ; het Gewestelijke Express 
Net (GEN) en de afbakening van Vlaams 
Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). 
Brussel wil dan weer niet te lang wachten 
op een multifunctioneel stadion en een uit de 
kluiten gewassen congrescentrum. Beiden in 
het noorden van Brussel. 

Aangezien de domeinen ruimtelijke orde-
ning, mobiliteit en leefmilieu per definitie 
geen grenzen kennen, wordt het dus vooral 
de oefening van “Welk dossier, binnen welke 
grenzen en in welke samenwerkingsstruc-
tuur ?” Hopelijk hoeven we niet te wachten op 
nog een ecologische ramp voor hier duidelijk-
heid over komt.

vervolg van pagina 1

De synthesekaart van de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB).  
Vlaanderens toekomstvisie op de Rand zeg maar.  © arohmjarp 
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Colruyts Containers

boten tot in Brussel
Tot nu reden de vrachtwagens van de haven 
van Antwerpen naar het centraal distributie-
centrum in Ghislengien (Waals-Brabant). 
Vanaf nu komen de goederen echter per 
boot tot in Brussel. Dit betekent alvast 
minder fileleed op de ring rond Antwerpen 
en wat minder uitlaatgassen die de wereld 
worden in geloosd. 

vrachtwagens naar Ghislenghien
Eenmaal hier aangekomen, moeten de 
containers wel nog hun finale bestemming 

bereiken natuurlijk. En daarvoor moeten ze 
via de Van Praetbrug en de A12 op de Brus-
selse ring geraken. Van Praetbrug ? Ring rond 

Hoera-berichten bereikten ons in 
november via de bevoegde minister 
en bovengenoemde grossier. De eerste 
meldde trots dat de containerterminal 
in de Haven van Brussel er een nieuwe 
klant bij heeft en de tweede kon zijn 
groene imago in de verf zetten. Tegen-
standers zeggen dan weer dat het om 
gesubsidieerd fileleed gaat. 

Brussels regeerakkoord 2009-2014 (18 juli 2009)

“Gelet op de strategische rol van Brussel voor het hele land zijn 
nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brussel en zijn hinter-
land van essentieel belang, zowel voor de inwoners van Brussel als 
deze van zijn rand. Deze betrekkingen zijn inzonderheid belangrijk 
op het vlak van het economisch beleid, het sociaal beleid, de ruim-
telijke ordening, de mobiliteit en het leefmilieu.”

Verslag en aanbevelingen op basis van 
stadsregionale gesprekken, studie uitgevoerd  
in opdracht van Vlaams minister van Stedenbeleid en Wonen 
Philippe Muyters (N-VA) (31 mei 2009)

“Gezien de specifiek institutionele context ontbreekt het [in de Brus-
selse stadsregio] aan een grensoverschrijdende aanpak. Er is daar-
door […] een stadsregionale concurrentie tussen stad en rand. […] In 
de context van de Brusselse stadsregio kan voor een verzakelijking 
van concrete dossiers op stadsregionaal niveau gepleit worden. […] 
In dergelijke verzakelijking moet het in principe mogelijk zijn om los te 
komen van de communautaire en bipolaire context. [..] Het is belangrijk 
dat een reeks van gewestoverschrijdende kleine voorbeelden worden 
gecreëerd van samenwerking op gemeentelijk niveau.” (p.41)

Intentieverklaring GPDO (december 2009)

“Er dient tevens een formule uitgewerkt te worden op grond waar-
van de samenwerking met de andere twee Gewesten kan verlopen, 
met het oog op de bepaling van een gecoördineerde strategie voor 
de ontwikkeling van het Brussels grootstedelijk gebied en in het 
bijzonder om uit te maken op welke vlakken de drie Gewesten er 
baat bij hebben samen te werken, zonder evenwel voorbij te gaan 
aan de concurrentielogica die op bepaalde gebieden speelt.”

Vlaams regeerakkoord 2009-2014 (15 jul i  09) 
(A) en de Beleidsnota Vlaamse Rand 2009-2014 
van Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Geert Bourgeois 
(N-VA) (28 oktober 2009)

“De samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel op het vlak van 
ruimtelijke ordening [en mobiliteit ; en werk (enkel in A)] wordt 
versterkt, aangezien dit beleidsthema over gewestgrenzen heen 
een impact heeft. De sociaaleconomische belangengemeenschap 
Brussel-Vlaanderen moet structureel versterkt en uitgebouwd 
worden. Dat kan gebeuren in het kader van een breed samenwer-
kingsplatform tussen Vlaanderen en Brussel, waarbij niets verandert 
aan de grenzen of aan de eigen bevoegdheden van de betrokken 
overheden, maar waarbij er op een gestructureerde wijze wordt 
samengewerkt rond concrete projecten [inzake ruimtelijke ordening 
en mobiliteit ; en werk (enkel in A)].” (p.19)

Beleidsnota Brussel 2009-2014, Vlaams minister 
voor Brussel Pascal Smet (26 oktober 2009)

“De samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel voor de gewest-
materies wordt versterkt in het bijzonder op het vlak van mobili-
teit, ruimtelijke ordening en werk. […] Dat kan gebeuren in het 
kader van een breed samenwerkingsplatform tussen Vlaanderen 
en Brussel, waarbij niets verandert aan de grenzen of aan de eigen 
bevoegdheden van de betrokken overheden, maar waarbij er op 
een gestructureerde wijze wordt samengewerkt rond concrete pro-
jecten. Ik zal deelnemen aan de ontwikkeling van een samenwer-
kingsmodel rond Brussel, waarvoor onder impuls en coördinatie 
van de Minister-President een aanzet zal gegeven worden.”

Zie ook www.statengeneraalvanbrussel.be  
en www.docu.vlaamserand.be.

anders mobiel

Lego voor gevorderden. © Bral

www.statengeneraalvanbrussel.be
www.docu.vlaamserand.be
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Colruyts Containers

herkansing voor Horzel 

de plannen 
Waar nu het circus staat, wou/wil het gewest in 
het kader van zijn Huisvestingsplan 89 appar-
tementen bouwen. Juist daarnaast – maar 
op hetzelfde terrein – is er een privé-project 
met 102 appartementen, een home met 126 
kamers, een drukkerij en een crèche. 

Beide projecten samen zouden deze vaak 
drassige gronden zowat volledig mineraliseren. 
Dat betekent pompen en blijven pompen ; en 
het water verderop in de riolering storten. En 
die zijn op de piekmomenten al overbelast.

vs het regenplan
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de 
overlegcommissie verwijst naar het regenplan 
om de projecten te laten hertekenen. Dit plan 
promoot net natuurlijke infiltratiezones en 
probeert ze te vrijwaren of op z’n minst het 
natuurlijk absorptievermogen zo hoog moge-

lijk te houden. Wat nu duidelijk niet het geval 
was. Vandaar dat naast deftige groendaken 
ook genoeg open & infiltreerbare ruimte 
moeten worden voorzien. Geen kiezels of wat 
gras op een parking dus.

vs de Geleytsebeek
Net naast ‘Horzel’ wil Leefmilieu Brussel de 
Geleytsebeek uit zijn koker halen en hiermee 
een ontbrekende schakel in het groene netwerk 
in ere herstellen. Van enige landschappelijke 
integratie van de bouwplannen met dit plan 
was echter niet veel sprake. Wat de overleg-
commissie niet ontging. Het feit dat stukken 
grond in handen van de gemeente werden 
ingekleurd als privé-tuinen evenmin.

nog plannen
Nogmaals net naast het Horzelterrein plant het 
Gewest 43 sociale en 44 middenklassenwo-

ningen. Vast en zeker een minder problema-
tisch project dan de plannen voor Horzel zelf. 
Maar het doet de tikker van het aantal nieuwe 
inwoners wel oplopen. En daarmee de nood 
aan beter openbaar vervoer en collectieve 
voorzieningen. Wetende dat er nog projecten 
in de pijplijn zitten, zijn ook dit zeker terechte 
bezorgdheden van omwonenden.

het verdict 
Gezien bovenstaande kritiek zal het u niet 
verbazen dat beide projecten voor de Hor-
zelsite terug naar de tekentafel moeten. Met 
gelijkaardige argumenten kreeg het project 
in het kader van het Huisvestingsplan een 
negatief advies en het privé-project een posi-
tief. Mits een waslijst aan voorwaarden en 
veranderingen. We mogen ons in 2010 dus aan 
nieuwe en waarschijnlijk ook betere plannen 
verwachten. Dat de nieuwe staatsecretaris 
voor huisvesting het negatieve advies lijkt te 
appreciëren, stemt ons alvast hoopvol.

leefbare buurt

Brussel ? Dan denken wij aan één ding : files 
en uitlaatgassen.

over hoeveel vrachtwagens  
gaat het ? 
In tegenstelling tot wat in sommige media 
verscheen, gaat het niet over 2.000 maar 500 
containers per jaar (dixit Colruyt). Dat bete-
kent 1000 heen- en terug-transporten oftewel 
2,6 extra vrachtwagens per dag. Slechts een 
bescheiden bijdrage tot het verkeersinfarct 
dus. Maar wel degelijk een bijdrage. Het is 
alvast duidelijk dat het niet aan te raden is om 

gelijkaardige initiatieven en masse binnen te 
halen. Brussel heeft hier geen baat bij. En ze 
betaalt er nog voor ook.

waarom niet zuideli jker varen ?
Slechte karakters hebben het dan al snel over 
de subsidie van 12 euro per container. Die 
subsidie zou dus een stimulans kunnen zijn 
voor Colruyt. Edoch, 6.000 euro (500 keer 
12 euro) betekent nu ook weer niet zo veel 
voor een groot bedrijf. Waarom dan niet wat 
verder varen, door Brussel, en zich de files 
– en dus geld – besparen ?

Als eerste praktische hinderpaal worden 
de lage bruggen opgeworpen. Een heikel 
punt dat al meerdere keren op de agenda 
stond maar waar geen pasklare oplossing 
voor is. Kleinere boten met minder contai-
ners zijn dan een optie. Volgende probleem 
is echter het gebrek aan goede infrastructuur 
verderop. Hier zou echter aan gewerkt wor-
den. Binnen afzienbare zou het dus mogelijk 
zijn met kleinere schepen door Brussel te 
varen om zo dichter bij de distributiecentrale 
aan te leggen.

Er lopen twee projecten voor deze vochtige velden aan de rand van Ukkel. Potige 
projecten bovendien. Paniek in het dorp ! En met succes : hun verenigde strijd 
lijkt een beter plan te baren.

De Horzelsite. Voorlopig nog even  
mét circus. © acqu
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nieuws van het front

city mine(d) vs. europa in 2010

vide verdoemme ? ?  
mission accomplished

goed nieuws  
en goed nieuws

Globalisering sluipt meer en 
meer – en vaak ongemerkt 
– ons dagelijks leven bin-
nen. Zo lijken de Europese 

instellingen ver van ons bed 
maar toch bepalen ze ¾ van onze nationale 
wetten. Wat is de plaats van de kleine, crea-
tieve en vaak informele initiatieven in deze 
context ?  Als we aannemen dat die bijdragen 
tot een positieve dynamiek in onze eigen 
buurt/stad, kunnen ze dan ook niet elders een 
rol spelen ? Onze vrienden van City Mine(d) 
stellen in een groots Europees project vol-
gende vragen centraal : ‘Hoe kunnen lokale 

acties voordeel halen uit internationale con-
necties ?’ en ‘Hoe kunnen we op internationaal 
niveau onze creativiteit laten gelden ?’ Samen 
met 13 micro-initiatieven – van Istanbul tot 
Londen en van Göteborg tot Barcelona – en 
met ieder die zich geroepen voelt, wil City 
Mine(d) deze vragen in 2010 voor eens en 
voor goed oplossen. 

Officiële start “Europa van onderuit” : 
29 januari om 20u in de KVS (gratis), 
met u en met andere “actieve burgers” uit 
13 landen + lezing van Prof. Erik Swyn-
gedouw, expert in “globalisering”. Meer 
weten : www.citymined.org.

Het platform tegen leegstand Vide Ver-
doemme ! ! pleegt euthanasie. Met de glim-
lach op de lippen, want het palmares is 
indrukwekkend. Het platform ontstond voor 
de verkiezingen van 2009 onder impuls van 
Bral, de Brusselse Bond voor het Recht op 
Wonen (BBROW) en Inter-Environnement 
Bruxelles (IEB). 50 Brusselse verenigingen 

en comités ondertekenden de platformtekst, 
die prioriteit geeft aan de aanpak van leeg-
staande gebouwen. Verschillende acties en 
persconferenties zoomden in op de leegstand 
op de huisvestingsmarkt, in sociale wonin-
gen, bij kantoren.

Ondertussen is er een nieuwe regering 
met een nieuw regeerakkoord en Vide Ver-
doemme ! ! maakt een bilan op. En we zijn 
behoorlijk tevreden.

Het vorige parlement heeft nog op de val-
reep een nieuwe ordonnantie goedgekeurd 
die leegstand strafbaar maakt en enkele 
eisen van Vide Verdoemme ! ! in wet omzet. 
De nieuwe regering van haar kant wil in 
haar huisvestingsbeleid voorrang geven aan 
renovatie en springt al meteen bedachtzamer 
om met nieuwbouwprojecten. Het regeerak-
koord voorziet wijzigingen aan het openbaar 
beheersrecht en aan de procedures voor ont-
eigeningen. Plus omkadering voor tijdelijke 
huisvesting in lege panden. Het gaat dus de 
goede kant uit.

Meer info over Vide Verdoemme ! ! op  
www.bralvzw.be.

Tweewerf hoera ! De raad van bestuur van 
de VUB en de gemeente Jette bereikten een 
schriftelijke overeenkomst én de vrederech-
ter van het derde kanton van Brussel volgde 
een negatief advies van de Stad Brussel ! Iets 
concretere uitleg nodig ? De volkstuintjes 
aan de rand van het Laarbeekbos in Jette 
mogen blijven én de huurcontracten van 
kapper Michel en restauranthouder Adel in 
de Visverkopers- en Ortsstraat (Vijfhoek) 
moeten onder dezelfde voorwaarden worden 
verlengd. Dit zijn twee dossiers waar Bral 
een rol heeft in gespeeld. In het eerste als 
lid van het Platform LaarbeekbOOs en in het 
tweede als één van de Brusselse verenigin-
gen die protesteerden tegen de plannen voor 
een grote kledingszaak op de plaats van de 
kapper en het restaurant. 

Meer info over deze dossiers – Platform 
LaarbeekboOs en dossier Hotel Central – vind 
je op onze website www.bralvzw.be.

Één van de vele vrijwilligers die fotogewijs 
leven brachten in een leegstaand pand. © 

Vide Verdoemme

gered ! © laarbeekbOOs

www.citymined.org
www.bralvzw.be
www.bralvzw.be
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Wintervertier
binnen

15 januari: alles wat u ooit wilde 
weten over uithuiszetting op een col-
loquium georganiseerd door het IRIB 
(l’institut de recherches interdiscipli-
naires sur Bruxelles) & het syndicat 
des locatiares. Alle info op http://
irib.be

& buiten
Wat hebben het Laarbeekbos, de 
Brusselse Ring, mobiliteit en natuur 
met elkaar te maken ? Joeri Thijs 
(Modal Shift – Greenpeace) en 
Erik Meerschaut (Natuurpunt) ver-
tellen je dat tijdens een 2 uur durende 
verkenning van een merkwaardig stukje 
Brussel. Op zaterdag 20 febru-
ari, 14-16u, Schapenweg (Dikke 
Beuklaan) Jette, bus 13 halte 
‘Brandweer UZ-Brussel’

meer info: www.modalshift.be

huis in galop

Het woningpark in Sint-Joost 
is een zorgenkind. De aloude 
herenhuizen zijn vaak verkom-
merd en overbevolkt. En juist 
de bewoners die het meest nood 
hebben aan renovatiepremies 
om hun woning op te knappen, 
maken er geen gebruik van. Het 
Mattheüseffect – je kent het wel-
licht. Violaine, architect bij het 
Huis voor Stadsvernieuwing, kan 
erover meepraten : “Veel mensen 
hebben een intensieve begelei-
ding nodig om een renovatie 
tot een goed einde te brengen. 
We moeten hen voortdurend 
aanmoedigen om door te zetten. 
Een renovatie is niet zo simpel. 
En de procedure om een premie 
te krijgen evenmin. En heel wat 
mensen die hier over de vloer 
komen, zijn zelfs analfabeet.” 
Het grote aantal mensen dat het 
Huis begeleidt na anderhalf jaar, 
spreekt boekdelen. Er is nood 
aan een laagdrempelige dienst-
verlening.

participatielabo
Renovatieadvies is maar één 
aspect van de werking van het 

Huis. Buurtbewoner en bestuur-
der Michel legt uit dat de kiem 
van het Huis elders lag. Sint-
Joost is jarenlang een laborato-
rium geweest van participatieve 
initiatieven. “We zijn anderhalf 
jaar geleden ontstaan uit twee 
dynamieken die elkaar versterk-
ten. Er waren de bewoners die de 
interculturele en participatieve 
processen uit de wijkcontracten 
wilden voortzetten én er was Bral 
die haar plaatselijke experimen-
ten met participatie en stadsver-
nieuwing wou onderbrengen in 
een nieuwe, lokale vzw. Samen 
– de bewoners en Bral dus – 
hebben wij het Huis opgericht 
om renovatie en participatie in 
de gemeente te steunen.” Subsi-
dies van het Gewest maken dat 
mogelijk.

knalideeën
Op korte tijd leverde dit al twee 
knalideeën op. Stafmedewerker 
Bettina : “We maken gemeen-
schapsradio op de golflengte van 
Radio Panik (> Rubrik 1210). 
In het begin wilden we vooral 
informeren maar nu proberen we 
meer en meer de buurtbewoners 
te betrekken als radiomakers. 
Zo eigenen ze zich een informa-
tiekanaal toe dat normaal niet 
toegankelijk is voor hen.”

Ook de gloednieuwe beweging 
Transition Towns kreeg in Brussel 
een eerste aanzet op een algemene 
vergadering van het Huis voor 
Stadsvernieuwing.

Emmanuelle, de coördinatrice 
van het Huis : “Met zo’n verga-
dering over Transition Towns 
krijgen we tot nu toe een ander 
publiek over de vloer dan met 
ons renovatieadvies. Meer mid-
denklasse, hoger opgeleid… Het 
is erg moeilijk om de kloof te 
dichten tussen die twee groepen.” 
Bestuurder Ivan vult aan : “In de 
toekomst moeten we processen 
vinden die beide groepen kunnen 
interesseren zodat ze elkaar kun-
nen ontmoeten.”

autonoom
In januari 2010 is het Huis precies 
één jaar autonoom van Bral, al 
blijft er een Bralmedewerker mee-
draaien in de raad van bestuur. “Ik 
vond dat eigenlijk een heel com-
fortabele startpositie, zo onder de 
vleugels van Bral”, vindt Emma-
nuelle. “We zijn niet moeten 
beginnen van nul. Het was eerder 
een geleidelijke transfer.” 

Als dit alles je nieuwsgierig 
maakt, ga dan eens kijken op 
www.maison-reno-huis.be. Of 
beluister Rubrik 1210 op www.
radiopanik.org.

interview

Het Huis voor Stadsvernieu-
wing in Sint-Joost staat al 
een jaar op eigen benen. Op 
minder dan geen tijd is het 
uitgegroeid tot een voedings-
bodem voor verfrissende 
initiatieven.

Het Huis voor Stadsvernieuwing blaast een frisse wind door de 
kleinste gemeente van het land. De staf van links naar rechts: Bettina, 

Emmanuelle, Violaine en Stijn. © hét huis

http://www.bralvzw.be
http://irib.be
http://irib.be
www.modalshift.be
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