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tgv speculatie
De komst van de tgv-terminal
heeft een speculatiebeweging
op gang gebracht. Niemand
deed nog een inspanning om
(soms broodnodige) renova-
tiewerken uit te voeren. 
Woningen en handelszaken
verkommerden in afwachting
van betere tijden.

Nadat er al heel wat brok-
ken waren gemaakt, richtte

het Gewest de nv Brussel-
Zuid op om proberen te red-
den wat er te redden viel.
Enerzijds was het de bedoe-
ling om de kantoorprojecten
van de privé-investeerders in
goede banen te leiden. Ander-
zijds zou het gemengde
bedrijf (het Brussels Gewest
is hoofdaandeelhouder) met
de stedenbouwkundige las-
ten woningen realiseren en

de oorspronkelijke bewoners
begeleiden bij hun herhuis-
vesting. De nv Brussel-Zuid
is operationeel sinds 1995.

van a tot d
Op het grondgebied van Sint-
Gillis werden vanaf 1992 2
bbp’s (bijzondere bestem-
mingsplannen) goedgekeurd:
Fonsny 1 met onteigenings-
plan en Fonsny 2. Met het

eerste plan kregen de vier hui-
zenblokken tussen Fonsny-,
Merodelaan, Rusland- en
Claesstraat hoofdzakelijk een
kantorenbestemming. Fonsny
2 zou een buffer vormen
tegen verdere speculatie en
vooral de woonfunctie bevor-
deren.

Niet iedereen kon overweg
met de straatnamen. Voor de
gemakkelijkheid kregen de

mobperikelen
Het is jammer om zien hoe goed
bedoelde maatregelen ontaar-
den in chaos.

De eigen busbaan op de Ber-
gense Steenweg, de zone 30 in
de Vrijheidswijk, het ingeni-
eus lussenplan in Sint-Joost...
Gedoemd om te mislukken?
We zien enkel het fileleed en
dus vooral de overlast voor
bewoners. Pendelaars zijn ook
lijdend voorwerp. De pers ver-
groot de ongelukkige gevolgen
van positieve maatregelen sterk
uit en schuift de goede bedoe-
lingen van de overheid naar de
achtergrond.

De bredere context: als de
autostromen uit het hinterland
via bijvoorbeeld de Leuvense-
en de Bergensesteenweg intact
blijven, hebben bovenstaande
maatregelen weinig zin. We
hebben nood aan een geactuali-
seerd, intergewestelijk mobili-
teitsplan om de huidige Brus-
selse mobiliteitsperikelen aan te
pakken op vele fronten. Een
plan dat pendelaars aanmoe-
digt het openbaar vervoer te
nemen in plaats van in hun auto
te stappen.

Overheden moeten meer
moeite doen om de zin van hun
goedbedoelde maatregelen hel-
der en duidelijk uit te leggen en
moeten meer overleggen met
de bevolking. Goed bedoelde
punctuele maatregelen met een
lokale focus zijn anders een
maat voor niets.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

E E N  U I T G A V E  V A N  B R A L  V Z W

south by southwest
Bewoners rond het zuidstation moeten hun woning verlaten. Er is een afbraak-
vergunning afgeleverd en tegen eind augustus moeten ze eruit. Een concreet
plan of project voor de toekomst van het huizenblok ontbreekt. Herhaalt de
geschiedenis zich?

zeker wonen

Nieuw verschenen roman over zuidwijk: ‘Betonnen dozen, alles moet weg’.
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huizenblokken dan maar een letter toegewe-
zen: A tussen Claes- en Zwedenstraat tot D
tussen Rusland- en Engelandstraat.

amper 1 op 4
Vandaag, meer dan 10 jaar later, is uiteinde-
lijk alleen blok B gerealiseerd. En dan nog.
Testaankoop heeft zijn zetel flink uitgebreid,
aan de Merodelaan zijn sociale woningen
gebouwd en langs de Fonsnylaan staat nu
een grote kantoortoren, waarvan slechts 46%
in gebruik is.

Het gedeelte aan de Fonsnylaan van blok
A is volledig afgebroken en ligt nu al een vier-
tal jaar braak. De plannen waarvoor destijds
een vergunning werd aangevraagd, worden
(vooralsnog?) niet uitgevoerd. In C zijn er wel
al heel wat gebouwen dichtgemetseld, maar
daar is het bij gestopt. Voor blok D ziet het
plaatje er niet anders uit. Er staat een hotel
langs de Engelandstraat en van de resterende
gebouwen is een kleine helft afgebroken.
Ook hier ontbreekt een concreet bouwproject.

‘voesj doen’
Tot hun ontsteltenis ontvingen enkele bewo-
ners in het begin van het jaar het bevel hun
woning te verlaten. Het gaat telkens om hui-
zen van Espace-Midi en Soficom, die op hun

beurt een aantal immogroepen clusteren zoals
Eurobalken en Delens.

Eind vorig jaar heeft de nv Brussel-Zuid een
afbraakvergunning gevraagd en verkregen
voor een deel van blok D. De argumenten die
de toekenning van de vergunning moeten
rechtvaardigen zijn de onbewoonbaarheid
van de gebouwen, de noodzakelijke stap in het
afbraakproject voor de realisatie van het bbp
Fonsny 1 en het vervolg van de andere
afbraakwerken vergund in 2002. Het resultaat
van de andere afbraakwerken is gekend.

preventief afbreken?
Het onteigeningsplan voor Fonsny 1 belem-
mert al meer dan tien jaar investeringen en
renovatiewerken in die zone. Eigenaars heb-
ben daardoor hun gebouwen jaren verwaar-
loosd. De ene woning is al in slechtere staat
dan de andere maar een te herstellen dak mag
geen voorwendsel zijn om een volledig huis
af te breken. De gebouwen in deze blokken
zijn in hun huidige staat geen kwalitatieve
huisvesting op lange termijn, zoveel is duide-
lijk. Gezien de nood aan betaalbare woningen
in Brussel is het ook niet verantwoord de
bewoners op straat te zetten zonder hen vooraf
een alternatief te bezorgen.

geen selectieve begeleiding
NV Brussel-Zuid, die de bewoners moet bege-
leiden bij de uitwijzing, doet dit via een bij-
huis van de CAFA (Centre d’Accompagne-
ment et de Formation pour Adultes asbl) dat
sinds 1997 onder de bescherming staat van het
Brussels Gewest en de nv Brussel-Zuid. Maar
alleen wie zich voor 1997 gedomicilieerd
heeft in de zone van het bbp heeft recht op
financiële hulp en sociale begeleiding. De ove-
rigen krijgen enkel toegang tot de databanken
van de CAFA om een andere woning te zoe-
ken. De veronderstelling is nl. dat mensen die
in dat gebied komen wonen, weten dat hen een
uitwijzing boven het hoofd hangt. Omdat dit
al jaren aansleept, wordt een eventuele uitwij-
zing ongeloofwaardig. Zeker wanneer je een
officieel huurcontract krijgt aangeboden. Het
is dus maar de vraag wie de verantwoordelijk-
heid moet opnemen en moet zorgen voor een
degelijke begeleiding van de bewoners die
dreigen het slachtoffer te worden van enkele
privé-investeerders.

schaak en mat
In het licht van de geschiedenis van deze
wijk en de huidige situatie lijkt het de bewo-
ners absurd dat ze uit hun huizen moeten, zon-
der dat er een concreet plan in onderzoek is.
Dat is hun voornaamste eis die Bral vzw en
een aantal andere organisaties mee onder-
schrijven. De bewoners mogen niet het slacht-
offer worden van een spelletje schaak van
enkele privé-investeerders. Het moet gedaan
zijn met de wilde afbraak zonder enige visie
of concreet project.

zuid feest

dak lek? geen isolatie?

vraag het aan sapiens
Het intercultureel centrum Sapiens in Sint-Joost rijpt
langzaam. Een eerste activiteit: info-avond over onder-
houd en isolatie van daken. Donderdag 23 juni, 19.00
uur, Merinosstraat 1.

vuil?

vertel het aan 
de staatssecretaris
Binnenkort komt de Brusselse Staatssecretaris voor
properheid discussiëren met het platform ‘aanval op
afval’. We praten over de beste aanpak. Je kunt er ook
bij zijn op 20 juni, 19.30 uur in de Markten, Oude Graan-
markt 5 in 1000 Brussel. 
Graag een seintje op T 02 217 56 33. Vraag naar Piet.

De wijk rond het zuidstation wordt vaak
afgeschilderd als een doodse wijk. Maar
wanneer je er rondwandelt, merk je dat er
nog vele winkeltjes en
cafés zijn. Er wonen nog
een heleboel mensen.

De gemeente zelf gaat
ervan uit dat er niemand
meer woont en veronder-
stelt dat er geen huizen
meer staan. Een dame die
er zich wilde domiciliëren,
kreeg geen brieven van de
gemeente want de wijk-
agent beweerde: “Le quar-
tier n’est plus habité”. Het
huizenblok D is een heuse
witte vlek.

Wie in de wijk een kijkje
neemt, merkt op dat de ele-
menten die wijzen op ver-
loedering vooral de braak-
liggende terreinen zijn, de
in slechte staat verkerende
voetpaden en een aantal
verpauperde huizen;
meestal eigendom van

Espace-Midi, de privé-investeerder bij uit-
stek in de zuidwijk. Die wil er graag kan-
torenprojecten realiseren. Er bestaat voor

de wijk een onteigenings-
plan en particuliere eige-
naars krijgen geen steden-
bouwkundige vergunning
voor renovatiewerken.

We zijn nu 10 jaar ver-
der en de wijk is nog
steeds niet ‘vernieuwd’
zoals beloofd. Het enige
kantorenblok dat binnen
het onteigeningsplan is
afgewerkt, is maar voor
46% in gebruik. Je zou je
voor minder beginnen
afvragen of er nood is aan
kantoren in de buurt.

Een ding staat vast... de
wijk is ontwricht en wie
dit wil verhelpen moet
eerst eens goed nagaan
waar de oorzaak ligt.

Op 31 mei ll. vierde de zuidwijk feest.
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nieuwe plannen 
voor Comines-Froissart
Vorige maand berichtte alert 307 over de Europese wijk. In deze uitgave
breien we er een vervolg aan met de nieuwste ontwikkelingen voor Comines-
Froissart en Borschette. Het derde luik besluit deze reeks met info over het pro-
ject Realex.

nieuws van het front

Doorheen het braakliggende
Comines-Froissart loopt een
zeer grillige percelengrens.
Voor een van beide stukken
liep vorige maand het open-
baar onderzoek voor de
milieuvergunning. Niet echt
een aantrekkelijk voorstel
gezien de bizarre inplanting
van de verschillende gebou-
wen.

Ondertussen heeft de Stad
Brussel de twee eigenaars
rond de tafel gebracht en is
er een akkoord tot stand
gekomen.  Er  komt een
grondtransactie wat volgens
de Stad tot een beter project
zal leiden. Er zou snel een
nieuw dossier komen met
weerom woningen, een hotel
en handelszaken.

Wij hopen dat de verbete-
ring zal slaan op een behoor-
lijke inplanting en dat het ook
zal gaan om betere woningen
tegen een betaalbare prijs.

advies voor
borschette
Met enige vertraging is het
dossier dan toch door de over-
legcommissie van Etterbeek
behandeld. Het resultaat is
een positief advies met een
reeks voorwaarden. Het feit
dat er geen maatregelen voor-
zien zijn om de bijkomende
parkeerdruk op te vangen,
ziet de overlegcommissie ech-
ter niet zitten. Zij vraagt meer
parkings in het gebouw. De
aanvrager moet ook zorgen
voor het recht om andere par-
kings te gebruiken buiten de
openbare weg. Wat het uit-
zicht betreft moet hij een aan-
tal wijzigingen aanbrengen:
de ingang in de Froissartstraat
aanpakken en de blinde gevels
langs de Etterbeeksesteen-
weg zouden beter verdwijnen
ten gunste van bijvoorbeeld
een voetgangersingang.

Op de bestemmingwijzi-

ging zelf van conferentiecen-
trum naar kantoorgebouw
was er weinig of geen com-
mentaar.

C. Realex
De tijdelijke vereniging
Realex, dochter van de EU
huispromotor SEL (Sociéte
Espace Léopold), is verant-
woordelijk voor het derde
project. Zij wil drie bestaande
gebouwen tussen de Wetstraat
en J. De Lalaingstraat afbre-
ken voor een nieuw complex
van een kleine 30000 m2 met
19 ondergrondse parkings.

Het openbaar onderzoek
ging over het bestek van de
effectenstudie. De vergunnin-
gen zelf zullen in een later
stadium in openbaar onder-
zoek komen.

promotie op maat
Volgens de beproefde for-
mule heeft SEL verschillende

gebouwen aangekocht op de
juiste locatie. In eerste instan-
tie vroegen ze vergunningen
voor de verbouwingen bin-
nen de bestaande structuur.
In de aanloop naar het Belgi-
sche voorzitterschap en na de
top van Nice kwam de ont-
wikkeling van de buurt rond
het Schumanplein opnieuw
in een stroomversnelling.

Na enige onderhandelin-
gen en aanpassingen stelde
de promotor een nieuw pro-
ject voor. Om het met hun
eigen woorden te hernemen:
“ze stelde het voor aan de
Europese Commissie die eind
2003 haar interesse beves-
tigde voor de site en voor een
gebouw met een oppervlakte
groter dan 20000 m2, gereali-
seerd volgens de normen van
de Commissie”.

We kennen de goede rela-
ties tussen SEL en de Euro-
pese instellingen. D4/D5
bouwen ze voor het Parle-
ment, Lex 2000 voor de
Ministerraad. Allicht mogen
we ervan uitgaan dat de Com-

missie zal ingaan op het ‘toe-
vallige’ aanbod.

niks nieuws
In verschillende aspecten
brengt dit project ons niks
nieuws. Een monofunctio-
neel kantoorgebouw met gla-
zen gevel dat net iets hoger is
dan wat wettelijk kan en dat
elke link met een menselijke
schaal mist. Het ingediende
dossier is standaard en mini-
maal. Geen verwijzing naar
andere projecten die in de
buurt het licht zullen zien,
geen beschouwingen over
gecumuleerde hinder van al
de verschillende kantoorge-
bouwen. Voor de mobiliteits-
effecten houdt de promotor
wel rekening met een peri-
meter van enkele straten en
verwijst hij naar de verkeers-
studie van het Justus Lipsius-
gebouw (2001). Sindsdien is
Berlaymont opnieuw in
gebruik genomen en zal Lex
2000 volgen maar toch wordt
Realex als een alleenstaand
project behandeld.

afspraak met ozon
Zomer in zicht. Ozon (O

3
) zal weer schade berok-

kenen aan onze tere lichaampjes. Een van de boos-
doeners heeft vier wielen en rijdt op benzine.
Zomerinzicht. Hierna verduidelijken we de ozon-
kwestie.

leefbare buurt

Binnenkort rolt ozon weer
door onze longen en dus over
de tongen. Elke zomer is de
bandiet ‘back in town’. 
Omdat ’t gas ademhalings-
problemen veroorzaakt, heeft

de overheid het telkens over
urgentiemaatregelen en natio-
nale ozonplannen. In de lucht
verandert er echter weinig.

Ozon is een geduchte
tegenstander om te lijf te

gaan. België ligt in een van de
meest getroffen gebieden
maar de oorzaak ligt niet
alleen bij ons want ook ver-
vuiling van over zee speelt
ons parten. Met paardenmid-

Dura lex, sed Realex

net brussel, vies brussel
Een groep bewoners uit Oud-Laken die zich ‘Vies-Brus-
sel’noemt, heeft zich op het afvalprobleem gestort (figuur-
lijk). Ze versturen postkaarten die de heerlijkheden en de
viezigheden van Laken netjes (sic) in beeld brengen en ze
lanceerden www.vies-brussel.be. Een bezoekje loont de
moeite. Ze vragen ondermeer de terugkeer van de groot-
vuil omhaling en meer containerparken.

vervolg pagina 3
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delen zouden onze overhe-
den kunnen ingrijpen. Het
komt er dan op neer dat je
minder met je auto rijdt.

ozon, een goede
verre vriend…
… maar een slechte buur.
Hoog boven in de stratosfeer
is ozon ‘the good guy’. Daar
houdt een dikke ozonlaag een
deel van de schadelijke UV-
stralen van de zon tegen. Zon-
der die ozon zouden we ver-
branden.  Die ozonlaag
moeten we intact houden.
Maar op neushoogte kunnen
we ozon missen als kiespijn.
Ozon in onze longen zou 4%
van alle sterfgevallen in
Vlaanderen veroorzaken.

paringsdans van
uitlaatgassen
Ozon of O

3
is een heel vluch-

tig gas. Contact met vaste
stoffen is voldoende om het
weer af te breken. Daarom
heb je binnen in huis geen
last van de boosdoener.

O
3
ontstaat uit een mengsel

van allerlei smeerlapperij die
vooral krioelt in uitlaatgas-
sen: vluchtige organische
stoffen (VOS) en stikstofoxi-
den (stikstofmonoxide en
stikstofdioxide, samen NOX
genoemd).Vooral wanneer het
warm is, komt er ozon vrij.

Dat ontstaansproces is een
subtiele evenwichtsoefening.
Stikstofmonoxide veroor-
zaakt ozon in reactie met
zuurstof maar breekt het
onmiddellijk weer af. Daarbij

komt stikstofdioxide vrij dat
op zijn beurt ozon aanmaakt.
Je kan het vergelijken met
een tangodans van aantrek-
ken en afstoten, in een drie-
hoeksverhouding.

niet wachten 
tot de zomer
Daardoor komt het dat ozon
bekampen evengoed een even-
wichtsoefening is. Als er al
veel ozon in de lucht zit, is het
moeilijk om het tij te keren.
Het helpt bijvoorbeeld niets
om op het laatste nippertje een
aantal auto’s van de weg te
halen. Er komt dan minder
stikstofmonoxide in de lucht.
Dat maakt ozon aan maar
breekt het ook af. Het eindre-
sultaat is dat de eerste dagen de
hoeveelheid ozon stijgt! Pas
nadien zet de daling in.

Urgentiemaatregelen halen
dus niks uit. We moeten de
ozonpieken voorkomen in de
winter en in de lente. Wanneer
de warme dagen er zijn, is
het te laat.

het hele jaar last
Daardoor komt het ook dat we
de hoogste ozonpieken buiten
de stad optekenen. In Brussel
vlakt stikstofmonoxide de
piek wat af. Maar concludeer
daaruit niet dat we meer met
de auto mogen rijden. Op lan-
gere termijn is die monoxide
evengoed nefast want het leidt
weer tot nieuwe ozon.

Wetenschappers besteden
trouwens meer en meer aan-
dacht aan de gemiddelde

ozonconcentratie. Natuurlijk
zijn de pieken in de zomer
extreem nadelig maar de
blootstelling dag na dag aan
lagere waarden kan ook
schadelijk zijn.

lagere piek maar
hoger gemiddelde
Hoe is het nu gesteld met
ozon? Zijn we op de goede
weg of niet? Enerzijds wel.
De pieken zijn de laatste drie
jaar minder hoog. In 2003
hadden we nog uitzonderlijk
veel ozonalarm maar dat was
te wijten aan de grote hitte.
Door de band is er minder
reden tot paniek.

Toch gaat het niet de goede
kant uit. De pieken dalen
maar de gemiddelde hoeveel-
heid ozon over het hele jaar
neemt gestaag toe.

minder rijden
Omdat het evenwicht waarin
ozon ontstaat en weer afbrok-
kelt zo precair is, bestaan er
geen halve oplossingen voor
dit probleem. Halfwassen
maatregelen kunnen zelfs
contraproductief zijn. Alleen
een drastische daling van de
uitlaatgassen kan ozon terug-
dringen. Mira, het Vlaams
milieu- en natuurrapport, is
duidelijk: “Alleen een nog
verdergaande daling van de
emissies kan de situatie uit-
eindelijk ten goede keren.”
Halfpropere auto’s zijn niet
genoeg; we moeten minder
rijden.

de slechtvalk 
waart weer rond
Deze tot de verbeelding sprekende roofvogel
moet zowat de meest gemediatiseerde zijn in
de Brusselse geschiedenis.Hij broedde nu voor
het tweede jaar op rij op de Sint-Michielska-
thedraal waar een camera het wel en wee van
zijn familie volgt.Wanneer je deze Alert in han-
den houdt, zullen de vier jongen net het nest
verlaten hebben en hun eerste oefenvluchten
uitvoeren rond de kathedraal. Dit is het uitge-
lezen moment om ze te zien.

vrome valken
We kunnen van een algemene tendens spreken want
vorig jaar kwamen er eveneens slechtvalken broeden
op de kathedralen van Gent en Mechelen. De slecht-
valk broedt oorspronkelijk het liefst hoog in de rotsen
maar vindt kathedralen blijkbaar een goed alternatief.
Niet dat hij kikt op de esthetische waarde ervan want
de opmars van de slechtvalk is begonnen in nestkasten
op koeltorens of schouwen van elektriciteitscentrales.

inwijkelingen
De slechtvalk is niet de eerste rotsbroeder die naar de
stad afzakt. Zijn neef, de torenvalk, heeft dit reeds lan-
ger  ge leden  gedaan  en  b roed t  nu  
onder andere op de Sint-Niklaasschool in Anderlecht.
We geven je nog twee opmerkelijke vogelweetjes mee
voor als je met je verrekijker door de stad doolt: de sper-
wer (eigenlijk een bosbewoner) en de grote gele kwik-
staart (verkiest idyllische bergbeekjes) zijn eveneens
in Brussel te bewonderen.

slechtvalk een duiker???
Slechtvalken zijn het bekendst om hun spectaculaire
duikvlucht (tot 300 km per uur!) waarmee ze hun
prooi verschalken. Voor de bloeddorstigen: ze planten
hun nagels in de rug van hun slachtoffer en bijten hun
nek over. Ze kunnen in theorie grote prooien vangen
maar in de praktijk hebben ze meer dan genoeg aan de
talrijk aanwezige duiven. Als er meer koppels zouden
komen, moet de gemeente Schaarbeek geen beroep
meer doen op tamme buitenlandse roofvogels om zijn
duiven schrik aan te jagen.

O
3

brengt de gezondheid ernstig schade toe.

leefbare buurt



De lamentabele toestand van de smalle Keyenveldstraat in Elsene is al lang een
doorn in het oog van buurtcomité ‘Keyenveld’.Al jaren ijveren ze voor de her-
aanleg. Na een opflakkering van daadkracht van de gemeente dreigt ze de her-
aanleg nu te verdagen.

De Keyenveldstraat, een van
smalste straatjes in Elsene,
en de ruimere omgeving zit-
ten geprangd tussen de Gul-
denvliesstraat, de Louizalaan
en de Elsensesteenweg. Een
geliefkoosd sluiptraject voor
chauffeurs die fileleed op de
bovenvermelde verkeersaders
willen ontvluchten. “Non à
la chaussée Keyenveld”
prijkte destijds op spandoeken
om het doorgaand verkeer aan
te klagen. Een lus, verweven
in de Keyenveldstraat, tem-
pert de situatie enigszins.

keyenveld of heirbaan
De smalle straat is ingericht
vanuit autoperspectief, de
heersende ideologie van de
voorbije decennia: de door-

stroming van de auto verzeke-
ren en de restruimte voor voet-
gangers inrichten. Gevolg? De
Keyenveldstraat die in het
smalle gedeelte 4,80 m meet
(gevel tot gevel), laat de voet-
ganger 70 cm. Dit leidt tot ver-
keersonveilige situaties waar-
bij voetgangers en bewoners
aan het kortste eind trekken.

woonerf
Al jaren vraagt het buurtco-
mité een leefbare, verkeers-
veilige straat. De gemeente
erkent dat de situatie moet
veranderen. Een woonerf zou
het ideale statuut verlenen
aan een groot deel van de
smalle straatjes in Keyenveld
en zou de woon- en verblijf-
functie van de openbare

ruimte accentueren. Het
Gewestelijk Bestemmings-
plan en de aanwezigheid van
bedrijven (bijv. Solvay) door-
kruisen echter dit concept.
De Keyenveldstraat bevindt
zich in een zone ‘typisch
woongebied’maar grenst aan
heel wat zones van ‘sterk
gemengd gebied’. Voor de
gemeente is een woonerfcon-
cept (enkel in homogeen resi-
dentiële buurten) waarschijn-
lijk een te restrictief kader
voor de toekomstige steden-
bouwkundige ontwikkeling.

small is beautiful?
De gemeente overweegt een
heraanleg die alle weggebrui-
kers op hetzelfde ruimtelijk
niveau plaatst. Een soort

woonerfsituatie met dit ver-
schil dat wegmarkeringen de
plaats afbakenen voor auto’s en
voetgangers. De wegmarke-
ringen voorzien weinig plaats
voor de voetgangers en one-
venredig veel voor de auto.
Een algemene regel in de
codex Gewestelijk Steden-
bouwkundige Verordeningen
schrijft voor: 1,50m voor aller-
lei soorten voetgangerswegen.
In de plannen krijgt de voet-
ganger 2 x 70 cm toebedeeld.

De gemeente roept een uit-
zonderingssituatie in omdat
de Keyenveld- en de Herders-
straat zo smal zijn. Een typi-
sche benadering, gericht op
de zgn. vlotte afwikkeling
van het autoverkeer, ten koste
van kwaliteitsvolle, verkeers-

veilige openbare ruimte. Het
buurtcomité is tegen en vraagt
een evenwichtiger verdeling.

erf of werf
Het wijkcomité heeft verno-
men dat de gemeente de plan-
nen  voor  de  heraanleg
opschort. Reden: in de buurt
zal er binnen afzienbare tijd
een werf komen. Dit brengt
een heen en weer van vracht-
wagens mee die de nieuwe
straatbekleding aan stukken
zouden rijten. Het betwiste
ontwerp verdwijnt dus in de
lade. Het geduld van het
buurtcomité geraakt langza-
merhand op. De gemeente
schittert in besluiteloosheid
en geeft de indruk een verbor-
gen agenda te hebben.

anders mobiel

participatie

wie zonder zonde is, 
werpe de eerste key

De mivb wil werken rond participatie. Bral en ieb troonde hen mee op een stu-
diereis die kadert in ons project om bewoners en gebruikers te betrekken bij
de planning of de heroriëntering van (bestaande) bus- en tramlijnen.

participation à la suisse; ben bazelt

Small is beautiful?

no one best way
Participatie vergt een crea-
tieve aanpak. Er bestaat geen
one best way. Bral en ieb
maakten enkele studiereizen
om te kijken hoe ze elders
omspringen met participatie.
We zaten rond de tafel met
technici, wijkcomités, ambte-
naren en professionelen die
van participatie hun vak
maakten. In deze laatste cate-
gorie leerden we de organisa-
tie Ecos kennen. In het Zwit-
serse Bazel hebben ze een
brede raadpleging opgezet
met de bevolking rond de toe-
komst van de stad.

hoe meer zielen…
Van meet af aan betrekt Ecos
in elk planningproces mensen
en belangengroepen van
divers pluimage. Wanneer het
participatieproces start, moe-
ten volgende randvoorwaar-
den bestaan:
1)Alle echelons van bestuur,

politiek en administratie
stemmen ermee in (de
vorm van een princieps-
verklaring) in het proces
zo open en transparant
mogelijk te laten verlopen.

2) Een duidelijk tijdskader is
essentieel. Dat moet je ook
zo communiceren naar de

bevolking. Er wordt naar
een doel toegewerkt om de
aandacht van alle actoren
vast te houden. Het partici-
patieproces verloopt bin-
nen de tijdspanne van een
legislatuur. Een volgende
meerderheid zou andere
prioriteiten kunnen stellen
en het hele proces van de
tafel vegen.

3) Een duidelijke inzet en
doelstelling staan voorop.
Dit is belangrijk om het
participatieproces niet uit
de hand te laten lopen. De
formulering is cruciaal: zeg

niet ‘we plannen een eigen
busbedding’, maar eerder
‘hoe kunnen we het open-
baar vervoer vlotter laten
verlopen’.

actie
Het participatieproces in
Bazel verliep trapsgewijs en
gelaagd. Van innovatieateliers
naar consensusconferenties
over haalbaarheidsstudies, uit-
mondend in een actiepro-
gramma. In die innovatieate-
liers ‘klagen en zagen’ de
deelnemers zoveel ze willen:
de bevolking bepaalt de
agenda (binnen het perspec-
tief). Ze mogen zoveel (uto-
pische) suggesties doen als
ze willen. Alles wordt in con-
sensusconferenties gebundeld

en verder uitgediept. De haal-
baarheidsstudie legt de sug-
gesties voor aan de gemeen-
telijke administratie. Die
bestudeert de ideeën vanuit
technische en economische
invalshoek en formuleert een
advies waarna alles naar een
actieprogramma gaat. Com-
municatie en terugkoppeling
(partnerschappen met de
media) zijn nu essentieel om
het vertrouwen bij de bevol-
king te bewaren.

Info kun je verkrijgen bij
ben@bralvzw.be of surf
naar de onderstaande links:
www.ecos.ch - 
www.werkstadt-basel.ch -
www.ecos.ch/files/Werk-
stadt-Flyer_fr.pdf.



vergunningaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
square – Koloniale-
veteranensquare
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de square.
Tot 14/06/2005
Overlegcommissie op 22/06/2005

weg – 
Eloystraat, Kliniekstraat
en Clemenceaulaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de adviesaanvraag voor de intensifië-
ring van de wegenwerken in de wijk-
contracten ‘Grondels-Herziening’en
‘Pecqueur-Luchtvaart’.
Tot 31/05/2005
Overlegcommissie op 8/06/2005

• BRUSSEL LOUIZA
ulb – 
P. Hegerlaan 
(vub - campus Solbosch)
De ULB vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning voor de aanleg van
een autovrije laan en een parking op
Campus Solbosch en een milieuver-
gunning IB met effectenverslag voor
de uitbating van diverse werkplaatsen,
een laboratorium, een glasblazerij,
een overdekte en openluchtparking
(917 voertuigen), diverse opslag-
plaatsen en technische installaties.
Tot 17/06/2005
Overlegcommissie op 28/06/2005

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

uitbreiding – 
Kunstlaan 23
Milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de uitbating van een over-
dekte parking (52 voertuigen), opslag
van 25 000 l stookolie en verbran-
dings- en koelinstallaties.
Tot 10/06/2005
Overlegcommissie op 21/06/2005

uitbreiding – 
Livingstonelaan 22
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van een gebouw om 3
woningen en een handelsgelijkvloers
in te richten.
Tot 10/06/2005
Overlegcommissie op 21/06/2005

• BRUSSEL NOORDWIJK
haven – 
Akenkaai
De Haven van Brussel vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van de kaai – 2de faze.
Tot 17/06/2005
Overlegcommissie op 28/06/2005

• BRUSSEL VIJFHOEK
kvs – 
Lakensestraat 146
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het voetpad rondom
het theatergebouw met integratie van
de personeelstoegang en toegang
voor mindervaliden.
Tot 17/06/2005
Overlegcommissie op 28/06/2005

weg – 
Huishoudens-, Pieremans-,
Pluim-, Zuinigheid-, 
De Lenglentier-, St-Gisleins-,
Nancy-, Spiegel- 
en Ons-Heerstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de intensifiëring van de wegenwer-
ken in het wijkcontract ‘Huidevet-
ters’.
Tot 17/06/2005
Overlegcommissie op 28/06/2005

bestemmingwijziging –
Nieuwland 83
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging om een han-
del in bouw- en renovatiematerialen
te vestigen met bijhorende opslag-
plaats in open lucht.
Tot 10/06/2005
Overlegcommissie op 21/06/2005

afbraak/nieuwbouw –
Maagdenstraat 3-15,
Anderlechtsesteenweg 18
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van 7 woningen en de
bouw van appartementen.
Tot 10/06/2005
Overlegcommissie op 21/06/2005

wijnpaleis –
Huidevettersstraat 58-62
Het OCMW van Brussel vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de herbestemming van het ‘Wijnpa-
leis’ in een bedrijvencentrum
(5437 m2) met diverse werkplaatsen,
de herbestemming van de ‘vatenhal’
in restaurant (775 m2), de uitvoe-
ring van binnenveranderingen en een
milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de uitbating van feestzalen,
een drukkerij en diverse technische
installaties.
Tot 27/05/2005
Overlegcommissie op 7/06/2005

• ELSENE
oud militair hospitaal –
Kroonlaan 145
Milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor de uitbating van
een overdekte parking (500 voertui-
gen), opslagplaatsen en diverse tech-
nische installaties.
Tot 14/06/2005
Overlegcommissie op 29/06/2005

• LAKEN
atomium – 
Eeuwfeestlaan (Atomium)
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een paviljoen als toe-
gang tot het Atomium.
Tot 27/05/2005
Overlegcommissie op 7/06/2005

weg – 
Atomiumsquare
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de wegen rond
het Atomium.
Tot 27/05/2005
Overlegcommissie op 7/06/2005

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
fietsroutes 5 en 11 –
Oorlogskruisenlaan,
Vuurkruisenlaan,
Vilvoordsesteenweg
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van de gewestelijke fiets-
routes 5 en 11 aan de Van Praetbrug,
het kruispunt tussen de Oorlogskrui-
senlaan en de Vuurkruisenlaan en
het kruispunt tussen de twee delen
van de Vilvoordsesteenweg.
Tot 17/06/2005
Overlegcommissie op 28/06/2005

nieuwbouw –
Bruynstraat/Trasserweg
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 10/06/2005
Overlegcommissie op 21/06/2005

• UKKEL
weg – 
F. Vervloetstraat 
en Drie Koningenstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de straten.
Tot 14/06/2005
Overlegcommissie op 29/06/2005

weg – 
Vanderkinderestraat,
Anemoonstraat,
Gabriellestraat 
en M. Depagestraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het kruispunt.
Tot 14/06/2005
Overlegcommissie op 29/06/2005

verkaveling – 
E. Van Ophemstraat 40
BPI vraagt een verkavelingvergun-
ning met effectenverslag voor de ver-
kaveling van het terrein voor kanto-
ren en handel, met aanleg van een
nieuwe weg en een parking.
Tot 14/06/2005
Overlegcommissie op 29/06/2005

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je de aankondigingen van
de belangrijkste openbare onderzoeken. We streven volledigheid na maar kunnen deze niet langer
garanderen. Wegens plaatsgebrek hebben we zeer sterk moeten schrappen in de uitgebreide lijst
openbare onderzoeken van de voorbije maand. Geïnteresseerd in de tussentijdse oogst? Raadpleeg
www.bralvzw.be of contacteer patricia@bralvzw.be of T 02 217 56 33.
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Een onverwachte gast op onze wandeling op
Thurn & Taxis! Dit steltlopertje (de kleine
plevier) zit normaal op zand en grindbanken
langs rivieren maar heeft een nieuwe thuis
gevonden op dit braakliggende terrein in
hartje Brussel.

meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be


