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(de lijn van bral)

Brussel is toch een full time job

vervolg pagina 2

We hebben een nieuwe Minister-
President. Hip hip hip hoera. Na
Simonet en de Donnéa wordt
Ducarme de derde in deze legis-
latuur. Het mag dan wel een ron-
kende titel zijn, Minister-President
van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, we zitten wel degelijk met
de indruk dat dit ambt niet echt au
sérieux genomen wordt. 

Nog 12 maanden te gaan en de
verkiezingskoorts slaat al toe. Een
regeringsvoorzitter die zichzelf niet
wenst op te volgen, zoals de Don-
néa heeft te kennen gegeven, is

blijkbaar geen stemmentrekker. In
dat opzicht heeft Ducarme vorige
maand zijn verdienste bewezen. Hij
mag dan ook de laatste rechte lijn
uitlopen. Het voorzitterschap van de
Brusselse regering was voor hem
blijkbaar niet voldoende. Hij kreeg
er ook nog een culturele porte-
feuille bij binnen de Franse Gemeen-
schap. Alsof Brussel niet voldoende
uitdagingen zou hebben. De ver-
nieuwing van de negentiende-
eeuwse wijken, jongerentewerk-
stelling, betaalbare huisvesting, de
harmonieuze integratie van de

Europese instellingen, het nog
steeds toenemend mobiliteitspro-
bleem... en u mag verder aanvullen.
De leiding van de Brusselse rege-
ring opnemen is, wat ons betreft,
meer dan een fulltime job. Een poli-
tiek mandaat dient niet om een ver-
kiezingsoverwinning te kunnen
behalen, verkiezingen zijn er om
bekwame mensen op de juiste func-
tie te kunnen benoemen.

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu

uit de lucht gevallen
Vrij onverwachts ging er begin

januari ook voor de maritiemwijk
een wijkcontract van start. De
gemeente vertrouwde de opmaak
van het basisdossier toe aan een
tijdelijke vereniging van 3 studie-
bureaus – L’Escaut, O2 Consult
en Benoît Moritz. Deze groep
stelde een vernieuwende aanpak
voorop waarbij ze de wijk duidelijk
in relatie ziet tot haar omgeving.
Ook met  de  impact  van  de
(nakende) ontwikkeling van de site
van Thurn & Taxis wil ze rekening
houden. Na een eerste ruim bij-

gewoonde algemene wijkvergade-
ring op 28 januari, werd de PCGO
opgericht – de Plaatselijke Com-
missie voor Geïntegreerde Ont-
wikkeling. Om tegemoet te komen
aan het groot aantal bewoners dat
zich hiervoor kandidaat stelde,
kende de gemeente aan elk van
de 8 ‘verplichte’ bewoners 1 of 2
vervangers toe. Bral koos ervoor
om het Maritiemcomité voor te
dragen als effectief lid voor het
Netwerk Wonen en zelf, ter on-
dersteuning, de plaatsvervanger
te zijn. 

(molenbeek)

het maritiemcomité

een wijkcontract in het belang
van de huidige bewoners
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wijkdiagnose
Buiten de Quadi ‘Opzichter-

Picard’ (98-99) investeerde de over-
heid nog niet veel op het vlak van
stadsvernieuwing in deze wijk. Het
Maritiemcomité is daarentegen wel
al lang actief en Bral werkt er gere-
geld mee samen. Zo werd de afge-
lopen 2 jaar hard gewerkt aan een
wijkdiagnose met een inventaris
die de leegstand, de openbare
ruimte en de voornaamste activi-
teiten in de wijk (handel, kantoren,
huisvesting, diensten...) in kaart
brengt. We sloten dit collectieve
proces einde november af met een
reflectiedag over de identiteit van
de wijk. De vraag hoe de bewoners
zelf hun wijk graag zien evolueren
stond hierin centraal. Van het een
komt het ander en op basis van de
zeer boeiende discussie ontstond
het Manifest voor de sociale cohe-
sie in de Maritiemwijk. De inventa-

ris zelf werd in januari voorgesteld
aan de gemeente en wordt onder-
tussen ook effectief gebruikt bij
de opmaak van het basisdossier.
Dit betekent meteen ook een
belangrijke erkenning van een pro-
ces waaraan het Comité intensief
heeft meegewerkt! 

manifest
Nu al wordt in de kanaalzone

een verhoogde druk vastgesteld
van de vastgoedsector. De toe-
komstperikelen van de site van
Thurn & Taxis zijn hieraan niet
vreemd. Het wijkcontract mag dit
in geen geval versterken. Het moet
zich in de eerste plaats richten op
de huidige bewoners en ervoor
zorgen dat deze niet worden weg-
gejaagd, net nu er eindelijk door de
overheid geïnvesteerd zal worden.
Daarover gaat het Manifest. Het is
een pleidooi voor een solidaire

geïntegreerde wijkontwikkeling. De
bestaande sociale dynamiek moet
ondersteund worden door nieuwe
collectieve infrastructuur. Samen
met het versterken van de lokale
economische ontwikkeling en de
creatie van nieuwe sociale huis-
vesting vormt dit voor het Maritiem-
comité de basis voor een construc-
tief en evenwichtig wijkcontract.

participatie
Om bewoners en lokale vereni-

gingen de kans te geven mee te
werken aan de opmaak van het
programma organiseerden de stu-
diebureaus twee volle dagen par-
ticipatieve ateliers. Een van de
sterke ideeën dat hieruit naar voren
kwam is het oprichten van een
‘huis van de bewoners en de ver-
enigingen’. De juiste naam werd
nog niet gevonden. De geest van
het project is echter wel duidelijk,

toch voor het Maritiemcomité en
de meeste van haar partners. Een
open huis waar bewoners, lokale
verenigingen en gemeentelijke
diensten elkaar kunnen ontmoe-
ten en vanwaaruit collectieve
acties kunnen groeien. Een plek
waarin iedere partner zijn verant-
woordelijkheid kan en mag nemen.
Dit betekent dat de bewoners ook
effectief erkend worden als part-
ners en een plaats krijgen in de
organisatie en het beheer van de
structuur. De PCGO heeft zich
alvast positief uitgesproken over
deze piste. De komende maand
moet er nog hard gewerkt worden
aan de verfijning van dit idee. Bral
zal niet nalaten om hierbij een ste-
vig handje toe te steken.

Meer info: mirjam@bralvzw.be

uitgekiend communicatiebeleid ach-
ter? Of is het het resultaat van lang-
durig en zorgvuldig overleg? Dat zijn
de vragen die we op 17 juni aan de
politieke vertegenwoordigers van
deze steden stellen. In de hoop
dat onze mandatarissen er iets
kunnen van opsteken. Zij staan nu
immers voor de grote uitdaging
om de opties van hun mobiliteits-
en ontwikkelingsplannen in con-
crete maatregelen om te zetten. 

Dinsdag 17 juni 2003 
van 9u tot17u - CIVA 
deelname gratis 
inschrijvingen voor 6 juni 
bij annemie@bralvzw.be
of 02 217 56 33.

(studiedagen)

De laatste tien jaar ontstonden
er in het gewest verschillende pro-
gramma’s om de Brusselse wijken
nieuw leven in te blazen. Wijkcon-
tracten en quadi’s, Europese ini-
tiatieven zoals Urban en Doelstel-
ling 2, gemeenschapsprogramma’s
waaronder ook het Sociaal Impuls-
fonds en interventies gesteund
door het samenwerkingsakkoord
met de federale staat: u hebt er
zeker al van gehoord. Het Gewes-
telijk Secretariaat voor de Stede-
lijke Ontwikkeling –GSSO, een para-
gewestelijke vzw die instaat voor
coaching en informatie- nodigt
iedereen die begaan is met de stad
uit om op zaterdag 14 juni mee te
komen discussiëren op het ‘Brus-
sels Forum Stadsvernieuwing’. Er
wordt stilgestaan bij een aantal
concrete realisaties en verder luidt
de vraag: hoe kan het in de toe-
komst allemaal nog beter? Je kan
kiezen uit drie werkgroepen. Met
het 4-cities-project (vorming van

bewoners en uitwisseling met
andere steden) in gedachten kan je
mee nadenken over hoe bewoners
best betrokken kunnen worden bij
de stadsvernieuwing. Een andere
werkgroep bespreekt de aanleg
en het beheer van de openbare
ruimte met het Bonneviepark
(Molenbeek) als illustratie. Voel je
meer voor een artistieke invals-
hoek, dan is er nog het derde ate-
lier over de rol van kunst & cultuur
in stadsvernieuwing, aan de hand
van de alom bekende Zinneke-
Parade. We kunnen je nu al verze-
keren: le tout bruxelles zal er aan-
wezig zijn.

Afspraak op 14 juni 
van 9u tot 13u (gevolgd 
door buffet) in La Fonderie, 
Ransfortstraat 27, Molenbeek.
Kinderanimatie wordt voorzien.
Inschrijven voor 10 juni 
op het GSSO: 02/500 36 36 
of contact@gsso.irisnet.be

In vele steden is het echt niet
meer vanzelfsprekend om je te
verplaatsen. Het is een hele opgave
geworden. Bewindsvoerders grij-
pen naar radicale maatregelen om
de problemen aan te pakken. In het
buitenland althans. Bij ons botsen
drastische plannen op hevig verzet
bij het grote publiek dat vaak a pri-
ori negatief ingesteld is. Hoe kreeg
London het rekeningrijden ‘erdoor’?
Hoe slagen Amsterdam en Lau-
sanne erin om de parkeerdruk
onder controle te houden ondanks
het gigantische fileprobleem? Op
welke manier kreeg Bordeaux haar
nieuwe tramlijnen ‘verkocht’, amper
30 jaar nadat ze uit het straat-
beeld zijn verbannen? Heeft het te
maken met politieke durf? Zit er een

hoe verkoop je minder auto’s?

de toekomst begint
op 14 juni



het MIVBplan, 3de versie
tram met 2 snelheden

(mobiliteit)

In maart kwam de MIVB naar
buiten met een nieuwe versie van
haar plan om het tramnet te her-
structureren. Het overleg hierom-
trent gebeurt binnenskamers: in
de gemeentebesturen, de Gewes-
telijke Mobiliteitscommisssie en
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
Deze laatste wilde het standpunt
van de milieufederaties horen. IEB
en Bral vatten hiervoor de stand-
punten van Shadow Traffic1 samen.

de «minst slechte
oplossing» 

De MIVB legt zich neer bij de
onwil van gemeenten om voorrang
te verlenen aan het openbaar ver-
voer. Zelf engageert ze zich tot
het verbeteren van het aanbod op
de bestaande eigenbeddingen en
in de pre-metro. De rest van de
tramlijnen laat ze aan hun triest
lot over. De MIVB stelt dit voor als
een pragmatische rationalisering;
bestaande lijnen worden beter afge-
stemd op de vraag maar er komen
geen trams bij. Opvallend is wel dat
de noord-zuidas volledig wordt ont-
koppelt van de rest van het tram-
net. Tussen Noord en Churchill
komt er een hoge frequentie lijn
met nieuw materieel. De overige lij-
nen die vandaag door de noord-
zuidtunnel gaan, worden omge-
vormd tot aanvoerlijnen. 

De verenigingen zien dit niet
zitten. Het plan is een stap in de
richting van een minder fijnmazig
openbaar-vervoersnet; meer over-
stappen dus en in veel gevallen
een langere reistijd –met andere

woorden: een achteruitgang. Ze
aanvaarden niet dat de boven-
grondse tram (en bus!) aan zijn lot
wordt overgelaten en eisen dat
gemeenten en Gewest hun ver-
antwoordelijkheid nemen. 

de voorstellen
Hier leggen de verenigingen elk

hun eigen klemtoon. NoMo toont
met een eigen voorstel aan dat de
noord-zuidtunnel perfect kan func-
tioneren met 4 tramlijnen. De Ligue
des Familles wil minimaal 2 tramlij-
nen door de tunnel om de gemeen-
ten zonder metro (Ukkel, Elsene,
Schaarbeek en Neder-Over-Heem-
beek) een goede verbinding met
het centrum te bieden. Gebov ziet
een korte, regelmatige en hoog-
frequente noord-zuidtram wél zit-
ten, maar vraagt de MIVB om de
effecten van de huidige investerin-
gen (nieuw materieel, ontsluiten van
centrale perrons...) af te wachten
vooraleer drastische wijzigingen
door te voeren. BTTB heeft een
reeks voorstellen klaar voor een
kwaliteitsverbetering. Allemaal zijn
ze het erover eens dat de MIVB
moet kunnen rekenen op een vol-
untaristisch beleid van het Gewest
en de gemeenten en op voldoende
middelen. Net zoals gebeurde voor
de metro moet er voor de tram een
‘kwaliteitssprong’ worden gereali-
seerd. Dit betekent voor alle lijnen
minstens om de 10 minuten een
tram, ook ‘s avonds, in het weekend
en tijdens vakanties. Op belangrijke
lijnen moet de frequentie tijdens het
piekuur stijgen tot een tram om de

6 minuten. Voor de noord-zuidas
moet dit om de 3 à 5 minuten zijn. 

het eerste slachtoffer
De MIVB wacht niet op de defini-

tieve beslissing in verband met de
herstructurering. Van de 5 lijnen die
vandaag tussen noord en zuid rij-
den, moet er nu al 1 sneuvelen. Het
verdict viel op tram 81. Deze stelde
met zijn frequentie van 3 trams/uur
misschien niet veel meer voor,

toch verliezen de Lakenaars hier-
mee hun directe tramverbinding
met het Noordstation.
Meer info: annemie@bralvzw.be, 
www.bralvzw.be.

1 BTTB (Bond van Trein-,Tram-, en
Busgebruikers), Cyclo - Fietsersbond
Brussel, Gebov (Gebruikers van Brussels
openbaar vervoer), Ligue des Familles,
NoMo - Autrement Mobile, Inter-
Environnement Bruxelles en Bral
(Brusselse Raad Voor het Leefmilieu).

Het is zover! De voorlopige con-
clusies van het actie-onderzoek
rond openbare onderzoeken zijn
klaar. Op basis van jullie vele reac-
ties hebben we een aantal con-
crete standpunten en voorstellen
uitgewerkt. Op 19 juni stellen we

ze voor aan onze algemene ver-
gadering. Ook alle andere mensen
die zich hiervoor, via de enquête of
de gesprekkenronde, mee hebben
ingezet zijn van harte welkom! We
gaan in gesprek over de conclusies
en over hoe we het beleid ermee

zullen confronteren. Maak samen
met ons werk van participatie en
laat je stem horen op 19 juni.
Afspraak om 21u15 op het Zater-
dagplein 13, bij Bral!

algemene vergadering

onderzoek in actie!

Gegevens hebben aangetoond
dat er een duidelijk verband
bestaat tussen het autoverkeer
en de geluidsoverlast in de stad.
Wist u bijvoorbeeld dat uw snel-
heid minderen met 10 km/u een
geluidsdaling van 3 decibel bete-
kent? Met andere woorden, deze
kleine aanpassing vermindert het
verkeersgeluid met de helft! 

Het BIM biedt Brusselse
comi tés ,  veren ig ingen en
gemeenten de kans om tijdens de
volgende Week Van Vervoering
(16 tot 22 september 2003) sen-
sibiliseringacties op te zetten
rond geluidsoverlast die veroor-
zaakt worden door het verkeer.
Heb je originele, attractieve of
leuke ideeën om automobilisten
aan te sporen tot een minder luid-
ruchtig rijgedrag, zoals het

gebruik van geluidsvriendelijke
voertuigen, een aangepaste snel-
heid, het vermijden van sportief
optrekken en remmen, het zacht-
jes rijden over vluchtheuvels of
het beperkt gebruik van de
claxon? Dien dan snel een project
in bij het Departement Sensibili-
sering en Duurzame Consumptie
van het BIM. Deadline hiervoor is
maandag 30 juni. Het BIM stelt
een  to ta le  enve loppe van
15.000 d ter beschikking, met
een maximum van 5.000 d per
project. 
Voor een gedetailleerde
beschrijving van de projectop-
roep bel naar 02/775 76 28 of
mail ecocons@ibgebim.be.
Voor meer info over geluid, surf
naar www.ibgebim.be (net in
een nieuw jasje gestoken!).

autolawaai
een projectoproep



(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• ANDERLECHT
Kruispunt Bergensesteenweg
met de Aristide Briandlaan 
Het gemeentebestuur vraagt nieuw
BBP “Kruispunt Bergensesteenweg
met de Aristide Briandlaan”.
Tot 20-6-03

• BRUSSEL LOUIZA
Woudlaan - Boondaal 
De MIVB vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het inrichten
van een keereindpunt voor trams.
Tot 7-6-03

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Panoramalaan,
Dennenboslaan 
BIM-Afdeling Groene Ruimten vraagt
stedenbouwkundige vergunning voor
het vellen van 63 bomen op en
rondom het Robinsoneiland in het
Terkamerenbos met het oog op de
heropbouw van de vijverboorden.
Tot 7-6-03

• BRUSSEL NOORDWIJK
Simon Bolivarlaan 
hoek Antwerpsesteenweg 
Belgoposter NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
plaatsen van een verlicht oprollend
publiciteitspaneel.
Tot 7-6-03

• BRUSSEL VIJFHOEK
Keizerslaan 
hoek Accolaystraat 
Nv Empereur vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het wijzigen
van de indeling van de woningen
waarvan het aantal opgetrokken
wordt van 40 naar 43 en een stijging
van het aantal parkeerplaatsen van
19 tot 22.
Tot 7-6-03
Wolstraat, 58-60, 
Quatre Brasstraat, 2,
Grotehertstraat, 1-5 
Poelaert Invest vraagt stedenbouw-
kundig attest en een milieuvergunning
IB met effectenverslag voor een
zware renovatie van het bestaande
kantoorgebouw met gedeeltelijke
sloop en heropbouw van het cen-
trale gedeelte en wijziging van de par-
king met behoud van het aantal par-
keerplaatsen en herinrichten van de
omgeving en het omvormen of uit-
breiden van inrichtingen.
Tot 7-6-03
Steenstraat 52 
La Boule Rouge BVBA vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het verbouwen van het handelsge-
lijkvloers om een ruimte voor horeca
te maken.
Tot 7-6-03

BERICHT
Ingevolge de wet van 8 december 1992 en 

het KB van 7 maart 1995, betreffende de

bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer ten opzichte van de verwerking van

persoonsgegevens, melden wij u langs deze

weg dat u opgenomen bent in ons adres-

senbestand en over de mogelijkheid beschikt

om uw persoonlijke gegevens te raadplegen

en te corrigeren op het redactieadres.

• ETTERBEEK
Nerviërslaan 
BUV vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het inrichten van wegen
om een eigen bedding voor bussen
te creëren.
Tot 25-6-03
L. Schmidtlaan tegenover 2B 
Clear Channel Belgium vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het plaatsen van een reclamebord
(planimeter).
Tot 7-6-03

• EVERE
blok Leuvensesteenweg, 
Grosjeanlaan, Mommaertslaan 
en Georginalaan 
Evere Square NV vraagt steden-
bouwkundig attest en milieuattest
IA voor het afbreken van twee eens-
gezinswoningen en een opslagplaats,
het oprichten van een gebouw met
bestemming van stedelijke indus-
triegebied en een overdekte par-
keerplaats en een milieuvergunning
voor de uitbating van een gemengde
parking.
Tot 13-6-03
J. Brusselmanslaan 
en L. Pierardlaan 
A.E.D., dienst der wegen vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het aanleggen van een passerelle
tussen de J. Brusselmans- en L. Pier-
ardlaan voor de verbinding van twee
toegangspaden tot de perrons van
halte Bordet.
Tot 9-6-03
J. Bordetlaan, 
J. Brusselmanslaan 
en de Haachtsesteenweg 
A.E.D., Dienst der Wegen, vraagt
stedenbouwkundige vergunning voor
het aanleggen van vier toegang-
spaden tot de perrons van de halte
Bordet en een verbindingsweg voor
fietsers en voetgangers.
Tot 9-6-03

• HAREN
Witloofstraat, 35 
Aanvraag voor stedenbouwkundige
vergunning en milieuvergunning IB
met effectenverslag voor het aan-
leggen van een parking in open lucht
voor 153 voertuigen en de exploitatie
van nieuwe inrichtingen.
Tot 7-6-03

• LAKEN
Molenbeeksestraat 113,
Kerkeveldstraat 66-68
Association CIBIR vraagt steden-
bouwkundige vergunning met effec-
tenverslag voor de wijziging van de
bestemming van twee opslaghallen
tot een ruimte bestemd voor cultu-
rele en feestactiviteiten met een par-
king in open lucht voor 20 wagens.
Tot 7-6-03

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Oorlogskruisenlaan, 141 
Nv Octa vraagt stedenbouwkundige
vergunning en milieuvergunning IB
met effectenverslag voor het ver-
vangen van enkelwandige onder-
grondse opslagtanks door dubbel-
wandige opslagtanks, de aanleg van
een lekdichte piste en de omvor-
ming of uitbreiding van inrichtingen.
Tot 7-6-03

• SCHAARBEEK
E. Plaskysquare 
B.U.V. vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor het inrichten van
de square en het plaatsen van een
bushalte.
Tot 19-6-03
Brabant-, Dupont-, Allard- 
en Broederschapstraat
Het gemeentebestuur van Schaar-
beek vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het herinrichten van
de wegen, voetpaden en kruispunten,
in het kader van het wijkcontract
Brabant-Groen.
Tot 17-6-03

• St-GILLIS
Charleroisesteenweg, 149-151 
Immo Elrocler SA vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
verbouwen van de voorgevel op het
gelijkvloers en binnenverbouwingen
met kleine vergroting van de opper-
vlakte op het niveau 3.22.
Tot 16-6-03
Livornostraat 7-9 
Parking Louise ACP vraagt milieu-
vergunning IA met bestek effecten-
studie voor het uitbaten van een
overdekte parking (716 voertuigen).
Tot 12-6-03

• St-JANS-MOLENBEEK
Leopold II laan (tussen 
Sainctelette en Jubelfeestlaan) 
BUV vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het inrichten van de
laan.
Tot 17-6-03
Palokestraat 
Het gemeentebestuur vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het heraanleggen van de straat.
Tot 17-6-03
Jean Dubrucqlaan, 98 
Dubrucq Estates vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
wijzigen van de bestemming van
een industrieel gebouw, creëren van
een parking voor 19 wagens, creë-
ren van 19 woningen en de bouw van
2 bijkomende verdiepingen.
Tot 17-6-03

• UKKEL
Georges Ugeuxlaan, 2-4 
Mobistar NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor de inplan-
ting van een station voor de radio-
communicatie op het dak van een
gebouw.
Tot 9-6-03

• VORST
Zijdeweverijstraat 
Gemeente Vorst vraagt BBP voor
de afschaffing van het BBP nr 6.
Tot 17-6-03
Familielaan, 25 
Gemeente Vorst vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor de
heropbouw van de gemeentelijke
school “Pavillon des Tilleuls”.
Tot 10-6-03
Bondgenotenstraat 323-325 
SA Marqueger vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het ver-
bouwen van een industrieel gebouw.
Tot 10-6-03

meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be

In het kader van de stedenbouwwetgeving en
de milieuwetgeving moeten de aanvragen
van sommige projecten aan een openbaar
onderzoek onderworpen worden.
Hiernaast vind je de aankondigingen van de
belangrijkste openbare onderzoeken.
Ter plaatse worden openbare onderzoeken
aangekondigd door een rode affiche, waarop
de basisinformatie vermeld staat. De volle-
dige dossiers en plannen kunnen ingekeken
worden op het gemeentehuis.
Iedereen die het wenst kan zijn opmerkin-
gen kenbaar maken voor het einde van het
openbaar onderzoek: hetzij schriftelijk, het-
zij door te vragen om gehoord te worden door
de overlegcommissie. Voor milieuvergun-
ningen II kan alleen schriftelijk gereageerd
worden.
Je zal soms merken dat bepaalde onder-
zoeken net afgelopen zijn bij publicatie. Dat
heeft te maken met de stricte deadlines en
onze keuze om bepaalde onderzoeken toch
nog ter informatie te publiceren.
Voor meer informatie: 
bral@bralvzw.be of 02/217 56 33.


