
(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Leuvensesteenweg, 
kruispunten 
van de Eeckelaers- 
Vanderhoeven-, Wauwermans- 
en Dekeymstraat 
(gemeente St-Joost-ten-Node)
De FOD Mobiliteit en Vervoer vraagt
stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de heraanleg
van de kruispunten.
Tot 20-9-2003

• BRUSSEL VIJFHOEK
Hoogstraat 13, 
Keizerslaan 48/50 
en Voorzienigheidsgang
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een pand in de
Hoogstraat voor huisvesting en han-
del, een nieuwe werf aan de Keizers-
laan om woningen en kantoren te
bouwen en de gedeeltelijke herin-
richting van de Voorzienigheidsgang.
Tot 20-9-2003
Stoofstraat 44-46, 
Eikstraat 2-6
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de handels-
ruimten en vernieuwing van de
gevels.
Tot 20-9-2003
Hoogstraat 152b/158, 
hoek Zwaardstraat 2-6
Stedenbouwkundige vergunning om
het gebouw op nr. 152b en de voor-
gevel van nr. 154 in de Hoogstraat
te slopen en om een apparte-
mentsgebouw op te trekken met
handelsgelijkvloers op nr. 152-156,
tevens slopen van de bijgebouwen op
de binnenkoer, Zwaardstraat 4-6.
Tot 15-9-2003

• ELSENE
Tulpstraat 41
Milieuvergunning IA met bestek voor
een effectenstudie voor de uitbating
van een overdekte parking (550 voer-
tuigen) met inrichting om voertuigen
manueel te wassen.
Tot 15-9-2003

• EVERE
H. Van Hammestraat 
(tussen de nrs. 38 en 50)
Het gemeentebestuur vraagt de wij-
ziging van de rooilijn.
Tot 8-10-2003
Leuvensesteenweg 1020
Seca NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning en een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de sloop en de bouw van een
benzinestation met winkel en car-
wash.
Tot 22-9-2003

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.

• HAREN
Haachtsesteenweg 1709,
Harenheidestraat 123
Elia Assets NV vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
bouw van een onderstation en een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbreiding van de
inrichtingen met plaatsing van een
omheining en aanleg van een riool.
Tot 20-9-2003

• LAKEN
Tuinbouwersstraat 89,
Medoristraat (Orangerie)
Stedenbouwkundige vergunning om
de serres 17 en 18 te slopen en te
herbouwen, de vervanging van een
bakstenen schouw door 3 stalen
schouwen, de renovatie van de oran-
gerie en bijgebouwen en de bouw van
een conciërgewoning met aanleg
van een openluchtparking (12 voer-
tuigen).
Tot 15-9-2003

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Kraatveldstraat
De Stad Brussel vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor de
heraanleg van de openbare weg.
Tot 20-9-2003

• OUDERGEM
F. Govaertplein 4-6
Stedenbouwkundige vergunning om
een appartementsgebouw op te trek-
ken.
Tot 15-9-2003
Gen. Merjay, 
hoek J. Vanhaelenlaan
Stedenbouwkundige vergunning om
woningen op te trekken met crèche
op de gelijkvloerse verdieping.
Tot 15-9-2003

• SCHAARBEEK
Azaleaslaan 55 tot 58
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 22-9-2003
Landbouw- A. Marbotinstraat
en Haachtsesteenweg
De FOD Mobiliteit en Vervoer vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
voor de heraanleg van de toe-
gangswegen van de sociale wonin-
gen.
Tot 10-9-2003

• St-GILLIS
St-Bernardusstraat 34-38
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de bestem-
mingswijziging van een garage in
een school.
Tot 17-9-2003

• St-JANS-MOLENBEEK
Picardstraat
B.U.V. vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor de vernieuwing van
de openbare verlichting.
Tot 16-9-2003
A. Vandenpeereboomstraat 36
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de bestem-
mingswijziging van een opslagplaats
in een feestzaal.
Tot 16-9-2003
Dilbeekstraat 96
Stedenbouwkundige vergunning om
9 appartementen op te trekken.
Tot 16-9-03.
Wijkcontract Maritiem
Het gemeentebestuur stelt het wijk-
contract Maritiem voor.
Tot 15-9-2003

• VORST
Britse Tweedelegerlaan 615-201
Katoennatie en Volkswagen Brussel
vragen een stedenbouwkundige ver-
gunning voor de bouw van een maga-
zijn, werk- en opslagplaatsen, kan-
toren en een openluchtparking (58
voertuigen).
Tot 17-9-2003

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.
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(de lijn van bral)

wildgroei milieuwetgeving

dringend snoeien en stroomlijnen

vervolg pagina 2

De magistratuur heeft zich bij
het begin van het gerechtelijk jaar
op één september negatief uitge-
laten over de milieuwetgeving: te
veel regels, te ingewikkeld en de
echte overtreders lopen vrij rond.

De milieu-inspectie repliceerde
geërgerd over een tekort aan mid-
delen en de rechtbanken zouden te
veel seponeren. Echte milieucel-
len zijn onbestaand.

Voor 1990 was er in Brussel
nagenoeg geen wettelijk milieuka-
der. In 15 jaar tijd is er veel gebeurd,

maar niet altijd even gestructu-
reerd. Soms is er een wildgroei
aan wetten en procedures en op
andere vlakken zijn er lacunes.
Bodemsanering bijvoorbeeld. We
hinken achter op Vlaanderen en de
vergelijking met de EU-richtlijnen
valt nog slechter uit voor ons.

Een oplossing is om te snoeien
in die wildgroei en een duidelijk
gestructureerde en eenduidige
regelgeving op te stellen. Geen
sprake van een versoepeling of
afslanking.

Wat de naleving en de controle
betreft, moet er een gelijkaardige
vastberadenheid zijn: voldoende
controles (meer mensen en mid-
delen dus) en waar nodig een cohe-
rente, juridische opvolging met
strenge straffen. Op die manier
bereikt het gerecht een preventief
effect waardoor ze zich aan haar
kerntaak kan houden.

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu

Op 3 september 2003 vond in
het gemeentehuis van Anderlecht
de overlegcommissie plaats over
de aanvraag voor de nieuwe IKEA-
vestiging aan de Bergensesteen-
weg (cfr. Alert 285). De bewoners
van het wijkcomité Het Rad en Bral
hebben er hun opmerkingen en
eisen over de milieueffectenstu-
die en het project geformuleerd.
Want ook al ziet iedereen er liever
een IKEA-winkel dan de nu al jaren
leegstaande gebouwen en ver-
waarloosde terreinen, de nabije
omgeving vreest de negatieve
gevolgen, vooral de verslechting
van het al zo grote mobiliteitspro-
bleem.

niet grondig genoeg
De milieueffectenstudie komt

niet tegemoet aan een aantal vra-
gen die het wijkcomité Het Rad
heeft gesteld tijdens een eerder
openbaar onderzoek in december
2002. Er staat bv. nergens een
exacte berekening van het bijko-
mend sluikverkeer dat de omwo-
nenden te slikken krijgen.

Bovendien geeft de Zweedse
meubelgigant geen objectief,
wetenschappelijk gefundeerd ant-
woord over bepaalde aspecten van
de milieu-impact. De gevolgen voor
de luchtkwaliteit en het lawaai bvb.
zouden verwaarloosbaar zijn in ver-
gelijking met de bestaande over-
last. Metingen hiervan zijn echter
nooit verricht.

(anderlecht)

Brussel Zweed ervan
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(vervoering)

vervolg van pagina 1

Hoewel het lastenboek dit uit-
drukkelijk vermeldt, is het teleur-
stellend dat er nagenoeg geen
alternatieven werden onderzocht.
We menen nochtans dat minder
parkeerplaatsen, gekoppeld aan
de investering in een betere bereik-
baarheid met openbaar vervoer,
de moeite waard is om te bestu-
deren. Het zou alleszins in de lijn
liggen van de doelstelling van het
Brussels Gewest en de gemeente
Anderlecht om het autoverkeer
tegen 2010 terug te dringen met
20%.

globale
mobiliteitsvisie

Dat mobiliteit het grootste knel-
punt is in dit dossier, wordt duide-
lijk als je weet dat IKEA meer dan
10 000 bezoekers verwacht op
zaterdagen; ofte 20 000 bijko-
mende autobewegingen volgens
de IKEA-logica. Zij gaan er name-
lijk van uit dat iedereen met de
wagen komt. Daarom bestudeert

de milieueffectenstudie enkel de
toegankelijkheid van de site (en
directe omgeving) voor automobi-
listen. Ze houden geen rekening
met belangrijke bestaande of toe-
komstige projecten en de bijho-
rende mobiliteitsproblemen. We
denken bvb. aan de overstappar-
kings bij de nieuwe metrostations,
de bouw van een Décathlon, de per-
soneelstoename bij Coca-Cola. De
gevolgen van een nieuwe IKEA rei-
ken duidelijk verder dan de nabije
omgeving.

geen sluikverkeer in
woonwijken

De bewoners van wijkcomité Het
Rad weten zeker dat er extra sluik-
verkeer door hun wijk zal stromen.
De milieueffectenstudie bevestigt
onweerlegbaar deze vrees. De Ber-
gensesteenweg is vandaag al ver-
zadigd. Zonder aanpassingen zul-
len steeds meer chauffeurs kiezen
voor een alternatieve route langs
parallelle straten om de files op de

Bergensesteenweg te vermijden.
De woonwijk, vandaag al zwaar
boetend voor het sluikverkeer, zal
na de opening van een IKEA-vesti-
ging, nog meer doorgaand verkeer
te verwerken krijgen. Aanbevelingen
om deze overlast te beperken doet
het studiebureau niet. Wijkcomité
Het Rad dat al lang vragende par-
tij is voor de herinrichting van de wijk
als een zone 30, eist een volledige

afscherming van de woonwijk voor
doorgaand sluikverkeer.

Wij vragen u daarom om uw toe-
komstig bezoekje aan IKEA Ander-
lecht, al was ’t maar uit nieuws-
gierigheid, met de metro te doen.
De halte Ceria/Coovi - in gebruik
vanaf 15 september - bevindt zich
op slechts 600 meter van de toe-
gangsdeuren.

meer info: ann@bralvzw.be

Enkele dagen geleden kreeg je
de Gids van Vervoering in je bus.
Misschien ontving je ook al de affi-

che met het programma van de
autoloze zondag in jouw gemeente.
Zag je al de bussen en trams rond-
rijden met ‘Doe er iets aan om niet
stil te staan!’ en wat vind je van de
TV-spot?

De campagne rond de 2de auto-
loze zondag in Brussel draait op
volle toeren. Anders dan vorig jaar
klinken de negatieve reacties min-
der luid. Het is een evenement aan
het worden zoals bijvoorbeeld de
zomerfestivals en de Open Monu-
mentendag (zelfde dag).

Iedereen bereidt zich voor: de
huisarts van wacht, de TV-pro-
grammator en zijn honderden
bezoekers in de studio, de 19
gemeenten, de 6 politiezones en
de vele organisatoren van activi-
teiten en evenementen. Ook Inter-
parking die, tussen zaterdagavond
en maandagochtend, zijn 7500
parkeerplaatsen gratis aanbiedt

aan de Brusselaars. Fietsenher-
stellers hebben de handen vol. De
MIVB sleutelt aan een speciaal
dienstrooster dat het midden houdt
tussen zaterdag- en weekdienst.
Kortom, de autoloze zondag is
aanvaard en Brussel zal er klaar
voor zijn.

22 is niet hetzelfde
als 21

Maar – ’t is alle jaren hetzelfde
liedje – de Week van Vervoering is
meer dan een autoloze zondag.
En de climax van de Week zou 22
september moeten zijn, de Euro-
pese dag ‘Zonder auto mobiel in
de stad!’. Zo is het in de meeste
Europese steden. Bij ons zal dit jaar
weinig te merken vallen van de
Europese dag zonder. Er zijn wel
enkele gemeenten die testweken
organiseren of sensibiliseringsac-
ties houden, maar dit jaar geen

comfortzones, geen dwingende
boodschap naar de honderddui-
zenden pendelaars die dag na dag
Brusselse straten inpalmen en
onveilig maken.

Volgend jaar mag 22 september
niet zo onopgemerkt voorbij gaan.
We krijgen veel reacties van men-
sen die vinden dat er meer van dit
soort initiatieven moeten plaats-
vinden, “en niet alleen op zondag”.
Als er in 2004 nog een autoloze
zondag komt (waarom niet?) zal
de voorbereiding nog vlotter ver-
lopen dan nu en kunnen de
gemeenten weer investeren in
maatregelen op een weekdag.

meer info ? Promotiemateriaal
(programmaboekjes, affiches, post-
kaarten) kan je ophalen bij Bral,
Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel.

www.bralvzw.be/vervoering
of tel.: 02/542 11 44

Op 15 september wordt de ver-
lenging van de metro naar Erasmus
met veel trommels en trompetten
ingehuldigd. Niet iedereen viert
echter feest. Voor veel tramge-
bruikers betekent dit meteen dat
hun 56 ‘beperkt wordt tot Debussy’,
zoals het discreet op de MIVB-site

staat (enige vorm van bekendma-
king). Bewoners van Het Rad ver-
zamelen handtekeningen om hun
ongenoegen te uiten. Wil je hen
steunen: vraag een petitieformulier
aan op 02/217 56 33 of bij anne-
mie@bralvzw.be.

het einde van tram 56 in Het Rad?

van 16 tot 22 september

7 dagen om anders mobiel te zijn



18/09
beperkte mobiliteit 
of beperkte
toegankelijkheid?

De fysieke toegankelijkheid van
de openbare ruimte staat niet voor
niets centraal in het Europese Jaar
van Mensen met een Handicap.
Mindervaliden, slechtzienden, zwan-
gere vrouwen, bejaarden, mensen
met kinderwagen of zware bagage
ondervinden dagelijks problemen
op de straat, in de bus of in de tram
en in openbare gebouwen. Hoe
kan je hun problemen oplossen en
de stad toegankelijker maken voor
hen?

Sophie Beaumont van Euro-
pean Disability Forum leidt het
panelgesprek in. Maud Sternotte
van de gewestelijke Dienst Ver-
plaatsingsbeleid belicht de situatie
op gewestelijk vlak. Anne Dirix,
Schepen Mobiliteit van Watermaal-
Bosvoorde, illustreert wat de rol
van de gemeenten kan zijn. Angelo
Cléon van ANLH – Acces A licht de

problemen en oplos-
singen toe voor min-
dervaliden. Modera-
t o r :  Mark  De
Meyer.

2/10
mobiliteit,
tot welke
prijs?

Mobiliteit is duur.
Londen heeft reke-
n ingr i jden  inge -
voerd. Andere ste-
den proberen via de
fiscaliteit de kost
van het autoverkeer
te recupereren. Om
te beletten dat de
financieel zwakke-
ren ook nog de dupe
worden van mobili-
teitsarmoede, ver-
lenen de vervoermaatschappijen
aan steeds meer categorieën van
de bevolking gunsttarieven; tot
zelfs gratis openbaar vervoer. Zijn
dit oplossingen voor het mobili-
teitsvraagstuk? Moeten initiatieven
nog verder strekken?

Bruno De Borger, transport-
econoom UA, heeft onderzoek ver-
richt over de ‘juiste prijs’ van mobi-
liteit en leidt het debat in. Laurent
Jacob van Collectif Sans Ticket
pleit voor gratis openbaar vervoer.
Steven Van Ackere stelt het
standpunt van de MIVB voor. Fran-
cis Carnoy, Waalse Confederatie
Bouwbedrijf, argumenteert vanuit
een economisch standpunt en
Daan Schalck, volksvertegen-
woordiger sp.a, verduidelijkt de
politieke invalshoek. Moderator:
Albert Martens.

16/10
open of gesloten
wijken?

In meer en meer wijken vragen
bewoners naar maatregelen tegen
overmatig, doorgaand verkeer.
Lussenverkeer, zone 30, woonerf,

barrières,... zijn vaak geopperde
oplossingen. In welke mate bemoei-
lijk je hierdoor de toegankelijkheid
van functies en diensten? Lijdt de
handel eronder of kan het buurtle-
ven openbloeien zodat de plaat-
selijke economie er beter bij vaart?

Het nagelnieuwe mobiliteitsplan
van Sint-Joost-ten-Node heeft de
discussie weer doen oplaaien. Dirk
Dufour van Espaces Mobilités en
burgemeester Jean Demannez
stellen de filosofie ervan voor. Voor
de gewestelijke context komt
Ulrich Schollaert van de Dienst
Verplaatsingsbeleid aan het woord.
Francine Werth, Union des Clas-
ses Moyennes (middenstandsor-
ganisatie), reageert voor wat de
economische aspecten betreft en
Jan Van Gils, Kind en Samenle-
ving, vertolkt de behoefte aan
speel- en verplaatsingsruimte voor
kinderen. Benoît Ceysens van het
Comité Grote Ring (Anderlecht)
getuigt over de problemen, acties
en perspectieven in zijn wijk aan de
Ninoofsesteenweg.

Moderator: Eric Corijn.

(debatten)

Sinds kort is Bral de gelukkige
eigenaar van 2 imposante kijkdo-
zen, zeer goed actiemateriaal. Eind
juni trokken we bijvoorbeeld met het
comité van de Steurs- en Delhaye-
square naar het Sint-Joostplein.
Eén doos was gevuld met afval,
de andere met een aangenaam
geurende verrassing. De voorbij-
gangers konden in de dozen piepen
en ons vertellen welk straatbeeld ze
verkozen. Sommigen deinsden

even terug maar de nieuwsgie-
righeid kreeg toch altijd de
bovenhand. Een speelse aan-
pak werkt heel wat beter dan fol-
ders uitdelen (en produceert
bovendien geen afval).

Ben je geïnteresseerd om
iets gelijkaardigs te doen? Je
kan de kijkdozen bij ons komen
lenen. Contacteer Piet op
02/217 56 33 of stuur een e-
mail naar piet@bralvzw.be

kijk ! dozen !


