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rode oortjes
hoge verwachtingen over wijkcontract artevelde
Als de historische figuur Van Artevelde z’n naam leent aan een wijkcontract, dan moet daar wel 
een historisch programma van stadsvernieuwing uit voortvloeien. Brussel heeft zich eraan gezet met
studiebureau Arsis.Wat valt op? Dat de Stad hand in hand met de lokale verenigingen uit de
Anneessenswijk de huisvestingscrisis op een totaal nieuwe manier aanpakt.

de project-X-files
Hou project-X in het oog! Dit
project gooit de hele wijk-
contractenlogica om. Volgens
het basisdossier, de bijbel van
een wijkcontract, telt de wijk
zeker 600 ongezonde wonin-
gen . ‘Als we binnen de krijt-
lijnen blijven en zowat alle
subsidies steken in nieuw-
bouw, kunnen we 57 nieuwe
woningen bouwen’, denkt
Brussel hardop. De Stad ver-

kiest om in de breedte te wer-
ken. Zo’n 200 ongezonde
huurwoningen op de privé-
markt genezen, is haar doel.
Ze hoopt hiermee op een soort
sneeuwbaleffect en om haar
doel te bereiken, geeft de stad
vooreerst de nodige midde-
len aan de vzw Samenle-
ven/Convivence. Zij moet
ongezonde woningen in kaart
brengen en de eigenaars ervan

overtuigen om hun woning te
saneren en in beheer te geven
aan het OCMW of als het kan
aan het sociaal verhuurkan-
toor van Brussel. De eigenaar
geeft een deel van zijn huur-
inkomsten prijs maar daar-
voor lapt het wijkcontract zijn
woning op. Het motto is: de
woning aanpassen aan de nor-
men van de wooncode, door
de Wijkregie, met werklozen

uit de buurt in opleiding.
Aldus drukken ze de kostprijs.
Als de werken niet te ingrij-
pend zijn, ziet de eigenaar z’n
nalatigheid dus niet beloond
met een enorme stijging van
de waarde van zijn pand.

Natuurlijk vergt zo’n ambi-
tieus pilootproject enorm veel
mankracht; veel meer dan de
eigenlijke investeringen. 

ocharme
ducarme
Politiekers zijn echte sprint-
bommen. Nog voor je hun
bevoegdheden kent, schieten
ze al de baan af. Onze laatste
minister-president heeft zelfs
het einde van z’n proefperiode
niet gehaald. Hun tank is wel
erg snel leeg tegenwoordig.

Met zo’n instantministers is
het schier onmogelijk om op
lange termijn te plannen. Dag-
jespolitiek is het resultaat. Van-
daag zijn het de jobs die hun
geesten bezig houden. Het
milieu zal later misschien op de
agenda staan. Een beleid voe-
ren voor die twee samen, lijkt
onverenigbaar. Bral zou liever
zien dat politiekers werk maken
van jobs die het milieu niet
schaden maar het ten goede
komen. Dit is maar een voor-
beeld en het principe bestaat:
‘Plan lang vooruit en werk
transversaal’. Duurzame ont-
wikkeling heet dat.

Met al die circusacts in de
politiek is het geen wonder dat
geëngageerde mensen vandaag
feestelijk bedanken voor een
politiek engagement. Je lijkt
eerder in een hanengevecht
terecht te komen dan op een
plek waar de maatschappij
gepland en gemaakt wordt. De
stap naar partijpolitiek bete-
kent immers dat je voor een
kamp kiest en dan krijg je plots
een heleboel tegenstanders.
Kan een democratie het zich
permitteren om haar beste
krachten zo af te schrikken?

Albert Martens
voorzitter BRAL vzw

Ducarme vestigt een nieuw record: 8 maand minister-president! 
Van Artevelde, die beloofde Ducarme een hand boven het hoofd te houden,
gaat erbij van zijn sokkel.

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

vervolg pagina 2

zeker wonen



2

Zet alles eens op een rijtje:
prospectie, coördinatie tus-
sen de partners, opvolging,
werklozenvorming... Kosten-
plaatje: 120 000 EUR per
woning. Roep echter niet luid
dat je dan beter voor nieuw-
bouw kiest. Je kan de krotten
waarom het gaat, nu eenmaal
niet blauw blauw laten. Pro-
ject-X zoekt een oplossing
voor de verloedering en gene-
reert opleiding, tewerkstel-
ling en lagere huurprijzen.

Er staat ook personeel klaar
om in te grijpen, zou de eige-
naar tegenpruttelen: de
woning ongezond verklaren,
huurders herhuisvesten, huur-
contract nietig verklaren...
Ze zijn erop voorzien. Het
OCMW zou transitwoningen
klaar hebben om huurders op
te vangen. Een totaalaanpak;
eindelijk!

sociale rekenkunde
Veel Brusselaars kunnen
slechts dromen van een eigen
huis. 38 000 sociale wonin-
gen en 23 000 Brusselaars op
een wachtlijst. Lege panden in
het gewest: goed voor 15 000
à 30000 woningen. Als die op
de markt komen, heeft dit
meteen effect op het aanbod
en de prijzen. Daarom voert
de Brusselse Bond voor het
Recht op Wonen, de koepel
die ijvert voor huisvesting,
actie tegen leegstand.

sociale druk
Medio februari p(l)akten

verenigingen en comités uit 9
gemeenten lege woningen
aan. Affiches op de gevels
met opschrift ‘hier kan men 3
woningen maken’. Eigenaars
kregen een brief met het ver-
zoek hun woning op de markt
te brengen. Vele eigenaars
weten niets af van de sociale
verhuurkantoren die hun
woning in beheer kunnen
nemen waardoor ze ver-
hoogde renovatiepremies

kunnen genieten. Een twin-
tigtal eigenaars contacteerde
de Bond: de helft om zijn gal
te spuwen; de andere helft
voor meer inlichtingen.

sociale truc
We moeten de eigenaars

met een kordaat beleid bijs-
taan, willen ze toehappen. Het
g loedn ieuw,  openbaar
beheersrecht kan een instru-
ment zijn. De overheid neemt
lege woningen in beheer zon-
der de toelating van de eige-
naar en die krijgt een ver-
goeding want zijn woning
wordt verhuurd. Maar veel
lege woningen behoeven eerst
renovatie. Het Gewest moet
daarvoor geld vrijmaken. De
Bond vraagt dat de wooncode
een beheer van langer dan 9
jaar nastreeft. Anders is de
tijd te kort om de vruchten te
plukken van grote en dure
renovatie.

De gemeentebesturen
bezetten de sleutelposities in
de strijd tegen leegstand. De

wijkcontracten zijn hun cava-
lerie... (die vaak te laat komt).
Cavalerie wordt calvarie wan-
neer een gemeentebestuur een
woning wil aankopen. De
procedures zijn tergend traag.
Is die woning intussen ver-
kocht, dan moet de gemeente
aan ’t Gewest vragen of ze
een andere mag aanschaffen.
Dat moet sneller, zegt de
Bond.

De wijkcontracten kunnen
particulieren een grotere rol
toebedelen. I.p.v. promotoren
te overhalen om grote gebou-
wen te renoveren, is een col-
lectieve verkoop een goed
alternatief. Een groep would-
be bewoners kan dan zo’n
pand renoveren mits bege-
leiding.

Naast de cavalerie moet de
gemeente over een tactische
staf beschikken om nukkige
eigenaars te slim af te zijn. Als
het Gewest nu eens een cel
juristen ter beschikking stelde,
dan zouden te schrandere
eigenaars moeilijker aan de

leegstandstaks ontsnappen.
Sociale verhuurkantoren zijn
ook  gebaa t  b i j  ex t ra
geschoold personeel om
woningen te zoeken en te ren-
overen. En  waarom geen
renovatiebudgetten voor de
sociale verhuurkantoren?

sociale visie
De Bond vindt dat we de

vluchtweg naar leegstand
moeten afsnijden door meer
rechtszekerheid bij planning.
Nu ligt van elk huizenblok in

het gewest de bestemming
vast maar er zijn zoveel afwij-
kingen dat er zelfs in typi-
sche woonzones woningen
kunnen verdwijnen of kanto-
ren worden opgetrokken. Een
eigenaar die speculeert op de
verkoop van z’n pand aan
projectontwikkelaars krijgt
vrij spel. Zo werkt het beleid
speculatie en leegstand in de
hand. Duimen voor een nieuw
ruimtelijk plan na de verkie-
zingen?

voorschieter
De Brusselse Bond voor

het Recht op Wonen vraagt al
jaren een vorm van voorfi-
nanciering van renovatiepre-
mies o.a. omdat premies laat
worden uitgekeerd. Eigenaars
die de premies het meest
nodig hebben, kunnen dat
geld goed benutten om aan-
nemers te betalen. Sinds de
hervorming van de premies
schiet het Gewest wel voor
maar volgens ingewijden lig-
gen die bedragen te laag.
Buurthuis Bonnevie heeft
geprobeerd in wijkcontracten
in Molenbeek een voorfinan-
cieringsfonds uit de grond te
stampen maar is daar niet in
geslaagd. Van Artevelde pikt
de draad weer op. De Triodos
bank stelt een kaskrediet ter
beschikking van de Stads-
winkel, die voorschiet aan de
eigenaars en het Gewest stelt

zich garant voor de lening en
betaalt de intresten. Een archi-
tect van de Stadswinkel bege-
leidt de werken. Zij hebben ten
andere ervaring met voorfi-
nanciering want ze hebben al
zo’n operatie opgezet voor de
neogothische gevels van de
Kruitmolenstraat. Nu zullen
dus voor het eerst renovaties
voorgefinancierd worden van
de woning zelf.

De beperkingen van dit
project zitten vervat in het
premiesysteem: in de prak-
tijk dekken die hooguit 30%
van de werken, al beweert het
Gewest anders. Da’s relatief
hoog in vergelijking met
andere premiestelsels maar
veel te laag om de minst
begoeden te helpen. Enkel
bijkomende, voordelige lenin-
gen kunnen daaraan tegemoet
komen.

ombudsmens
Als je na al dat moois nog

klachten hebt over de Annees-
senswijk, kan je altijd terecht
bij de ‘ombudsman van het
openbaar leven’(Wie verzint
toch die namen?). Je kan je bij
hem beklagen over auto-
wrakken,  nacht lawaai ,
kapotte straatlampen, buren-
ruzies... De ombudsman pro-
beert het te fiksen of contac-
teer t bij  mislukking de
bevoegde diensten. Tal van
comités in Brussel vragen al
jaren zo’n aanspreekpunt
want het bekende traject van
het kastje naar de muur is
weinig aanlokkelijk. We
hopen dat de ombudsman de
weg sneller vindt dan de
bewoners.

vervolg van pagina 1
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schot in de roos
leegstandactie

Biedt Werner Van Mieghem
(coördinator BBROW) 

uit solidariteit met Ducarme 
zijn ontslag aan? 

Je leest het in de volgende Alert.
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leefbare buurt

duurzame renovatie voor het schaarbeekse zwembad

slag om de baksteen of baksteenslag?
de baksteenslag...
Al jaren weerklinken er voor-
stellen om het Neptunium-
zwembad te renoveren, tot
sportcentrum om te turnen of
te verkopen.

In 1999 peilde het studie-
bureau Aries op vraag van de
toenmalige schepen van sport
naar de investering en renda-
biliteit van de gemeentelijke
sportinfrastructuur. In het rap-
port van 10 december 1999
staan verschillende scenario’s
begroot: a) de grondige reno-
vatie van het huidige zwem-
bad (190 milj. BEF), b) de
bouw van een nieuw sport-
centrum aan de Lamber-
montln. (140 milj. BEF),  c)
de bouw van een nieuw
zwembad aan de Lamber-
montln. (175 milj. BEF), d) de
verbouwing van Neptunium
tot sportcentrum (170 milj.
BEF) en tenslotte e) de ver-
koop van Neptunium (20 milj.
BEF). Die scenario’s kan je op
verschillende wijze combi-
neren. Binnen het Schaar-
beekse schepencollege zijn
er duidelijke voorstanders van
de combinatie b)+c): de bouw
en de uitbating door de privé-
sector en de herbestemming
van het huidige zwembad tot
cultuurcentrum of andere, niet
nader gedefinieerde voor-
stellen zoals verkoop, lofts...
Andere schepenen die welis-
waar erkennen dat de spor-
tinfrastructuur in dit stads-
deel pover is, zijn overtuigd
dat het huidige zwembad een
troef is om aan vast te houden
mits grondige renovatie en
aanpassing aan de huidige
normen van openbare zwem-
baden (waterkwaliteit, recre-
atiemogelijkheden, hygiëne,
enz.).

de lokale
watergeuzen

De discussie over de toe-
komst van Neptunium beroert
de plaatselijke bevolking. Dit
zijn de omwonenden en
nabije instellingen (o.a. scho-
len, sportclubs) die het veel-

vuldig gebruiken. Meer dan
500 ‘ezels’(sic) tekenden een
petitie voor het behoud en de
grondige renovatie van het
zwembad. Tijdens twee
gemeenteraadszittingen (op
27/11/2002 en 17/12/2002)
vonden hierover ‘burgerlijke’
interpellaties plaats. Hierop
volgden op het Schaarbeekse
gemeentehuis twee openbare
debatten (op 3/2/2003 en
7/4/2003) waar, in aanwezig-
heid van vele schepenen, de

toekomst van het zwembad
ter discussie stond: het
behoud van het zwembad op
korte termijn en de grondige,
lange termijn renovaties om
het zwembad ‘nieuw leven’in
te blazen.

de slag om de
baksteen...

Op 18 december 2003
stemden het schepencollege

2006, jaar van de gemeente-
verkiezingen!) is de toekomst
verzekerd. Maar op langere
termijn blijven we in het
ongewisse en vandaar de
grote ongerustheid bij de vele
gebruikers.

Stellingen voor het behoud,
de bestemming en de functies
van Neptunium:
1. Het zwembad is een merk-

en de gemeenraadsleden een-
parig een motie over het
zwembad om het, liefst op de
huidige plaats (Jeruzalem-
straat, Houffalizeplein), te
behouden.

In december 2003 heeft de
schepen van sport, Saït Köse,
bevestigd dat het zwembad
tot 2006 open blijft en dat de
nodige aanpassings- en her-
stellingswerken zullen wor-
den uitgevoerd.

Op korte termijn dus (tot

waardig monument wat de
conceptie, de stijl en de artis-
tieke kwaliteit van de afwer-
king betreft.

Geconcipieerd voor WO
II en nadien gebouwd, werd
dit modernistisch gebouw
(Internationale stijl) van de
architect L. Senterre in 1957
ingehuldigd. In haar archi-
tectuurhistorische studie van
de openbare zwembaden in
he t  B r us se l s  Gewes t ,
beschrijft Griet Meyfroot het
pand als volgt: ‘Het zwem-
bad is zeer gunstig gelegen,
in  he t  cen t r um van  de
gemeente (...). De centraal
gelegen zwemhal is, omwille
van zijn hoogte en afmetin-
gen, een van de grootste en
meest imposante zwemhal-
len die tot dan toe in de Brus-
selse gemeenten gebouwd
werden’.

Bovendien is het gebruikte
materiaal van uitzonderlijke
kwaliteit en nog in zeer goede
staat. In de inkomhal staan
een monumentale mozaïek
van M.G. De Vlaemynck en
een koperen beeldhouwwerk
van Stan Hensen. Klasseren
verdient aanbeveling.

2. Neptunium vervult een
onvervangbare sociale, peda-
gogische, recreatieve en
hygiënische functie.

Gelegen in een
druk bevolkte wijk, waar geen
andere zwembaden in de
nabijheid liggen, telt het
zwembad volgens het Aries-
rapport, meer dan 185 000
bezoekers per jaar. Voor de
omliggende scholen, en dat
zijn er heel wat, is dit een uit-
gelezen plek om de kinderen
te leren zwemmen en sport
te laten beoefenen. De scho-
lieren kunnen te voet naar het
zwembad. Ook niet-zwem-
mers beschikken er over een
zeer grote en goed ingerichte
turnzaal. Ten slotte waren bij
de oorspronkelijke inrichting
ligbaden voorzien opdat
bewoners die niet beschikten

over sanitair hier konden
baden. Nu nog is er in deze
druk bevolkte wijk met vele
woningen met gebrekkige
sanitaire installaties grote
nood aan stortbaden en lig-
baden voor individueel
gebruik.

Als het zwembad gesloten
wordt of aan de privé-sector
wordt overgedragen, zullen
die verschillende sociale func-
ties wegvallen.

3. Na meer dan 40 jaar dringt
een grondige renovatie van
het zwembad zich op.

Dit is het lot van meer dan
250 Europese, stedelijke
zwembaden. Normen, tech-
nologie, sport- en recreatie-
gewoonten, consumptie-
patronen zijn in al die jaren
grondig veranderd. Van her-
uitdenken, aanpassen en ver-
nieuwen, bestaan er al zeer
mooie voorbeelden. De Stad
Gent heeft onlangs het Van
Eyckzwembad (117 jaar
oud!) ingrijpend gerenoveerd
en aangepast aan ‘de eisen
van nu’. Ook in het buitenland
doen ze dergelijke investe-
ringen (Duitsland, Groot Her-
togdom Luxemburg). Het
Neptuniumzwembad komt
ontegensprekelijk in aanmer-
king voor renovatie. De tech-
nologie en de expertise zijn
beschikbaar.

Deze belangrijke investe-
ringen zijn maar mogelijk
voorzover het Brussels
Gewest of de federale over-
heid ze draagt (de belabberde,
gemeentelijke f inanciële
draagkracht van Schaarbeek
alleen is ontoereikend).
M.a.w. bestaat hiervoor de
politieke wil? Bij de bevol-
king, de zwemmers, de scho-
len en de sportclubs is die
ontegensprekelijk aanwezig.
Zijn ze sterk genoeg om de
overheid te overtuigen?

Waterkans dat Neptunus (zich heftig werend met
drietand) aanblijft als god van de zwembaden.



mapRAC
(zie ook Alert 293)

Datumwijziging voor dit eve-
nement dat het debat over de
reconversie van het RAC
(Rijksadministratief Cen-
trum) openbaar wil maken!
MapRAC grijpt plaats op
vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 maart. Bedoeling
enerzijds is om de vele ideeën
over deze plek, de onmiddel-
lijke omgeving en de moge-
lijkheden in kaart te brengen.
Anderzijds om voorstellen te
formuleren voor creatieve toe-
komstbeelden alvorens het
onherroepelijk te laat is.
Plaats van het gebeuren is het
restaurant van het RAC.
meer info:
www.citymined.org
of titanne@citymined.org.

maak ‘tamtam’ 
voor een beter milieu
Wist u dat de slechte kwaliteit
van de lucht ertoe leidt dat
we gemiddeld een half jaar
van ons bestaan moeten inle-
veren? Nochtans kunnen we
er iets aan doen. Ook aan de
gigantische natuurrampen die
het gevolg zijn van de opwar-
ming van de aarde. Deze en
andere thema’s, met betrek-
king tot het behoud van onze
blauwe knikker, staan cen-
traal op de Dag van de Aarde
die plaatsvindt op 25 april
2004 in het provinciedomein
De Nekker in Mechelen. Een
netwerk van milieuvereni-
gingen waaronder BBL,
Greenpeace, Natuurpunt en
vele andere, organiseert dit
jaar een eerste, grote natuur-
en milieuhappening. Activi-
teiten voor jong en oud begin-
nen met een picknick om 12u.
Verder keuze uit debat met
milieubeschermers en poli-

tici of een natuurwandeling in
het Mechels natuurgebied
Broek waarbij theater, poë-
zie en muziek aan te pas
komt. Om 15u is iedereen
welkom met tamtam (of een
ander slaginstrument) voor
de grootste tamtamsessie ooit
voor het behoud van de aarde
en voor een beter leefmilieu
in Vlaanderen. Afsluiter is
Jaune Toujours en twee ver-
rassingsacts.

meer info en de volledige
programmafolder is te
vinden op het net:
www.dagvandeaarde.be 
of kan je aanvragen bij
Bond Beter Leefmilieu
(BBL), Karen Hiergens –
Tweekerkenstraat 47, 
1000 Brussel 
02/282.17.46 
dagvandeaarde@bblv.be.

no U-thurn
for taxis
(zie ook Alert 293)

De overlegcommissie van 17
februari ll. over het basis-
dossier van het BBP (Bij-
zonder BestemmingsPlan)
voor Thurn & Taxis bracht
veel volk op de been. Het
lijkt er sterk op dat deze eer-
ste, officiële overlegronde
over een concreet voorstel
het publieke debat over de
toekomst van de site heeft
aangezwengeld. Eindelijk!
Al moeten we rekening hou-
den met het bestaande, wet-
telijk kader. Om een radicaal
nieuw plan te bekomen, moet
het regeringsbesluit van 17
januari 2003 wijzigen. De
gewestelijke richtlijnen leg-
gen onze belangrijkste
bezwaren nl. al vast: te veel
kantooroppervlakte en een
strikte zonering.

Op de overlegcommissie
heeft schepen Simons van de
Stad Brussel in ieder geval
volgende beloftes gedaan. De
milieueffectenstudie zal alle
bezwaren bestuderen. De
bewoners en verenigingen
zullen zetelen in het begelei-
dingscomité van die studie
en vooral: er komt binnen-
kort een ronde tafel over de
toekomst van de site met alle
betrokken partijen; dus ook de
bewoners en de verenigingen.

Qua procedure doorloopt
het dossier nu de volgende
fasen: verschillende publieke
instanties o.a. de gemeentes
Jette en Molenbeek, de
GOMB, de NMBS, de MIVB,
de Haven van Brussel... heb-
ben 30 dagen om advies uit te
brengen waarna de overleg-
commissie een tweede keer
samenkomt om alle adviezen
te bundelen. Daarna hebben
de Stad en het Gewest respec-
tievelijk 1 en 3 maand om hun
definitieve goedkeuring over
dit basisdossier te geven. De
milieueffectenstudie kan dan
beginnen. Wellicht niet meer
voor de gewestverkiezingen.
meer info:
mirjam@bralvzw.be 
en ann@bralvzw.be.
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nieuws van het front

lof der 
traagheid
kroniek van een
aangekondigde
testzone

In november 2003 zou de test-
periode voor het mobiliteits-
plan in Sint-Joost aanvangen
(zie Alert 286) maar die
datum bleek utopisch. Febru-
ari 2004 zou realistischer zijn.
Of toch weer niet... Het wordt
nu 14 mei met einddatum 14
november.

He t  u i t s t e l  moe t  de
gemeente toelaten om de test
grondig aan te pakken: bar-
rières aanleggen en een goede
communicatiestrategie, eva-
luatie en opvolging opzetten.
Niets tegen in te brengen.
Beter een doordachte test die
tot degelijke resultaten leidt
dan een haastig uitgevoerde
opstelling die alleen wrevel
oproept.

Al dat nadenken over de
juiste communicatie heeft
evenwel verhinderd dat de
bewoners echt informatie kre-
gen. De aankondiging van de
testperiode verscheen enkel
in een Franstalige krant (kopie
bij Bral te verkrijgen) en dan
nog niet eens de grootste...
Later zou een extra nummer
van de gemeentelijke info-
krant volgen. De wereld op
z’n kop!

Nog 2 elementen over de
test:

Schaarbeek doet mee en
trekt de groenwandeling en
het barrièreprincipe door op
haar grondgebied tussen de
Steurssquare en de Rogier-
laan. Goed nieuws, voorwaar!

Slecht nieuws is dat er geen
zitje voorzien is voor bewo-
ners in het wetenschappelijk
comité, noch in het opvol-
gings- en evaluatiecomité. Zij
moeten het stellen met een
groen nummer.

Bral volgt de evoluties op
de voet, uiteraard.

an(n)emie
een aderlating voor bral

Kunnen we je ooit genoeg bedanken voor je inzet? Hoe
moet het verder zonder jou? Organisatorisch is dat alle-
maal op te vangen natuurlijk maar we hebben het hier
niet over je expertise of je exemplarische nauwgezet-
heid die we zullen missen... We hebben het over het
gemis van een lid, als was Bral geamputeerd.

Hoogtij, hoog tijd om je steven te wenden, Annemie.
We wensen je veel succes op je verkenning naar nieuwe
horizonten en zijn ervan overtuigd dat je snel elders je
sporen zal verdienen.

Bon vent!

bXl in de wereld

Annemie
(lichtjes
verrast)
ontvangt uit
de handen
van de
piepjonge
Ducarme
een attentie.
16 jaar
trouwe
dienst bij
bral loopt
ten einde.
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geen gebral in ons café!
twee thema’s om over te discussiëren

de verkeerssituatie
in de vijfhoek
Het stadsbestuur legde een
aantal richtlijnen vast voor de
heraanleg van de centrale
lanen: 1 rijstrook in elke rich-
ting (hoewel de lanen nergens
echt worden onderbroken),
aparte fietspaden, autovrije
(‘autoluwe’?) zones rond de
grote Markt... Studiebureaus
zullen hun plannen hierop
baseren en dit zal natuurlijk
gevolgen hebben voor de wij-
ken rond die lanen.

de prijs 
van mobiliteit
Gratis bestaat niet dus wie
moet er betalen voor het open-
baar vervoer? Heeft het nog
zin dat de gebruiker dit doet
met zijn vervoersbewijs?
Kunnen we het model van de
NMBS overnemen nl. over-
heid i.s.m. de werkgevers?
Rekening- of tolrijden? (In
Londen daalde het aantal
auto’s met 30%, het aantal
gebruikers van het openbaar
vervoer steeg met 18%). Kan
dit systeem ook in Brussel?

Als je daarover met ons wil
nadenken, kom dan naar het

Bralcafé 
op 18 maart
vanaf 19u30 in café de Green-
wich

De uitdaging is om al jul-
lie meningen te bundelen in
een tekst met een visie op
duurzame mobiliteit in de
stad. Wie doet er met ons
mee?

Schrijf je in bij
actie@bralvzw.be 
of op 02/217.56.33 
en je krijgt alle achtergrond-
informatie toegezonden.

de technologie staat niet stil, de afvalberg groeit aan!

badge-man waart over de stad

Iedere bezoeker van de
Gewestelijke Administratie
in het CCN gebouw in het
Noordstation krijgt voortaan
een ‘Visitor’-badge mee (om
taalverwarringen te vermij-
den?). Het maakt niet uit of je
even binnenwipt om docu-
menten af te geven of er een
hele dag een vergadering bij-
woont. Het ding ter grote van
een kredietkaart is gemaakt

van stevige plastiek, zelfkle-
vend bovendien en spijtig
genoeg voor eenmalig ge-
bruik bestemd. Wees ruim-
schoots present voor je
afspraak want het duurt een
tijd alvorens het onthaal de
badge geproduceerd krijgt.

Het is begrijpelijk dat de
administratie controle wil op
wie in zijn gangen ronddoolt,

maar er bestaan zeker meer
ecologisch verantwoorde
technieken. Aangezien je
eerst langs het onthaal moet,
is het de vraag of een badge,
zelfs uit papier, überhaupt
nodig is.

Vergadering afgelopen?
Wat met de badge aangevan-
gen? Vraag een omslag. Stop
de badge erin met aan de ach-
terzijde ‘te recycleren’. Richt
de omslag aan de heer Secre-
taris-Generaal, Francis Rési-
mont en geef af aan het ont-
haal. Hopelijk ziet hij dan de
absurditeit van dit plastiek-
kaartje in!

Het milieu dankt u.

anders mobiel

bXl in de wereld

watermeetings 2004
Van 4 tot 12 maart kan je conferenties
en informatieve sessies bijwonen tij-
dens de ‘Brusseldagen’in het kader van
de ‘Watermeetings’. Gastsprekers uit
de drie Gewesten onderhouden ons
een week lang over het wel en wee van
water. Op donderdagnamiddag is het
gespreksonderwerp ‘Brussel, stad en
gewest aan het water’. De deelthema’s
zijn: ‘Integratie van de waterlopen in
het stadsweefsel’ en ‘Stadsontwikke-
ling rond het kanaal’. Op de webstek
http://www.watermeetings.be vind je
het volledige programma, de locaties
en hoe je kan inschrijven voor deze bij-
eenkomsten. Naast de informatiesnel-
weg is er ook nog de klassieke weg voor
meer info over de waterwegen: bel
naar Scaldisnet op 02/201.10.50.

klimaat, armoede, vergrij-
zing... De milieubeweging
loopt niet over van geestdrift.
Als we alle maatregelen
aftrekken, de eerder aange-
gane internationale engage-
menten incluis, houden we
vooral werkgroepen over.
Echte engagementen zijn dun
gezaaid.

In deze Alert vind je de uit-
nodigingsfolder voor een inf-
overgadering over dit plan op
24 maart 2004.

Zegt die ene minister… ‘we
willen zoveel mogelijk pen-
delaars op de trein krijgen’.
‘OK’, zegt die andere, ‘geef
mij een nog voordeliger fis-
caal regime voor bedrijfswa-
gens en dan worden we het
eens’ (algemeen gelach).

Een goed federaal plan
voor duurzame ontwikkeling
kan zulke toestanden vermij-
den. In het tweede federale
plan voor D.O. dat nu in open-
baar onderzoek gaat, staan 30
maatregelen over mobiliteit,

duur(zaam) 
de comprenur

Zelfs voor zeer
tijdelijk bezoek
is een badge
noodzakelijk.



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT, St-GILLIS
Lijn 50A / Vak 50A 
tussen het Zuidstation 
en de Gewestgrens
De NMBS vraagt een stedenbouw-
kundig attest met bestek effectenstu-
die voor het voorontwerp van lasten-
boek betreffende de effectenstudie
om lijn 50A op vier sporen te brengen.
Tot 5-3-04
Overlegcommissie 17-3-04

• ANDERLECHT
Wegenis / Wijkcontract
‘Pequeur-Luchtscheepvaart’
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de wegen, voetpa-
den, plateau’s, pleinen en kruispunten.
Tot 9-3-04
Overlegcommissie 17-3-04

• BRUSSEL LOUIZA
Afbraak/nieuwbouw
Van Eyckstraat 46
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en heropbouw van kan-
toren en 10 woningen en vernieu-
wing van een bijgebouw in kantoren.
Tot 22-3-04
Overlegcommissie 30-3-04

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Verbouwing / Stevinstraat 34
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een pand met 4
studio’s.
Tot 22-3-04
Overlegcommissie 30-3-04

Afbraak/nieuwbouw
Kortenberglaan 172-182,
Newtonstraat 25-29
Project Cortenbergh NV vraagt een
stedenbouwkundige vergunning en
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor de afbraak van 8
woningen en een kantoorgebouw,
heropbouw van een kantoorgebouw
met een ondergrondse parking (35
voertuigen), 7 appartementen met
een ondergrondse parking (11 voer-
tuigen) en de verbouwing van een
woning in 3 appartementen.
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 16-3-04

• BRUSSEL VIJFHOEK
Hotel de Merode
Regentschapsstraat 56, hoek
Wolstraat 23
Stedenbouwkundige vergunning en
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor de restauratie van de
beschermde gevels en daken, wijzi-
ging van de binneninrichting en her-
bestemming tot kantoren van het
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Hotel de Merode. De afbraak en de
heropbouw van een pand en inrich-
ting van een achteruitbouwstrook en
overdekte parking (50 voertuigen)
in de Regentschapsstraat.
Tot 9-3-04
Overlegcommissie 16-3-04

Bestemmingswijziging
E. Jacqmainlaan 99-101
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een kantoorge-
bouw tot hotel.
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 16-3-04

• ELSENE
Parking
A. Huysmanslaan 174-176
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
overdekte parking (64 voertuigen).
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 21-4-04

Kerk - Waversesteenweg 205
Eglise du Saint Sacrement - La viale
Europe vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning en een milieuver-
gunning IB met effectenverslag voor
de sloop en de bouw van de kerk,
bouw van woningen en inrichting
van de omgeving met vellen van
bomen en de aanleg van een parking
(77 voertuigen).
Tot 23-2-04
Overlegcommissie 10-3-04

• SCHAARBEEK
Verbouwingen
Vooruitgangstraat 279
Stedenbouwkundige vergunning voor
de opsplitsing van een eengezins-
woning in 4 woningen en vervan-
ging van de ramen.
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 26-3-04

Uitbreiding 
Vooruitgangstraat 277
Stedenbouwkundige vergunning om
een bijgebouw op te trekken en de
eengezinswoning op te delen in 3
woningen.
Tot 5-3-04
Overlegcommissie 26-3-04

• St-GILLIS
Bestemmingswijziging
Parklaan 85
Stedenbouwkundige vergunning voor
de wijziging van bestemming van kan-
toren en opslagplaatsen tot woningen.
Tot 12-3-04
Overlegcommissie 23-3-04

• St-JANS-MOLENBEEK
Wegenis / Madrigalstraat 63
Stedenbouwkundige vergunning voor
de wijziging van de verbindingswegen.

Tot 11-3-04
Overlegcommissie 30-3-04

• UKKEL
Afbraak/nieuwbouw
W. Churchilllaan 228
Ciel NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning en een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de sloop en de heropbouw van
een appartementsgebouw met een
ondergrondse parking (60 voertui-
gen).
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 14-4-04

School / Vossegatlaan 45
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de gedeeltelijke sloop en renovatie
van de school ‘Val fleuri’.
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 31-3-04

Nieuwbouw
Schilderachtige dreef 6
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 31-3-04

Nieuwbouw
Marie Depagestraat 19-21
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van appartementen en vel-
len van bomen.
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 31-3-04

Nieuwbouw
Ruisbroeksesteenweg 72
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een industrieel com-
plex.
Tot 8-3-04
Overlegcommissie 31-3-04

Verkaveling / Hoek
Engelandstraat - Borreweg
Vergunning voor de verkaveling van
het terrein, met aanleg van een weg.
Tot 2-3-04
Overlegcommissie 31-3-04

Heraanleg weg
V. Allardstraat
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het stationsplein
van Stalle.
Tot 24-2-04
Overlegcommissie 17-3-04

• VORST
Wegenis
Zamanlaan
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de wijziging van het wegennet.
Tot 21-2-04
Overlegcommissie 18-3-04

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. 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
onze website op www.bralvzw.be of contacteer ons op ann@bralvzw.be of 02/217 56 33.
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