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house of lords but no house 
for commons
Naar aanleiding van de bouw van het Europees Parlement (EP) bij het Leopoldstation maakte het Gewest eind jaren
80 een Bijzonder bestemmingsplan op (BBP) voor de hele stationszone. Het ging eigenlijk om 2 BBP’s: één op het
grondgebied van de Stad en het ander, het grootste, voor de gemeente Elsene. Het BBP kwam er na grondig over-
leg tussen het Gewest, de Gemeente, de promotoren, de spoorwegen, Europa allicht met de nodige discretie en tot
slot de bewoners dankzij het afgesloten kaderakkoord.

Dit BBP legt een max. vast
aan m2 kantoren en handels-
activiteiten en een min. aan
m2 woningen die er moeten
komen, toegankelijk voor de
Brusselaar. Geen kleine stu-
dio’s en flats dus die alleen
betaalbaar zijn met een EU-
wedde!

Het parlementair halfrond
ligt tegen het Leopoldpark,

het Spinnelligebouw aan de
overkant van de Wiertzstraat...
maar geen woningen.

nieuwe afspraken
met D4/D5
Met de uitbreidingsplannen
van het EP langs de Trierstraat
(D4/D5) komt de uitvoering
van het BBP opnieuw ter dis-
cussie. Wat de comités al lang

wisten: het max. aan m2 kan-
toren is ondertussen over-
schreden. Er is geen plaats
meer voor de beloofde wonin-
gen. Het BBP is dus achter-
haald. O.a. door de bezetting
van het Leopoldstation door
BruXXel sluiten promotor
SEL, Gewest en gemeente
Elsene een nieuwe overeen-
komst bij de aflevering van

de prijs van 
een klacht
In de Europawijk heeft bewo-
nerscomité AQL op 13 mei ll.
een verkoopovereenkomst
ondertekend met de nv Hansen,
de promotor die de eerlang
beloofde woningen naast het
Europees Parlement zal optrek-
ken. AQL wordt eigenaar van 5
tweekamerwoningen (± 2,5 % op
een totaal van 207 woningen)
en 30 parkeerplaatsen. AQL zal
de woningen onmiddellijk door-
verkopen aan Brusselse gezin-
nen aan de modaliteiten van het
Woningfonds. De parkings gaan
naar buurtbewoners. In ruil daar-
voor zien AQL en de leden af van
de procedure bij de Raad van
State tegen de vergunningen
voor de woningen.

Al meer dan 20 jaar ijveren
AQL en andere verenigingen van
de Coördinatie Europa er met
alle middelen voor dat de (lokale)
overheid de bedreigde bewo-
nersbelangen zouden dienen in
de Europasaga. Zo vragen ze o.a.
een mobiliteit- en parkeerbeleid
opdat woningen en bedrijven
bereikbaar zouden blijven en
betaalbare, middelgrote wonin-
gen zodat de buurt geen exclu-
sieve Eurocratenwijk wordt.

Door de rechtstreekse over-
eenkomst met de promotor heeft
AQL een symbolische daad
gesteld die tegelijk een concrete
oplossing inhoudt voor enkele
bewoners: woningen!

Ja, het is de overheid die duur-
zame beleidsoplossingen moet
formuleren voor de gerecht-
vaardigde eisen van bewoners
maar intussen kunnen wij de
aanpak van AQL alleen maar
steunen.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

© jan koster
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wijken voor europa

In de divisie D4/D5 scoort AQL een hattrick tegen Elsene: 5 – 0!
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de stedenbouwkundige ver-
gunning D4/D5. In deze over-
eenkomst verbindt SEL er
zich toe woningen te bouwen
in de onmiddellijke buurt.

Het gebrek aan overleg, de
flagrante overschrijding van
de toegelaten m2 kantoren
blijven onaanvaardbaar voor
AQL. Zij tekenen beroep aan
tegen de vergunningen.

eindelijk woningen
Société Espace Léopold
beslist om niet zelf de afge-
sproken woningen te bouwen,
maar verkoopt de gronden en
bijhorende verplichtingen aan
Hansen nv. In 2003 gaat ein-
delijk een dossier in openbaar
onderzoek voor twee woon-
blokken en een hotel. Uit het
dossier blijkt overduidelijk dat
het gaat om dure en kleine
woningen (d 2.500/m2 vol-
gens sommigen).

Ook al gaat het om 207
woningen (18 500 m2), de
bouw ervan voldoet geens-
zins aan de vastgelegde
afspraken. AQL dient weerom
een klacht in bij de Raad van
State tegen de bouw van de
woningen en van het hotel
(149 kamers). Een dossier dat
Hansen nv tegelijk indient.

afgedwongen
onderhandelingen
De voornaamste argumenten
van AQL zijn dat er nog
steeds geen woningen staan

die qua prijs en grootte toe-
gankelijk zijn voor de buurt-
bewoners en hun kinderen en
dat er onvoldoende aandacht
gaat naar de mobiliteitspro-
blemen.

Voor Hansen nv kan een
klacht bij de Raad van State
ernstige gevolgen hebben.
Het gaat immers om een grote
werf en vertragingen kosten
geld. De uitkomst van een
aanslepend proces is trou-
wens onzeker.

Beide partijen startten
onderhandelingen om binnen
redelijke termijnen tot een
vergelijk te komen. Al houden
de argumenten van AQL steek
en maken ze een goede kans
voor de rechtbank, het is niet
zo dat de betrokkenen op voet
van gelijkheid rond de tafel
zitten. De nv Hansen beschikt
over veel meer middelen en
professionelen dan een bewo-
nerscomité dat uitsluitend uit
vrijwilligers bestaat. Een van
de klassieke argumenten om
de druk op te voeren, is de eis
van een zware financiële scha-
devergoeding voor het comité
in het geval de promotor toch
het pleit zou winnen.

de verkoop-
overeenkomst
Op 13 mei ll. hebben AQL
(Association du Quartier Léo-
pold – Jardins de l’Europe
vzw) en de nv Hansen een
verkoopovereenkomst onder-

tekend. Ze zijn het daarom
niet eens over de grond van de
zaak. AQL vindt nog steeds
dat Hansen nv in overtreding
is. Hansen blijft overtuigd van
het tegendeel. Na lang onder-
handelen, hebben ze beslist de
hangende procedures in te
trekken om woningen te kun-
nen optrekken.

Het gaat hier alleen om de
procedure rond de bouw van
de woningen. De klachten bij
de Raad van State over het
kantoorgebouw D4/D5 en
over het hotel blijven.

Als tegenprestatie kan AQL
door deze ‘compromis de
vente’ eigenaar worden van
30 ondergrondse parkeer-
plaatsen en 5 woningen in het
nieuwe woningcomplex aan
de Wiertz en Godecharle-
straat. De vijf woningen gaan
van de hand voor d 1.100/m2

en de 30 parkings voor een
symbolische d per parking.
Alle kosten en lasten bij de
verkoop zijn voor rekening
van AQL.

Tevens verbindt Hansen er
zich toe om met het bewo-
nerscomité druk uit te oefenen
op de Gemeente om de bereik-
baarheid van de omliggende
woningen en bedrijven te ver-
beteren en om het publiek
karakter van de esplanade er
net voor te vrijwaren. Om de
bewonersbelangen dus te ver-
dedigen bij de inrichting van
de openbare ruimtes.

kleine
compensaties
voor enkelen
Binnen drie à vier maanden
moet de verkoopsovereen-
komst worden omgezet in een
definitieve akte. Het is de uit-
drukkelijke bedoeling van
AQL dat de woningen onmid-
dellijk ter beschikking komen
van gezinnen met een mid-
delgroot inkomen. De voor-
waarden van het Woning-
fonds zijn de norm. De juiste
formule ligt nog niet vast,
maar AQL zoekt een manier
om elke potentiële meer-
waarde door henzelf of door
de uiteindelijke bewoners uit
te sluiten. De parkings gaan
naar mensen uit de onmid-
dellijke buurt.

Vergeleken met de omvang
van de problemen zijn vijf
betaalbare woningen en 30
parkings slechts een druppel.
Maar het is veel meer dan wat
de overheid ooit heeft kun-
nen bereiken ondanks het feit
dat zij de vergunningen heeft
afgeleverd.

aql niet aan haar
proefstuk
Het is niet de eerste keer dat
AQL na rechtstreekse onder-
handelingen met de privé een
overeenkomst afdwingt. Eind
jaren 80 stapte het comité
naar de rechtbank toen het
Gewest rechtstreeks tussen-
kwam ten voordele van de

promotoren om de bouw van
het CIC mogelijk te maken
tegen de bepalingen van het
gewestplan in. In de krachts-
verhouding die toen ontstond,
heeft AQL een eerste contract
afgesloten: het kaderakkoord
van 1988. In essentie liggen
daarin de basisafspraken vast
voor de inplanting van het
Europees Parlement in een
leefbare buurt en voor een
niet speculatieve renovatie
van de nabije wijken.

Dit kaderakkoord maakt
dat AQL steeds een voet tus-
sen de deur heeft kunnen hou-
den. Bv. bij het complexe dos-
sier van de milieuvergunning
voor de parking onder het EP.
Er zijn ook vrij goede afspra-
ken gemaakt en nageleefd in
verband met de werven. Wat
de kantooroppervlakte betreft,
ligt het veel moeilijker. Van-
daar het proces tegen D4/D5.

geen evidente
strategie
Het is de taak van het beleid
om op  gewes te l i jk  en
gemeentelijk niveau een con-
sensus te vinden tussen de
uiteenlopende belangen en
niet alleen die te dienen van
de ongetwijfeld broodnodige
investeerders. Meer dan 20
jaar vechten de bewonersco-
mités in de Europese wijken
tegen de bierkaai. In de con-
frontatie met de Europese
instellingen en met de privé
trekken zij steeds aan het kort-
ste eind. Keer op keer hebben
ze moeten vaststellen dat zij
niet op hun vertegenwoordi-
gers kunnen vertrouwen.
Noodgedwongen hebben ze
ervoor gekozen om via con-
tracten en juridische acties
hun rechtmatige belangen af
te dwingen.

Principieel vinden wij dit
geen goede strategie. Het is
echter het gebrek aan enig
beleid dat hiervoor de abso-
lute blaam verdient en niet
de bewoners die ten einde
raad zijn.

Alle info verkrijgbaar bij
hilde@bralvzw.be

vervolg van pagina 1
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heronpatrimonium 
tegen de vlakte

brussel verliest eens te meer
Het zag er veelbelovend uit.De auditeur bij
de Raad van State had net zijn advies
bekendgemaakt in verband met onze
klacht tot schorsing van de vergunning
voor het Heronproject. Dit advies steunde
ons standpunt op belangrijke punten.

De auditeur stelde 1) dat de overlegcom-
missie een advies moet formuleren en zich niet
mag tevreden stellen met de opsomming van
verschillende standpunten, die soms zelfs
tegenstrijdig zijn. 2) De gemeente mocht geen
stedenbouwkundige vergunning afleveren met
terugwerkende kracht maar vooral: 3) de
gemeente had moeten onderzoeken of de
voorwaarden, die een afwijking van de alge-
mene regel toelaten, effectief vervuld waren.
Met andere woorden: Elsene had zich niet
uitsluitend mogen baseren op een verklaring
van de promotor dat de gebouwen al geruime
tijd onbewoond waren, maar moest dat zelf
onderzoeken. Het fameuze artikel 4.4. dat
een promotor heel wat mogelijkheden biedt om
een stadskanker aan te pakken, mag absoluut
niet lichtzinnig worden toegepast.

Het zag er dus naar uit dat Heron zijn ver-
gunning zou verliezen. In de meeste gevallen
volgen de rechters immers het advies van de
auditeur. Op vrijdag 28 mei ll. zouden de
slotpleidooien plaatsvinden.

dan volgde het machtsvertoon
Met een werfvergunning op zak heeft de pro-
motor het zekere voor het onzekere geno-
men. Wetende dat er een zeer grote kans
bestond dat hij zijn vergunning binnen de
kortste keren zou kwijtspelen, heeft hij dins-
dag met groot geweld nummer 26 van de
Guldenvlieslaan tegen de vlakte gekwakt.
Niet toevallig het meest interessante gebouw
wat historisch erfgoed betreft. Dit zijn echte
junglepraktijken waarbij alleen de wet van de
sterkste geldt.

In ons persbericht schreven we: “Als dit
ongestraft kan gebeuren, keren we terug naar
de situatie van de jaren zestig. Dat men ons

niet komt vertellen dat de promotor zijn ver-
gunning op zak had en wettelijk gezien nie-
mand iets kon ondernemen tot de uitspraak
van de Raad van State er kwam. Een beleid
dat alleen maar afdwingbaar is op basis van
wetten en sancties is geen goed beleid. Een
goed beleid heeft voldoende gezag om haar
beleidsvisie op een coherente manier te kun-
nen uitvoeren, ook in samenwerking met
privépartners”.

Dezelfde dag nog hebben Pétitions Patri-
moine, Inter-Environnement Bruxelles en
Bral een nieuwe klacht ingediend bij de Raad
van State om bij hoogdringendheid de werf
stil te leggen.

Woensdag kwam de zaak voor, maar het
patrimonium argument was, letterlijk, vak-
kundig onderuitgehaald.

en nu is het helemaal
afgelopen
De Raad van State heeft de hoogdringendheid
en de schorsing van de vergunning samen-
gevoegd. Het verdict is hard. Zeer ongebrui-
kelijk heeft de rechtbank zijn auditeur niet
gevolgd. Onze vraag tot schorsing is afge-
wezen.

De promotor weet dat uiteraard ook en
heeft meteen de afbraakwerken met volle
ijver hervat. Het Heronproject komt er dus.
Het gaat om een grootschalig complex met
een hotel, ruime handelsoppervlakte en luxe-
appartementen. Daarvoor moeten een 15-tal
19de eeuwse woningen langs de Guldenvlie-
slaan sneuvelen. Er gaat weeral historisch
erfgoed verloren, goed bewoonbare huizen op
de koop toe.

Het gevecht om Heron is afgelopen. De pro-
motor heeft gewonnen en Brussel heeft ver-
loren.

We bedanken allen die ons in onze jaren-
lange strijd hebben gesteund, we hebben abso-
luut geen respect voor hen die oordelen dat
ze met Brussel zomaar kunnen doen wat ze
willen!



waar het wijkcontract van vol is

loopt schelde-maas van over

In de Maritiemwijk draait
de voorbereiding van het
tweede  wijkcontract
‘Schelde-Maas’op volle toe-
ren. De gemeente Molen-
beek koos opnieuw voor de
tijdelijke vereniging van de
studiebureaus MS-a en
L’Escaut wat de coherentie
ten goede komt tussen beide
wijkcontracten. Na de eer-
ste algemene wijkvergade-
ring (AV) op 13 januari 2004
kwam de Plaatselijke Com-
missie voor Geïntegreerde
Ontwikkeling (PCGO) tot
stand (Alert 293).Deze heeft
al heel wat denkwerk ver-
richt en niet alleen ‘binnen
de uren’.

participatie
Net zoals voor het eerste wijk-
contract ‘Maritiem’co-orga-
niseerden het studiebureau en
de gemeente twee participa-
tiedagen in april en mei ll.
Naast een aantal bevoorrechte
partners van binnen en buiten
de wijk waren ook de bewo-
ners van de PCGO van het
eerste wijkcontract welkom.
Zij zijn al vertrouwd met de
procedure. Circa vijftig men-
sen kwamen twee zaterdagen
bijeen om vorm te geven aan
het programma en de achter-
liggende filosofie van het
nieuwe wijkcontract.

anders en nog beter
De eerste participatiedag was
een wandeling door de wijk
om zich een gemeenschap-
pelijk beeld te vormen van
de terreinsituatie. De ‘wijk-
atlas’(voor iedere deelnemer)
vervolledigde deze benade-
ring mooi. Het studiebureau
maakte een kaartenbundel om
een duidelijk beeld te ver-
schaffen van belangrijke
aspecten van de wijk: infor-
matie over de fysieke toestand
van de openbare ruimte, de
aanwezigheid van infrastruc-
tuur, bevolking, herken-
ningspunten... Elementen die
je in je achterhoofd moet hou-
den om te komen tot een ver-

fijnde analyse van problemen
in een wijk.

diagnose
De wandelimpressies vervol-
ledigden de kaartjes. Er ging
bv. ook aandacht naar de posi-
tieve aspecten in de wijk: de
gemengdheid van culturen en
van wonen en werken, het
gevoel van ruimte dankzij de
brede straten en stoepen en de
verrassende vergezichten, de
architecturale kwaliteit van
de bebouwing, de sociale
woningen incluis.

prioriteiten
De basisdoelstelling moet zijn
dat mensen zich goed voelen
in hun buurt (in interactie met
anderen) en thuis in hun eigen
woning. Veel jongeren bevol-
ken de wijk maar het aandeel
jonge en grote gezinnen en
oudere mensen is ook opval-
lend. Er is niet veel ruimte
op overschot en de bestaande
infrastructuur is vaak belab-
berd. Daarom ligt de nadruk
op de verbetering van de
openbare ruimte en de opti-
malisering van bestaande
buurtinfrastructuur, altijd met
het oog op de creatie van
nieuwe en kwaliteitsvolle ont-
moetingsruimte. In combi-
natie natuurlijk met initiatie-
ven die zich richten op de
versterking van de sociale
dynamiek. Gelukkig zullen
de deuren van het ambitieuze
gemeenschapshuis - dat zich
in het voormalige l’Oréal

gebouw in het wijkcontract
Maritiem zal ontplooien -
open staan voor alle bewo-
ners van heel de wijk.

woningen
Dit stuk van de Maritiemwijk
kent weinig leegstand maar de
kwaliteit van de woningen
laat te wensen over. Bewijs:
het grootste deel van de onbe-
woonbaarheidsverklaringen
door de gemeente betreft hui-
zen in deze wijk. Om het
basiscomfort te verbeteren
moet er dus eerst werk wor-
den gemaakt van renovatie.
De nieuwe woningen die er
kunnen komen, moeten in de
eerste plaats dienen om grote
gezinnen in de wijk beter te
huisvesten.

en verder
De rest van de wijk kreeg alle
bevindingen voorgeschoteld
via de tweede AV van 25 mei
ll. Het studiebureau werkt nu
aan een concreet voorstel van
projecten die op bovenstaande
prioriteiten moeten inspelen.
Op 15 juni doet het een voor-
stel aan de PCGO. De afwer-
king is voor tijdens de zomer.
In de loop van september
krijgt iedereen de kans om
op het volledige programma
te reageren tijdens het open-
baar onderzoek. Na het groen
licht van het Gewest kunnen
de projecten begin 2005
definitief van start. Dan zijn
we vertrokken voor vier jaar.
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anders mobiel leefbare buurt

nieuw 
MIVB-fietsabonnement
geen trap vooruit!

De MIVB past sinds 9 mei
2004 de nieuwe regel toe
die de toegang vastlegt 
voor fietsers op de metro
(http://www.stib.irisnet.be/
NL/22600N.htm#regmnt).

De fiets mag nu in de week
overdag op de metro (niet tij-
dens de piekuren van 07.00
tot 09.00 uur noch van 16.00
tot 18.30 uur). De fietsers
krijgen van de MIVB boven-
dien de toelating om de rol-
trappen en de liften te gebrui-
ken.  Ze moeten wel  de
elementaire veiligheidsmaat-
regels naleven en voorrang
geven aan ‘overige reizigers’
(wat fietsers normaliter doen).

Jammer genoeg ontwaren
we in datzelfde reglement de
terughoudendheid van de
MIVB. Jongeren onder de 14
jaar met fiets mogen niet
alleen reizen. Nog betreu-
renswaardiger is dat dit
nieuwe reglement de oudere
versies vervangt waardoor de
‘fietspas’ verdwijnt. Die pas
reikte de MIVB vroeger uit
voor 1 jaar (prijs d 1,40 in
2003 en 2004) of zelfs voor
het leven maar dat is van nog
langer geleden. Over de gel-
digheid van de fietspas 2004
oude versie vinden we niets
terug; noch in de persberich-
ten van de MIVB, noch op
hun webstek of op www.cha-
bert.be.

Aan het nieuwe jaarabon-
nement hangt een prijskaartje
vast van d 15: een stijging

met 1.070%! Wie dit abon-
nement niet koopt zal per
metrorit het normale tarief
van d 1,40 voor zijn fiets
moeten opleggen. Informa-
tie over deze nieuwe, veel
duurdere formule is zelfs te
vinden op de eerste pagina
van de MIVB-webstek (een
succes ondanks de sterke anti-
fiets-lobby binnen de MIVB,
d ix i t  de  heer  F lausch ,
Bestuurder Directeur-Gene-
raal MIVB). De vroegere
Fietspas, in illo tempore ver-
krijgbaar voor een prikje,
werd nooit gepromoot...

De MIVB bewandelt ver-
der de ingeslagen weg waar-
bij je voor steeds meer van
haar diensten moet betalen.
Denken we maar aan het
MIVB-infonummer dat nu
een 0900-nummer is en dus
betalend, of de informatie
over de doortochttijden aan
haltes die je enkel via een
betalend sms-bericht kan
bekomen.

Hoewel fietsersverenigin-
gen er na moeilijke onder-
handelingen in zijn geslaagd
om het eerste voorstel van de
MIVB van d 30 te halveren
(met heel wat randvoorwaar-
den) lijkt de bedongen prijs
ons nog steeds meer dan onre-
delijk.

De MIVB heeft een kans
verkeken om intermodaal ver-
keer in Brussel een duwtje in
de rug te geven.

De ‘wijkatlas’, een kaartenbundel om een duidelijk beeld te verschaffen
van belangrijke aspecten van de wijk.

Renners maken zich op voor de Ronde van Metro-Brussel. 
Inschrijving voor dit evenement: d 15.
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afval

afvalpreventie-
campagne

GC Ten Noey, Inter-Envi-
ronnement Bruxelles en Bral
hebben de handen in mekaar
geslagen om een grootscha-
lige afvalpreventiecampagne
op het getouw te zetten: ‘pro-
perheid in de openbare
ruimte’. Ligt dit thema je na
aan het hart... dan ben je wel-
kom op onze voorbereidende
avondvergadering.

We willen werkgroepen
opstarten om ons te buigen
over concreet te voeren acties
vanaf oktober. Bral vindt het
warm water opnieuw uit?
Neen, we zetten alles eerst op
een rijtje. Welke initiatieven

op het vlak van properheid
en afvalpreventie werden in
het verleden al genomen?
De meest markante acties
zullen we voor je toelichten.

Ben je individueel of als
lid van een organisatie,
comité of vereniging al
actief op dit vlak? Vertel het
ons en telefoneer of mail
naar actie@bralvzw.be.

Voel je het in je vinger-
toppen kriebelen en wil je
tot daden overgaan, mail
naar hetzelfde adres of bel
02/217.56.33 en vraag naar
Ben.

week van vervoering

projectoproep
week van vervoering 2004

Nog tot 15 juni kan je je pro-
ject indienen bij Bral. Ter
herinnering:
het Gewest stelt d 7.500 ter
beschikking voor de finan-
ciering van lokale initiatieven
die verband houden met

mobiliteit en die plaatsvin-
den tijdens de ‘Week van
Vervoering 2004’.

Inlichten kan je verkrijgen
bij alain@bralvzw.be of op
02/217.56.33.

participatie

brussel geeft er een lap(t)op
Om de digitale kloof te dich-
ten, komen er tegen eind
juni in het hele Gewest 20
multimediazuilen.De minis-
ter-president oordeelt nl.
dat “het Internet een beetje
is als gas of elektriciteit
begin vorige eeuw; basis-
diensten waarvoor de over-
heid zorgde”. ‘StreetNet’
heet het project (Brussel
Net, hoewel virtueel, was
geen optie!). Bral had een
virtueel gesprek met een ini-
tiatiefnemer over het digi-
tale stadsmeubilair.
Bral:
Mijnheer de directeur (CIBG,
Centrum voor Informatica
van het Brussels Gewest,
nvdr), kan u ons iets vertellen
over de mogelijkheden van
de multimediazuilen?
Directeur:
Uiteraard! U kan heel bin-
nenkort op straat een mailtje
versturen of u kan de uur-
roosters raadplegen van de
Brusselse Metro. Een make-
laar kan tijdens zijn lunch-
pauze snel de laatste beur-
snoteringen raadplegen. Alle
voordelen van het Internet en
volledig gratis.
Bral:
Nu al staan er 5 zuilen langs
de Gulden Vlieslaan, op het
Stefaniaplein, op het Schu-
manplein, op het Luxem-
burgplein en op het Fernand
Cocqplein. Pech voor men-
sen met pleinvrees?

Directeur:
Haha, grappig. In totaal
komen er 20 zuilen die her en
der het straatbeeld zullen ver-
fraaien. Dat ze nagenoeg alle-
maal op Elsens grondgebied
staan is louter toeval. Die
locaties worden nu al door
een maximum aantal mensen
aangedaan.
Bral:
Locaties waar mensen hoogst
waarschijnlijk al beschikken
over Internettoegang op kan-
toor? Schiet het initiatief dan
niet aan zijn doelstellingen
voorbij? Wie zal er na 17.00
uur gebruik maken van uw
gratis diensten op die plaat-
sen?
Directeur:
Euh… we mikken ook op
voorbijgangers met een
draagbare computer. In een
straal van 300 meter van zo’n
multimediazuil kan u gratis
draadloos op het net. Daar-
mee bereiken we toch heel
wat mensen. Uw laptop moet
wel ‘wifi’ ondersteunen.
Bral:
Dan moet je al met je hond en
je laptop tegelijk wandelen.
Waarom biedt u gratis Inter-
net aan mensen aan die zich
een laptop kunnen veroorlo-
ven?
Directeur:
Euh…, euh, op termijn willen
we dat alle Brusselaars van
draadloos en gratis Internet
kunnen genieten. 20% van de

Brusselaars is werkloos en
die kunnen zich geen ADSL-
aansluiting permitteren.
Bral:
Dan dicht u beter die andere
kloof, de kanale zone bv, of in
het straatarme Sint-Joost! De
kans dat daar meer werklozen
wonen die meer nood heb-
ben aan toegang tot het Inter-
net is aanzienlijk groter.
Directeur:
Euh… rustig, rustig. Het
CIBG kan de zwarte vlekken
van digitale onwetendheid
niet overal tegelijk oplossen.
U spreekt over stadsvernieu-
wing en de inplanting van die
multimediazuilen alsof ik een
chirurg ben.
Bral:
Bent u bang dat in ‘verloe-
derde wijken’ het risico op
Interpret, vandalisme van uw
digitale praatpalen, groter is?
Is het daarom dat er bv. geen
zuil staat op het Poggeplein in
Schaarbeek?
Directeur:
Euh… ik merk dat u lichtjes
geïrriteerd raakt. Het CIBG
gelooft niet in een oorzakelijk
verband tussen vandalisme
en achtergestelde buurten. We
zullen rekening houden met
uw kritische bedenkingen.

zedenschennis
Een virtuele peiling bij de

minister-president over het
sociale en juridische aspect.

Bral:
Mijnheer de minister-presi-
dent, zijn er geen andere
basisdiensten die dringender
zijn dan gratis toegang tot het
Internet?
Minister-president:
Voor 13 juni niet, neen.
Bral:
Veronderstel even, mijnheer
de minister-president, dat op
het middaguur een Duitse toe-
rist op een zonovergoten ter-
ras, in de nabijheid van zo’n
multimediazuil, surft op kin-
derpornosites en juist ernaast
een jonge mama zit met
kind… Is dat naar de letter
van de wet een geval van
openbare zedenschennis of
telt hier het mechanisme van
subsidiariteit, de EU-richtlijn
aangaande het recht op infor-
matie?
Minister-president:
Euh… ik vind het weer ken-
merkend dat Bral zijn tijd zit
te verprutsen aan pseudo-kri-
tisch gedoe over goedbe-
doelde ingrepen die getuigen
van visionaire stadsvernieu-
wing die de bewoner en de
gebruiker van de stad ten
goede komen en ik, als ik na
13 juni nog iets te zeggen heb
dan zal u nog wat langer kun-
nen fluiten naar bijkomende,

structurele subsidiëring van…

stralingsgevaar?
Bon! Bral wilde ook nog even
weten hoe het zit met het
potentieel stralingsgevaar van
die wifi-antennes die op die
zuilen staan. Is er een gevaar
voor volksgezondheid zoals
dat het geval zou zijn bij
GSM-zendmasten? We had-
den een virtueel telefoonge-
sprek met het BIM, het Brus-
sels Instituut voor Milieu-
beheer.
Bral:
Bestaat er cijfermateriaal over
het potentieel stralingsgevaar
van wifi-antennes?
BIM:
Wie? Houdt u mij on-linetje?
Bral:
Wifi! De antennes bovenop
de multimediazuilen die voor
draadloos Internetplezier zul-
len zorgen in een straal van
300 meter. Potentieel stra-
lingsgevaar?
BIM:
Euh… niet dat wij weten.
Geen flauw idee. Als er al str-
alingsgevaar zou bestaan dan
zal het alleszins niet verder
reiken dan 300 meter.
Bral:
Nee, toch!



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
nieuwbouw - Mercatorstraat 4
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartement.
Tot 7-6-04
Overlegcommissie op 16-6-04

bestemmingswijziging - 
Ropsy Chaudronstraat 31
Stedenbouwkundige vergunning voor
een bestemmingswijziging van een
opslagplaats tot winkelgalerij.
Tot 7-6-04
Overlegcommissie op 16-6-04

feestzaal - 
Gouverneur Nensstraat
Stedenbouwkundig attest voor een
bestemmingswijziging van De Post
tot feestzaal.
Tot 7-6-04
Overlegcommissie op 16-6-04

• BRUSSEL NOORDWIJK
NMBS - Paleizenstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een splitsing tussen de
hogesnelheidslijnen 36N en 25/1,
met afbraak van de steunmuren en
wijziging van het voetpad en fietspad,
alsook van een lijn van het openbaar
vervoer.
Tot 21-6-04
Overlegcommissie op 29-6-04

Tour & Taxis - Picardstraat 1-3
Stedenbouwkundige vergunning voor
Gebouw A: wijziging van de gevel en
het dak. Gebouw B: verbouwingen
voor technische installaties en wijzi-
ging van de dakvolumes, aanleg van
een ondergrondse verbinding tussen
A en B, vergroten van het onder-
gronds volume tussen gebouw B en
de Havenlaan voor de uitbreiding
van de parking (idem aantal voertui-
gen) en grotere opslagruimte voor
handel. Wijziging van de land-
schapsaanleg rond de gebouwen.
Tot 24-5-04
Overlegcommissie op 1-6-04

• BRUSSEL VIJFHOEK
weg - Hooikaai/Arduinkaai
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de weg en openbare
ruimte met een zone 30 en een voet-
gangersgebied aan het theater.
Tot 21-6-04
Overlegcommissie op 29-6-04

• ELSENE
nieuwbouw - E. de Becolaan 90
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 14 woningen met een
overdekte parking.
Tot 24-5-04
Overlegcommissie op 9-6-04

nieuwbouw - Kroonlaan 431
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartement met
handelsruimte en een overdekte par-

king.
Tot 24-5-04
Overlegcommissie op 9-6-04

• ETTERBEEK
herinrichting weg - 
Froissartstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de weg tussen de
Belliardstraat en het Jourdanplein.
Tot 19-6-04
Overlegcommissie op 1-7-04

• EVERE
BBP ‘Philips’ 
en BBP ‘Winkelhaak’
Het gemeentebestuur stelt de
opheffingsprocedure van BBP 23
‘Philips’en BBP 3, 3bis en 3ter ‘Win-
kelhaak’ voor.
Tot 17-6-04
Overlegcommissie op 24-6-04

weg - Vredeplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het Vredeplein.
Tot 10-6-04
Overlegcommissie op 24-6-04

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
nieuwbouw - Versailleslaan/
Japanse Torenstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van voorzieningen, een
woning, handelsruimte en kantoren.
Tot 7-6-04
Overlegcommissie op 15-6-04

• SCHAARBEEK
bestemmingswijziging - 
Verkaveling Prins Boudewijn
kazerne, kavels 17-30 
en Mariënlaan 21
Stedenbouwkundige vergunning voor
een bestemmingswijziging van het
gelijkvloers in handelsruimte en
inrichting van een bijkomende, over-
dekte parking.
Tot 11-6-04
Overlegcommissie op 25-6-04

nieuwbouw - 
Kolonel Bourgstraat 1-2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 2 appartementsgebou-
wen.
Tot 2-6-04
Overlegcommissie op 11-6-04

nieuwbouw - 
Destouvellesstraat 54
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartement.
Tot 31-5-04
Overlegcommissie op 11-6-04

afbraak/nieuwbouw - 
Roodebeeklaan 125
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop van de werkplaatsen en de
bouw van 17 woningen, kantoren op
het gelijkvloers en 17 parkeerplaat-
sen.

Tot 31-5-04
Overlegcommissie op 11-6-04

• St-GILLIS
bestemmingswijziging - 
Belgradostraat 120
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor een bestem-
mingswijziging van een industrieel
gebouw in cultureel centrum.
Tot 31-5-04
Overlegcommissie op 29-6-04

• ST-LAMBRECHTS-
WOLUWE

bestemmingswijziging - 
J. Hotonstraat 17
Stedenbouwkundige vergunning voor
een bestemmingswijziging van han-
dels- en opslagruimte in een plaats
voor erediensten.
Tot 14-6-04
Overlegcommissie op 24-6-04

renovatie - Wijk Plejadenlaan,
Sterrebeeldenlaan 
en Steenboklaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van de omgeving van de
woningen en het vellen van bomen.
Tot 14-6-04
Overlegcommissie op 24-6-04

weg - Meudonplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het Meudonplein en
de mondingen van de omliggende
wegen.
Tot 11-6-04
Overlegcommissie op 24-6-04

• UKKEL
verkaveling - 
Verrewinkelstraat 93/97
Verkavelingsvergunning met effec-
tenverslag voor de verkaveling van
het terrein voor huisvesting.
Tot 7-6-04
Overlegcommissie op 23-6-04

verkaveling - Hoek Blücherlaan,
Wilderozelaarslaan, 
Maarschalk Neylaan
Verkavelingsvergunning voor de ver-
kaveling van het terrein.
Tot 31-5-04
Overlegcommissie op 9-6-04

verkaveling - Kersbeeklaan
Verkavelingsvergunning met effec-
tenverslag voor de verkaveling van
het terrein.
Tot 24-5-04
Overlegcommissie op 9-6-04

• VORST
wijkhuis - de Mérodestraat 441
en Van Volxemlaan 389-391
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een wijkhuis.
Tot 30-5-04
Overlegcommissie op 10-6-04

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 patricia@bralvzw.be of 02/217 56 33.
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meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be
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