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7 dagen om anders mobiel te zijn
van 16 tot 22 september

Op 15 september zit de
nieuwe Gids van Vervoering
als bijlage bij het stadsma-
gazine ‘Zone 02’(gratis ver-
krijgbaar in bibliotheken,
horeca, winkels, ...). De affi-
ches verschijnen eerstdaags
in het straatbeeld en er komt
een TV-spot.

Het laatste, grote zomerevenement in Brussel is de
autoloze zondag op 19 september 2004.De campagne
rond de 3de editie in het Brussels Gewest komt op
gang. Straks volgt de officiële voorstelling van het
beeld van de campagne voor 2004.

geen wagen, 
geen vragen
Beduidend minder mensen
dit jaar zitten met vragen over
de organisatie. De autoloze
zondag wordt een begrip.
Iedereen maakt zich op voor
het grote feest. De 19 ge-
meenten en de 6 politiezones

werken volop mee met de
vele organisatoren van acti-
viteiten en evenementen. 

Voor de tweede maal kun-
nen Brusselaars tussen zater-
dagavond en maandagoch-
tend hun auto kwijt op 7 500
parkeerplaatsen die Interpar-
king gratis aanbiedt. De
MIVB werkt aan een speciaal
dienstrooster dat het midden
zal houden tussen zaterdag-
en weekdienst met verster-
king op enkele belangrijke
lijnen. Op de persconferentie
komen we te weten of je gra-
tis zal kunnen reizen.

nieuw in 2004
Vorig jaar was de autoloze
zondag in het stadscentrum
een beetje het slachtoffer van
zijn succes. In de straten reden
tienduizenden fietsers. Ook
veel ‘zondagsfietsers’. Voet-
gangers geraakten in de ver-
drukking door de nieuwe,
‘sterke’ weggebruiker.

Vandaar de nieuwe fiets-
activiteiten buiten het stads-
centrum. De meeste beziens-
waardigheden van de Open
Monumentendag bevinden
zich trouwens in de gemeen-
ten van ‘de tweede kroon’.

brique 
picqué

156 uren vergaderarbeid en het
Brusselse regeerakkoord aan-
schouwde het levenslicht. De
twee en een halve maand jonge
zuigeling is nu groot genoeg om
aan de tand(jes) te voelen. Hoog
tijd voor Dr. B. Ral om z’n alge-
mene gezondheidstoestand na
te gaan en z’n overlevingskan-
sen in te schatten.

Het akkoord is, wat ze in het
Frans noemen, ‘une brique’. Een
dikkerdje dat bol staat van de
ambitie. Als het zijn precaire 5
eerste levensjaren doorspartelt,
ambtstermijn waarin het al zijn
ambities kan waarmaken, ziet de
toekomst voor Brussel er baby-
rose uit.

Belangrijke factor voor een
voorspoedige ontwikkeling:
financiële zekerheid. Misschien
groeit het op in de perimeter
van een wijkcontract en krijgt
het een extra inenting ter waarde
van d 10 miljoen voor wijkont-
wikkeling. Een goede zaak!

Maar met geld koop je geen
nestwarmte. Een evenwichtige
gezinssituatie is essentieel. Als
het vertrouwde gezicht van de
pater familias 4 keer verandert
in vijf jaar... Het regeerakkoord
bevat nl. stof dat tot potentiële
discussies kan leiden in het kop-
pel. Bijvoorbeeld: (hoe) realiseer
je een gewestelijk participatie-
model in je stadsproject?

Hierna doen wij een en ander
voor u uit de (pis)doeken.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

Nieuwste attractie: Brussel Bad 2005 op het Beursplein rond het
openluchtzwembad van Minister Pascal Smet.
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Provelo voert je met een
bewegwijzerde fietstocht van
±30 km langs Art Deco en
Modernistische architectuur.
De Fietsersbond heeft daarop
een zevental lokale f iets-
tochten geënt. Zo kun je eens
andere hoekjes ontdekken!

Denk eraan dat het ver-
keersreglement van toepas-
sing blijft op de autoloze zon-
dag  en  da t  de  tunne l s
verboden zijn voor voetgan-
gers en fietsers!

19≠22 
De Week van Vervoering is
meer dan een autoloze zon-

dag! De Europese dag ‘Zon-
der automobiel in de stad’die
altijd op 22 september valt,
zou het zwaartepunt van de
Week van Vervoering moe-
ten zijn. Bij ons kunnen we
rekenen op lokale initiatie-
ven waarbij een aantal ge-
meenten, verenigingen en
comités zich inzetten om sen-
sibiliseringsacties te organi-
seren. 

We herhalen het elke editie:
volgend jaar moet 22 sep-
tember absoluut meer in de
kijker komen te staan. 2004
was een verkiezingsjaar met
alle moeilijkheden van dien,
maar dat excuus geldt niet
voor 2005. Veel mensen vra-
gen dat er meer zulke initia-
tieven zouden plaatsvinden

‘en niet alleen op zondag’.
Mogelijke oplossing is om
het evenement van de auto-
loze zondag los te koppelen
van de Week van Vervoering
en tijdens die week op gewes-
telijk niveau initiatieven te
lanceren voor een andere
mobiliteit rond 22 september.

info
Programmaboekjes en affi-
ches kun je ophalen in je
gemeentehuis en voor grote
hoeveelheden moet je bij IEB
zijn: Zuidstraat 165 in 1000
Brussel – 02/223 01 01.

De enige, echte webstek is
www.autolozezondag.iris-
net.be en telefonisch kun je
terecht bij het call-center op
02/204 13 53.
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met inspraak geen mobiliteitspanne
inspraak leidt tot goede mobiliteitsplannen

De ontwikkeling van een
GMP verloopt in 3 fases: de
beschrijving en de diagnose
van de huidige situatie, ver-
volgens de studie van de
grote opties via de uitwer-
king van scenario’s en ten-
slotte een actieplan om die

In april 2004 berichtten we over onze rol in de organisatie van de
wijkvergaderingen in Anderlecht over het gemeentelijk mobili-
teitsplan (GMP).Bral’s deelname kadert in een ruimer project waar-
bij we enkele gemeenten begeleiden bij bewonersinspraak in
GMP’s. Jette en Evere gingen ook met ons in zee.

opties en het gekozen sce-
nario in de praktijk te bren-
gen .  Wet t e l i j k  z i jn  de
gemeenten enkel verplicht
om een openbaar onderzoek
te organiseren na de eerste en
de derde fase. Vroegere erva-
ringen (o.a. in Sint-Joost)

hebben aangetoond dat
vooral de tweede fase gevoe-
lig ligt bij bewoners. Het is
tijdens die fase dat moge-
lijke ingrepen die op tafel
liggen de dagelijkse ver-
keerssituatie in een gemeente
kunnen wijzigen.

inspraakafspraken
Vuistregels uit onze metho-
dologie:
- Betrek de mensen zo vroeg

mogelijk bij elke fase van de
opstelling van het plan. Zo
begrijpen ze beter wat er
s taa t  t e  gebeuren  en
waarom. Zij kunnen dan
belangrijke feedback bezor-
gen. Ze zien snel in dat ze
beter het hele proces vol-
gen om er te kunnen op
inspelen.

- Tijdens avondvergaderin-
gen (liefst!) laten de juiste
animatietechnieken toe dat
veel mensen aan bod komen
om een maximum aan infor-
matie te vergaren. Geen vrij-
blijvende praatbarak!

- Traditionele avondvergade-
ringen zijn niet zaligmakend
om bewoners en gebruikers
te bereiken. We hameren
erop dat je naar de mensen
moet stappen met visuele

ondersteuning: mobiele
infostands (op markten) en
tentoonstellingen over de
plannen gepaard met per-
manenties op drukbezochte
plaatsen (gemeentehuis,
winkelcentrum of -straat).

veelbesproken
inspraak
De vergaderingen in Ander-
lecht zijn het bewijs dat
bovenstaande aanpak werkt.
We vragen dat andere ge-
meenten een gelijkaardige
inspraakprocedure opzetten
wanneer ze aan hun GMP
beginnen. Wie weet komen
daar extra middelen voor vrij
van het Gewest dat nu al
gemeenten subsidieert die een
GMP opstellen.

info
Waar kunt u in september en
oktober terecht in Jette (1ste
fase) en in Evere (2de fase
lopende)? Neem een kijkje
op http://www.evere.be of
http://www.jette.be of con-
tacteer Ben op 02/217 56 33.
Ook voor de data in novem-
ber (Anderlecht) kunt u in de
loop van de maand september
bij ons aankloppen.
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qui s’y frotte, s’y picqué
Het Brussels regeerakkoord somt 70 pagina’s lang de doelstellingen op om van
onze hoofdstad een leefbaarder plek te maken; vooral op vlak van werkgele-
genheid en huisvesting. “Coherente visie op lange termijn”.Wijst dit erop dat
het akkoord bedoeld is voor langer dan 5 jaar? In het voorwoord staat even-
wel “stadsproject bevestigen”.

Vreemd? Bestond er dan zoiets als ‘het stads-
project’? Er moet toch vooral een trendbreuk
komen t.a.v. het vroegere beleid? Al lezend
wordt het duidelijk dat het een nieuw stads-
project betreft, gebaseerd op een geactuali-
seerd gewestelijk ontwikkelingsplan. Bral
vraagt dat dit project en die visie het resultaat
zouden zijn van een gewestelijk participa-
tieproces dat zich structureel inschrijft in
zoveel mogelijk beleidsdomeinen op alle
niveaus. Anders dreigt de Brusselaar vast te
zitten aan een lange termijn stadsproject dat
zijn keuze niet was of dat er kwam zonder
medezeggenschap.

ambitie
De regering mag de ambitie koesteren om het
aangezicht van Brussel grondig te hervor-
men... we verwachten toch vooral resultaten.
Hier en daar zijn de doelen ambitieus maar
de exacte uitvoering ervan is een open vraag:
20% minder auto’s tegen 2010... Hoe? Prio-
riteit aan afvalpreventie... Hoe?

Andere doelen vloeien voort uit eerdere
beslissingen of uit Europese richtlijnen: de
5000 nieuwe openbare woningen zijn terug
te voeren op het plan Hutchinson. De woon-
code en de sterke houding tegen vliegtui-
genlawaai zijn erfenissen van de vorige rege-
ring. Continuïteit is natuurlijk belangrijk. Als
de regering al deze doelen haalt, zullen we bij-
zonder blij zijn.

Volkomen nieuw en aangenaam verras-
send is de houding ten opzichte van vereni-

gingen: “Overal waar mogelijk moet de voor-
keur worden gegeven aan een beleid dat in
partnerschap wordt uitgevoerd”. De regering
wil contractuele overeenkomsten, lezen we
verder. Uitstekend, op voorwaarde dat ver-
enigingen niet worden verondersteld om alle
actieve bewoners te vertegenwoordigen en
er ruimte blijft voor ongeorganiseerde initia-
tieven.

Ook de relatie met de gemeenten wijzigt.
Samenwerken is de boodschap. Er komen
afspraken over de financiële en logistieke
steun voor de verwezenlijking van de doel-
stellingen inzake huisvesting. Er komt een
compensatiefonds voor armere gemeenten.
Het Gewest heeft ook oren naar de vraag om
loonsverhoging voor gemeentepersoneel.

Wij vinden dat de regering zou moeten
investeren in de kwaliteit van de administra-
ties en we herhalen dat heel wat bevoegdhe-
den eigenlijk thuishoren bij het Gewest.

freak out... 
la brique, c’est picqué
Het is in het regeerakkoord in het algemeen
knap lastig om de essentie te onderscheiden
van de wervende volzinnen maar over “ste-
delijke regeneratie” (lees wijkontwikkeling)
heerst duidelijkheid: “vernieuwende praktij-
ken op het vlak van de herwaardering en de
verfraaiing van de stad worden voortgezet
en uitgebreid“. De wijkcontracten als enigste
instrument voor stadsontwikkeling blijven
dus bestaan en er komt een budgetstijging

(d40 naar d50 miljoen). De huisvesting, de
kwalitatieve leefomgeving en de economische
ontwikkeling zullen er wel bij varen. Voor dat
laatste komt er misschien zelfs een totaal
nieuw hoofdstuk. Een 6de luik?

Er zijn in de wijkcontracten elementen die
beter kunnen. Onlangs evalueerde het Gewes-
telijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwik-
keling (Gsso) de wijkcontracten n.a.v. het 2de

Forum voor Stadsvernieuwing maar daar-
voor al, tijdens ons laatste Bralcafé net voor
de verkiezingen, kwamen belangrijke tekort-
komingen aan het licht. Het is essentieel dat
de Brusselse regering bij de toekenning van
de nieuwe wijkcontracten die suggesties ter
verbetering ter harte neemt. Voor een vlotter
verloop zal de regering alvast de procedures
versoepelen en om de parkwachters, de sport-
zalen, de jeugdateliers, e.d.m. na 4 jaar wijk-
contract te ‘verankeren’, wil de regering struc-
turele financieringsmechanismen voorzien.

De filosofie van de wijkcontracten blijft
dezelfde: enkele beleidshandelingen in
bepaalde wijken concentreren en op elkaar
afstemmen. Hopelijk volgt later de stap naar
een volledig geïntegreerd en gebiedsgericht
beleid voor heel het gewest, waarbij alle
betrokkenen hun plannen op elkaar richten op
basis van behoefte-analyses van alle wijken
en alle beleidsthema’s.

freak out... le fric, c’est picqué
“Meer dan ooit moet Brussel-Hoofdstad haar
statuut als volwaardig autonoom Gewest ver-
stevigen”. We appreciëren dit boude standpunt
want specifieke financiering bepleiten en
tegelijkertijd (meer) autonomie afdwingen
belooft een uiterst moeilijke politieke even-
wichtsoefening te worden. Berust het regeer-
akkoord immers niet op de veronderstelling
dat de Vlaamse Gemeenschap in Brussel zal
investeren? Welke garanties? Onder welke
voorwaarden zullen Vlaanderen en Wallonië
de Brusselse identiteit erkennen? Komt er
een financiële/fiscale solidariteit, soepelheid
en creativiteit bijv. ter compensatie van de
‘overlast’ waarmee Brussel kampt vanuit
zowel Vlaanderen als Wallonië (GEN, Zaven-
tem, CO

2
-uitstoot door Vlaamse en Waalse

autopendelaars, ...).

ggb en gomb
“De valorisatie van terreinen die niet gebruikt
worden of die verwaarloosd zijn (Thurn et
Taxis, Josaphat, buurt rond het Zuidstation,
kanaalzone, Weststation, ...) vormen gewes-
telijke grondreserves en zijn daarom een
andere grote uitdaging voor Brussel.” Zo is
dat! Maar als alleen het economisch belang
bij de ontwikkeling van deze gebieden via

bXl in de wereld

duurzaam onderzoek
In de aanloop naar de verkiezingen van juni 2004 was Europa vaak een
ver-van-mijn-bed-show in de media. Je hebt nu een kans om de ban-
den aan te halen want de Europese Commissie herziet haar strategie
inzake duurzame ontwikkeling. Het huidige beleidsdocument dateert
van 2001 en zijn basisdoelstelling is om economische groei, milieu-
kwaliteit en sociale integratie op elkaar af te stemmen opdat ieders wel-
zijn erop vooruitgaat.

Info over de concrete maatregelen om dit doel te bereiken, vind je
op http://europa.eu.int/comm/sustainable/pages/strategy_en.htm. 
De Europese Commissie zal de geplande herziening van die maatregelen
baseren op een brede ‘volksraadpleging’. Tot 31 oktober 2004 kun-
nen alle EU-burgers zich on-line uitspreken over het Europees duur-
zaam ontwikkelingsbeleid aan de hand van een vragenlijst op de web-
stek ‘Your Voice in Europe’(http://europa.eu.int/yourvoice). In de lange
vragenlijst kun je uitgebreid je standpunt neerpennen.

vervolg pagina 4
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publiek private partnerschappen (PPP) pri-
meert op de zwakke stedelijke functies zoals
gemengdheid, woonfunctie en openbare
ruimte is het uitkijken geblazen.

Die vrees is terecht want dit stuk komt uit
het “contract voor de economie en de tewerk-
stelling in Brussel”. Het regeerakkoord rept
met geen woord over het RAC dat nochtans
ook zo’n gebied is.

Er zou een economisch verhuurkantoor
komen naar het model van de sociale ver-
huurkantoren. Zuiver economisch is dit waar-
schijnlijk gerechtvaardigd maar wij zouden
bij voorbaat de beperking inbouwen dat het
economisch verhuurkantoor bijv. na maxi-
mum 2 jaar leegstand het industrieel vastgoed
in kwestie overdraagt aan een sociaal ver-
huurkantoor opdat het pand een onherroepe-
lijke woonfunctie zou krijgen.

stedenbouw
Binnen het stedenbouwbeleid voorziet het
akkoord de oprichting van een strategische cel

die rechtstreeks afhangt van de Minister-Pre-
sident. Die cel regelt de optimale ontwikke-
ling van de gebieden van gewestelijk belang
en een vergemakkelijking van de steden-
bouwkundige procedures. Dit initiatief juichen
we toe maar we blijven behoedzaam want die
cel is het strikte minimum. Ze moet meer
zijn dan een groepje juristen dat zich over pro-
cedures buigt. Ook hier biedt permanent over-
leg met alle betrokkenen, bewoners en gebrui-
kers, een uitweg om een duurzame en
gedragen ontwikkeling van die sites te ver-
zekeren.

huisvesting
Het regeerakkoord herinnert ons aan het
grondwettelijk recht dat huisvesting is met een
rist positieve maatregelen. Er moeten 5 000
nieuwe openbare woningen komen en het
woningbestand van de sociale verhuurkan-
toren moet groeien tot 2 000. Middenklasse
geniet extra kredieten bij het woningfonds en
misschien een verzekering tegen inkomens-
verlies. Wie een eerste woning koopt, betaalt
gedurende 5 jaar geen opcentiemen op de
onroerende voorheffing. Het kadastraal inko-
men blijft 6 jaar ongewijzigd voor wie reno-
veert. Tenslotte wil de regering de aanvraag
van renovatiepremies sneller afhandelen. Een
grondige herziening van de premies schijnt
er niet te komen en dat is jammer.

Inzake “vereenvoudigde procedures” waar-
van sprake in het akkoord, vragen we de rege-
ring om vooral de procedures lichter te maken
voor aankoop en renovatie door gemeenten.
Het duurt zo ontzettend lang voor een
gemeente een kant-en-klare woning aflevert.
In de toekomst zou de openbare schatter snel-
ler kunnen optreden of zou het Gewest haar
voogdijrol sneller kunnen uitvoeren.

toelage belaagd
Veel mensen keken reikhalzend uit naar een
algemene huurtoelage, een zetje van het

Gewest om sommige Brusselaars te helpen
hun huur te betalen. Voor de verkiezingen heb-
ben vooral de huidige coalitiepartners daar-
over gepraat. Nu blijft de regering voorzich-
tig. Ze zal een huurtoelage “geleidelijk aan
beproeven”. Om eigenaars geen cadeautjes te
doen, blijft het systeem beperkt tot de publieke
huisvesting. De laatste berichtgeving hier-
over: het systeem is van toepassing als
gemeenten woningen huren op de privé-markt
om aan sociale voorwaarden door te verhu-
ren. Voor vijf man en een paardenkop, dus.

stilstand 
in leegstand
Weinig aandacht gaat naar de strijd tegen
leegstand. De Brusselse Bond voor het Recht
op Wonen en Bral vragen een gewestelijke cel
tegen leegstand, bemand met juristen en archi-
tecten die de gemeenten bijstaan. We sugge-
reren de regering om in het nieuwe instrument
‘openbaar beheersrecht’ de beheerstermij-
nen zolang als nodig te verlengen om zware
renovatiekosten terug te verdienen. De
gemeenten moeten ook maximale steun krij-
gen van het Gewest om ongezonde woningen
in openbaar beheer te kunnen renoveren.

Bral geeft als toetje nog volgende ideetjes
weg.

Als samenwerking het motto is van de
nieuwe regering, kunnen verenigingen dan
een grotere rol krijgen bij renovatie? Het
Gewest kan verenigingen voor ‘inschake-
ling door huisvesting’ de kans bieden eige-
naar te worden van woningen. Op die manier
kunnen zij hypothecaire leningen afsluiten
voor de renovatie en lossen ze het financie-
ringprobleem op waarmee ze te maken krij-
gen bij dergelijke operaties. Een andere
mogelijkheid is een gewestelijk garantie-
fonds waardoor die verenigingen makkelij-
ker leningen kunnen afsluiten.

vervolg van pagina 3

mapRAC
de krant
Het weekend van 19-20-21 maart 2004 startte
MapRAC. Doel: een tot dan toe onbestaand,
constructief debat voeren over de reconver-
sie van de RAC-site, het RijksAdministratief
Centrum.

Veel verenigingen boorden een dynamiek
aan via een aantal stedelijke initiatieven,
bestudeerden de belangen van de site en stel-
den vernieuwende alternatieven voor omtrent
de toekomst van het RAC.

De grafisch impressie, een schets van de
huidige toestand van de site met voorstellen
en pistes voor een nieuwe functie, kwam er
onder de vorm van een krantje. Dat willen
we ruim verspreiden om Brusselaars bewust
te maken van de evolutie van het RAC en
willen we ook onder de neus schuiven van
politici.

U kunt tot 03 09 2004 de tentoonstelling
meepikken van het festival PleinOPENair in
het RAC-restaurant. De expositie spit naar de
geschiedenis van het RAC, toont heden-
daags fotografisch werk over de site, brengt
geluidsinstallaties, ... en is de eerste, concrete
uitloper van het MapRAC-weekend.

bières froides en RAC
Het RAC-bier ligt koel gestapeld (kun je

er ooit genoeg van krijgen?) en de verzorgde
ambtenarenmaaltijden staan klaar. Bonnen
te koop in het restaurant. Het menu is te vin-
den op http://www.rac-restaurants-cae.
fgov/menu1FR.html. Bij mooi weer kunt u
buiten eten en napraten op het PleinOPENair-
terras.

MapRAC-publicatie praktisch:
• Krant A3 – 24 quadri pagina’s 

10 000 exemplaren
• Gratis te verkrijgen bij:

City Mine(d) – Karthuizerstraat 43 
1000 BRUSSEL – 02/779 59 00 
veronique@citymined.org

• PleinOPENspeedy (Infopunt POA) 
Rivolistraat 31 – 1000 BRUSSEL

• On-line (zeer binnenkort) 
op http://www.maprac.org

vervolg pagina 5

Er is nog veel ruimte voor energiebesparing.



digitaal alert
blijven

... kan, want ons berichten-
blad is in nulletjes en eentjes
beschikbaar! Je kunt Alert
lezen of afhalen op de Bral-
webstek of hem maande-
lijks in je elektronische post-
bus ontvangen. Als grote
Brusselfan, bekommerd om
je milieu, ben je sneller
geïnformeerd met onze
Br usselpubl ica t ies  op

www.bralvzw.be>lijn.
Abonneer je op onze digi-
tale nieuwsbrief: stuur je
e-Mailadres naar 
patricia@bralvzw.be.

De papieren versie blijft
bestaan voor wie de elek-
tronische snelweg niet
bewandelt maar we hopen
ermee onze papierberg te
verminderen.
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city marketing
We pleiten ervoor dat Brussel zich profileert
als een ecologische stad. Op die manier zou
de city marketing tegelijk een wervende cam-
pagne zijn voor een leefbare stad. Een auto-
luw Brussel bijvoorbeeld? Of een participa-
tief Brussel? Een Brussel dat plant en uitvoert
in permanent overleg met alle bewoners en
gebruikers. Als Porto Alegre zich daarmee
kan profileren, kan Brussel dat ook.

mobiliteit
Het akkoord heeft een aantal duidelijke doel-
stellingen voor ogen en op sommige punten
is het vaagheid troef.

“Meer en frequenter openbaar vervoer, dat
op termijn gratis wordt voor iedereen”, ver-
meldt het akkoord (met een nachtnet!).
Belangrijk hierbij is de voortzetting van de
inspanningen inzake commerciële snelheid of
‘VICOM’, letterwoord afgeleid van ‘vitesse
commerciale’. Dit programma pleit voor meer
eigen beddingen en voorrang op kruispunten.
Bral is enthousiast hierover maar vraagt dat
de investeringen er vooral komen in de uit-
breiding van het bovengronds net en minder
in de prestigieuze maar peperdure metro.

“Het Gewest moet de 19 Gewestelijke
Fietsroutes afwerken.” Applaus! Zorg in een
ruk voor de daadwerkelijke toepassing van het
beperkt eenrichtingsverkeer in heel het
Gewest. Verder moet de inrichting van de
openbare ruimte eigenlijk overal de voet-
gangers, de fietsers en de gebruikers van het
openbaar vervoer bevoordeligen.

Volgens het akkoord zal het Gewest erop
toezien dat het Gewestelijk Expressnet (GEN)
de Brusselaars ten goede komt. Bral zal erop
toezien dat het Gewest de goede kant blijft uit-
kijken in deze.

Enkele blinde vlekken in het akkoord: de
bescherming van alle woonwijken tegen ver-
keersoverlast door bijvoorbeeld alle door-
gaand (transit) autoverkeer te weren of door

de aanleg van autovrije zones. Rekeningrij-
den, uitbreiding van het carsharing netwerk
(Cambio) en de uitbouw van de combinatie
fiets–openbaar vervoer (intermodaliteit) zijn
politiek nog te omstreden onderwerpen om
verkocht te krijgen. Hier hadden we meer
verwacht.

l’europe... c’est moi
Er bestaat tekstuele onduidelijkheid over wie
partner zal zijn en wanneer of op welk moment
hij/zij een partnerrol zal vervullen in het ste-
denbouwkundig proces. We hopen dat de
partners op zijn minst een volwaardige maar
bovenal een gelijkwaardige rol zullen kunnen
vervullen. Hier staat niets te lezen over de dia-
loog met de bewoners. De leefbaarheid van
Brussel op lange termijn is in dit verband
immers afhankelijk van een goed evenwicht
tussen lokale en internationale belangen. Die
lokale belangen hebben extra ondersteuning
nodig.

l’europe... c’est nous
Voor ons is het een uitgemaakte zaak dat de
aanwezigheid van de Europese Instellingen
een gewestelijke aangelegenheid is en al lang
niet meer het exclusief probleem van de Euro-
pese wijken. De grote uitdaging zal zijn voor
het Gewest om zijn eigen stadsproject waar
te maken tegenover de machtige instellingen
en hun ‘huispromotoren’.

een leefbaar brussel... 
in een leefbare wereld
Milieu... dat is klimaat, schijnen de rege-
ringsonderhandelaars gedacht te hebben. De
budgetpost “energie” verhoogt “aanzienlijk”.
Daardoor ontstaat er ruimte voor een reeks
nieuwigheden om energiebesparing te sti-
muleren.

We krijgen wellicht recht op premies voor
rationeel energiegebruik. In de sociale huis-
vesting wil de regering investeren in energie,

onder meer via individuele tellers en her-
nieuwbare energiebronnen.

De regering denkt ook aan het derde-inves-
teerdersysteem. Een firma investeert in plaats
van de verbruiker in nieuwe verwarmings-
apparatuur, isolatie of dergelijke. De winst op
de factuur komt die firma ten goede totdat de
investering teruggewonnen is. Er bestaan
vandaag al organisaties die zulke investerin-
gen doen maar de regering wil er extra kapi-
taal voor vrijmaken met oprichting van een
energiefonds. Een prima zaak, vinden wij.

regering groen achter de oren
Essentieel voor ons leefmilieu: de regering zal
werk maken van groene ruimten in het cen-
trum en in de wijken in moeilijkheden. Fan-
tastisch! Het groen in binnengebieden, op
spoorwegbermen, op groendaken, ... krijgt van
deze regering bescherming. We zijn benieuwd
naar wat dat in praktijk zal meebrengen.

Voor de rest is het milieuhoofdstuk een
mager beestje. We onthouden nog wel de
solidaire en geleidelijke tarifering van water,
de steun aan Europese initiatieven om nacht-
vluchten af te schaffen, het tweede compos-
teringcentrum, de prioriteit aan renovatie
boven afbraak van gebouwen en de keuze
voor afvalvervoer over water.

Maar hoe wil de regering haar strijd tegen
vuile straten winnen en aan afvalpreventie
doen? Nieuwe containerparken bijvoorbeeld
zijn nog niet eens zeker. We zochten ook ver-
geefs naar een pleidooi voor een vergroe-
ning van de belastingen. Kringloopsector
doodgezwegen.

Vandaar deze suggestie, geachte minis-
ters: vervang die netheidcontracten waar
alleen de overheid bij betrokken is door een
pact met alle Brusselaars. Geen netheidpact
maar een anti-afvalpact. De oorzaak van vuile
straten ligt grotendeels bij het teveel aan
afval. Als we allemaal (overheid, verenigin-
gen, comités, scholen, ...) kiezen voor min-
der afval, kunnen we deze stad opnieuw pro-
per krijgen.

Gewoontegetrouw mag u van ons uitvoe-
rige berichtgeving verwachten over de poli-
tieke evolutie en de uitvoering van het regeer-
akkoord.

vervolg van pagina 4

Verenigingen, comités, gemeenten en gewest: binnenkort 
in hetzelfde schuitje?



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
herinrichting Radplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van het Radplein.
Tot 20/09/2004
Overlegcommissie op 29/09/2004

heraanleg d’Aumalestraat 
en Plichtstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de beveiliging van planten en bomen
in de d’Aumalestraat (tussen Bir-
mingham- en Delcourtstraat) en de
aanleg van een doorsteek naar de
Plichtstraat.
Tot 20/09/2004
Overlegcommissie op 29/09/2004

• BRUSSEL LOUIZA
ambassade Armenië -
Chililaan 10
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
woning om een ambassade met bij-
horend verblijf te installeren.
Tot 13/09/2004
Overlegcommissie op 21/09/2004

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

openbare verlichting - 
Paviastraat, Keizer Karelstraat,
Brabançonnelaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de plaatsing van nieuwe straatver-
lichting.
Tot 13/09/2004
Overlegcommissie op 21/09/2004

• BRUSSEL VIJFHOEK
BBP ‘Anspach’
Voorlopig ontwerp van het BBP nr.
02-01 voor de wijk ‘Anspach’.
Tot 15/09/2004
Overlegcommissie op 21/09/2004

BBP ‘Pottenbakkers’
De voorlopige aanneming van de
opheffing van het BBP nr. 14A-3/4/5
voor de wijk ‘Pottenbakkers’.
Tot 15/09/2004
Overlegcommissie op 21/09/2004

verbouwingen - 
Washuisstraat 16-22
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van de panden voor
20 woningen, 2 handelszaken en een
parking (18 voertuigen).
Tot 13/09/2004
Overlegcommissie op 21/09/2004

nieuwbouw - 
Hectoliterstraat 7-9
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een woning met een
parking (5 voertuigen) en vellen van
3 bomen.
Tot 13/09/2004
Overlegcommissie op 21/09/2004

• ELSENE
wijkcontract Malibranwijk 
Het gemeentebestuur stelt het wijk-
contract voor de herwaardering van
de Malibranwijk voor.
Tot 13/09/2004
Overlegcommissie op 22/09/2004

renovatie - Graystraat 180-198
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van de gemeentegebou-
wen en aanleg van een groen gebied.
Tot 8/09/2004
Overlegcommissie op 22/09/2004

• ETTERBEEK
collector -
St-Pieterssteenweg,
Biesputstraat, Frankenstraat,
P. Cuypersstraat,
Boerenstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een collector en her-
aanleg van de wegen.
Tot 21/09/2004
Overlegcommissie op 30/09/2004

renovatie - Oudergemlaan 187
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van het gebouw in een
OCMW-kantoor op het gelijkvloers
en woningen op de verdiepingen.
Tot 8/09/2004
Overlegcommissie op 16/09/2004

afbraak/nieuwbouw - 
Jourdanplein 21-24-25-26
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop en heropbouw van 4 gebou-
wen, met behoud van de gevels, uit-
breiding van het handelsgelijkvloers
en inrichting van woningen op de
verdiepingen.
Tot 8/09/2004
Overlegcommissie op 16/09/2004

• EVERE
nieuwbouw - Kol. Bourgstraat
174, Steenbakkerserf 2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van appartementen met een
parking.
Tot 9/09/2004
Overlegcommissie op 16/09/2004

• LAKEN
uitbreiding -
Steenbakkerijstraat 46, 
F. Lesninostraat 76,
Molenbeekstraat 169
Ullis NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de ver-
bouwing van een pand tot wonin-
gen ,  kan toren ,  hande l  en
werkplaatsen en de bouw van 4
woningen, een handelsgelijkvloers,
werkplaatsen, kantoren en lofts en
de aanleg van een parking (20 voer-
tuigen) en van de omgeving.
Tot 13/09/2004
Overlegcommissie op 21/09/2004

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
composteercentrum -
Ransbeekstraat
De Stad Brussel vraagt een steden-
bouwkundige vergunning en een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
composteercentrum voor groenafval
(1.600m2), met een zuiveringsstation
voor afvalwater.
Tot 13/09/2004
Overlegcommissie op 21/09/2004

• SCHAARBEEK
verbouwingen -
Van Dyckstraat 15-17, hoek
Haachtsesteenweg 114-118
Stedenbouwkundige vergunning voor
de gedeeltelijke afbraak en herop-
bouw van de constructies in het bin-
nenterrein, wijziging van de gevels,
herinrichting van 27 woningen, 3
handels en een parking (20 voertui-
gen).
Tot 9/09/2004
Overlegcommissie op 17/09/2004

• St-GILLIS
kantoren/parking -
Munthofstraat 4,
Jourdanstraat 93-103 
en Guldenvlieslaan 87
Milieuvergunning IA voor de uitba-
ting van een overdekte parking (238
voertuigen) en opslag van technische
installaties.
Tot 15/09/2004

bodemsaneringswerf -
Defacqzstraat 85
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
bodemsaneringswerf.
Tot 8/09/2004

• VORST
bodemsanering -
Alsembergsesteenweg 354
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
bodemsaneringswerf.
Tot 8/09/2004
Overlegcommissie op 23/09/2004

distributie verf -
Humaniteitslaan 415
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de inrichting van een dis-
tributiebedrijf van verven met opslag-
plaatsen voor vernis, verven en
ontvlambare vloeistoffen.
Tot 8/09/2004

parking - Luttrebruglaan 74
Milieuvergunning IB voor de uitba-
ting van een overdekte parking (153
voertuigen).
Tot 8/09/2004
Overlegcommissie op 23/09/2004

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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