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aanval op afval

afvallen is het devies
onze boodschappenkar op dieet

vuilnispact
Het platform verenigt onder
andere bewoners en vereni-
gingen uit Sint-Joost, Schaar-
beek en Laken. Bral trekt aan
de kar, ook de collega’s van
Inter-Environnement Bruxel-
les doen mee. We sensibili-
seren mensen en reiken hen
ideeën aan. We geloven in een
intense samenwerking met de
overheid. Een anti-afvalpact

Een euro geven aan de wijkcomités die jaarlijks met borstel en vuilnisbak de straat optrekken, zou een
flinke duit kosten.Tja, onze afvalstromen zijn zo gigantisch dat onze straten op openbare stortplaatsen
lijken. Het platform ‘aanval op afval’ pakt daarom het probleem aan bij de bron.

tussen de overheid en de
Brusselaars, en met vereni-
gingen en bedrijven, zou een
stap vooruit zijn. Dit jaar nog
toont het platform met enkele
acties en voorstellen dat het
een serieuze partner is. In
deze Alert een eerste blik op
de platformtekst.

klaterende
afvalbron
Geen properheid zonder
afvalpreventie. Ons halluci-
nant consumptiepatroon zorgt
in de dicht bevolkte wijken
van Brussel voor een enorme
afvalberg op een geringe
oppervlakte. Met zwerfvuil
en sluikstorten tot gevolg.

Daarom kunnen we het
vuilnisprobleem niet oplos-
sen met alleen sensibilisering

of repressie. Pas als we onze
economie bijschroeven en
zorgen voor minder afval in
de winkelrekken, kunnen we
de stad properder krijgen.
Jammer dus dat Brussel een
minister voor ‘leefmilieu’en
een staatssecretaris voor ‘pro-
perheid’heeft. En binnenkort
misschien een afvalplan naast
een nieuw properheidsplan.

hst 
van dhl
Regeren betekent vooruitzien.
Een moeilijke taak als just-in-
time-leveringen en heet-van-de-
naald-berichten het overzicht
bemoeilijken.

Het laatste hoofdstuk van de
DHL-roman viel toevallig
samen met regeringsverklarin-
gen over internationaal spoor-
verkeer. Hoge-snelheidstreinen
(HST) zouden niet rendabel zijn.
Luchtvaart daarentegen is super-
competitief.

Mogen we onze federale
opperhoofden er op wijzen dat
de hoge-snelheidstreinen het
moeilijk hebben omdat zij het
opzadelen met een fikse han-
dicap? Luchtvaar t  kr i jgt
immers verscheidene, fiscale
voordelen: geen taks op kero-
sine, geen BTW op vliegtuig-
tickets en vrijstelling van
Kyoto-doelstellingen.

Door die voorkeursbehan-
deling opereert de luchtvaart
gemiddeld 30% onder de
marktprijs. In een echte markt-
situatie zou de sector dus heel
wat minder rendabel zijn. Zeker
op lange termijn want de
gemiddelde olieprijs zal de vol-
gende decennia vermoedelijk
niet dalen.

We vinden het jammer dat
mensen hun job verliezen. Maar
extra banen in de luchtvaart
waren op termijn geen zegen.
Ooit moet de overheid beseffen
dat ze haar eigen spoorplannen
alle kansen moet geven die ze
verdienen. DHL ten spijts.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

De ‘aanval op afval’-voorhoede maakt zich op om de afvalligen 
in te blikken.

E E N  U I T G A V E  V A N  B R A L  V Z W
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Positieve maatregelen kunnen de afvalzak erg verlichten.
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Wij hadden liever één enkele ministerpost
gezien met één coherent plan dat een gemeen-
schappelijke aanpak van afval en properheid
aanmoedigt.

afvallig Brussel
Het alfa en het omega is afval voorkomen.
Brussel hinkt kilometers achter op kampioen
Vlaanderen wat recycleren betreft. Studies
tonen echter aan dat hergebruik in een dicht-
bevolkte regio als de onze milieuvriendelij-
ker is dan recyclage. In de flessenbranche
scoort herbruikbaar polycarbonaat het best,
vervolgens herbruikbaar glas, daarna een-
malig plastiek en als laatste drankkarton. Het
platform vraagt dat de federale regering weg-
werpflessen duurder maakt dan ‘retourfles-
sen’. Ook andere wegwerpproducten moeten

een ecotaks krijgen. Wegwerpzakjes bij-
voorbeeld want die komen massaal op straat
terecht. De Ieren hebben meer dan 90% van
hun wegwerpzakjes in één week verbannen
door  0,15 ‘PlasTax’ te heffen per zakje.
Dat kan hier ook.

producent betaalt
Niet alleen de consument maar ook de pro-
ducent moet de impact van z’n daden op het
milieu afwegen. Vandaag bestaat de moge-
lijkheid al om versleten elektronische toe-
stellen in te leveren via het Recupel systeem
en drankverpakkingen via Fost Plus. Dat ver-
gemakkelijkt recyclage. Maar vermits die
overkoepelende organismen opdraaien voor
de inzameling en de verwerking, stimuleert
het de producent niet om afval te voorko-
men. Alternatief? Als de producent een varia-
bele bijdrage betaalt voor de terugname -
eentje die varieert in functie van de milieu-
vriendelijkheid van het product - worden eco-
logische producten meer gepromoot. En door
statiegeld te heffen wordt de gescheiden inza-
meling van die producten vergemakkelijkt.

consument betaalt
Vlaanderen kent de ‘gedifferentieerde tari-
fering’ waarbij de vervuiler betaalt voor het
volume of gewicht van zijn of haar afval. Dat
heeft een flinke zet gegeven aan de record-
recyclage en aan thuiscomposteren. Eindelijk
is de groei van de Vlaamse afvalberg gestopt.
Volgens de Brusselse regering zou dit systeem
in de stad leiden tot nog meer sluikstorten.

Toegegeven, ze hebben een punt. Het platform
ziet echter wel iets in een gecombineerd sys-
teem zoals in Luik: een bepaald aantal zak-
ken (in functie van de gezinssamenstelling en
eventueel zelfs het inkomen) is gratis. Boven
dat plafond moet je betalen. Op die manier
stimuleren we mensen om minder weg te
gooien zonder blinde tarifering. De forfaitaire
milieutaks kan dan de baan ruimen.

En ook bij de kantoren, de administraties
en de horeca kan nog veel milieuwinst geboekt
worden. Het Gewest moet veel actiever nor-
men opleggen en ze doen naleven. Ook de pro-
fessionele vervuiler moet betalen; niet alleen
de kleine man.

kringdingetjes
Het staartje is voor de ‘positieve maatregelen’.
Het platform vraagt subsidies voor water-
fonteintjes op school, compost- of wormen-
bakken, de aanleg van begeleide, lokale com-
postplekjes en kleine ‘coöperatieve’kippen-
hokken. De deelnemers verzorgen om beurt
de kippen en krijgen in ruil de eieren.

Natuurlijk blijven veel Brusselaars hun
groente-afval in de restafvalzak steken. Op
termijn moet al dat organisch afval naar enkele
composteercentra.

Herbruikbare goederen moeten we massaal
inzamelen. Meer verkooppunten van her-
bruikbare spullen, met frisse winkelrekken en
uitstalramen zouden van pas komen. De tijd is
rijp voor een quantumsprong voor hergebruik!

meer info: piet@bralvzw.be
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comfortzone 2005
Het ontwerp van de comfortzone in de vijfhoek is in openbaar onderzoek. De Stad
Brussel wil een ruime zone rond het historisch hart meer verkeersluw maken.

wat?
‘Comfortzone’ staat niet in de wegcode, wel
in het vocabularium van het Gewestelijk Ont-
wikkelingsplan. De Afvaardiging voor de
Ontwikkeling van de Stad (een cel die o.a. de
kwaliteit van de woonomgeving wil verbete-
ren) kopieerde het concept en gaf het een
eigen toets. De nadruk ligt op de beperking van
het autoverkeer. De comfortzone is de groot-
ste gemene deler van de concepten ‘zone 30’,
‘woonerf’ en ‘uitgezonderd lokaal verkeer’.

Met de nieuwe inrichting wil de Stad bewo-
ners aantrekken, een aangenaam winkel-wan-
delklimaat creëren en de toeristische aan-
trekkingskracht verhogen zonder aan de
auto-bereikbaarheid te raken. Da’s heel wat
minder dan de ambitie van oktober 2002.
Toen verklaarde de Stad dat ze in 2004 60 stra-
ten autovrij zou maken. Nu hamert ze vooral

op de nadelen van exclusieve voetgangers-
zones. Autovrije zones dreigen monofunc-
tionele handels- en horecagebieden te worden.
Na sluitingsuur is daar minder sociale con-
trole, ten koste van de residentiële aantrek-
kelijkheid. De Beenhouwerstraat en de
Nieuwstraat illustreren dit.

hoe?
De Stad wil transitverkeer ontmoedigen door
de inrichting van zones 30, verkeerslussen,
bewonersparkeerplaatsen en parkings voor
mensen met beperkte mobiliteit en taxi’s. De
centrale boulevards, de Lombardstraat en de
Zuidstraat blijven onaangeroerd. Begelei-
dende maatregelen waarmee de kous af is
volgens de Stad: een minibus, meer fietsstal-

anders mobiel

De perimeter van de comfortzone kent nu al een sterke concentratie
van ‘commerce’ en uitgaansleven.
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t&t (thurn & taxis)

p&p (participatieve planning)

meer participatie
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lingen en een car sharingstation. Op zich zijn
deze maatregelen aanmoedigenswaard maar
zullen ze de ambities van een ‘autoluwe zone’
lenigen?

reactie
Shadowtraffic1 eiste in 2003: “de hele Vijf-
hoek zone 30, geen transitverkeer op de cen-
trale boulevards, een groot voetgangersgebied
(Schildknaapstraat en Wolvengracht inbe-
grepen) en becijferde doelstellingen voor een
vermindering van parkeerplaatsen.” Sha-
dowtraffic zal binnenkort naar buiten treden
met een gemeenschappelijk standpunt. Wij
geven jullie alvast het onze mee.

We twijfelen eraan dat exclusieve voetgan-
gerszones monofunctionele handels- en hore-
cagebieden worden en dat mensen er zich niet

zouden vestigen omdat de autobereikbaarheid
nihil is. Met een strikt vergunningenbeleid
kan de Stad namelijk een meer evenwichtige
ontwikkeling nastreven dan door mobiliteits-
maatregelen. Bovendien bezit een kwart van
de Brusselaars geen auto. Die zullen maar wat
enthousiast zijn over de verhoogde leefbaarheid
in een échte autoluwe zone.

Volgens ons zal het geplande lussensysteem
onvoldoende het doorgaand verkeer weren.
Met het bijhorende risico dat de zone wordt
herleid tot een gigantische kiss&ride-plek
waar het winkelend en uitgaand publiek wordt
afgezet en opgepikt met de auto, tot net niet
op de Grote Markt.

We vrezen dat de leefbaarheid in de onmid-
dellijke buurt van de comfortzone verder
onder druk zal komen. De autotoevoer langs

lanen en wegen naar de comfortzone wijzigt
niet. Ook op de Grasmarkt blijft het lustig crui-
sen. Hierdoor komt het verkeer terecht op de
grote assen rond de comfortzone waar de
grenzen van het leefbare nu al zijn over-
schreden. Bovendien zal de zgn. verhoogde
convivialiteit meer (auto)verkeer aantrekken.
Omdat je je auto niet kwijt kunt in de com-
fortzone, zal de verkeer– en parkeerdruk in
de onmiddellijke omgeving stijgen.

Kortom: mobiliteitsplannen en potentieel
verhoogde leefbaarheid gaan ten koste van
city-marketing: that’s shitty marketing!

meer info: Ben op actie@bralvzw.be
1 Platform van verenigingen met o.a. Gracq, Place au

Vélo, Fietsersbond, NoMo, Pro Velo, Ligue des
Familles, Bral, IEB...

De antwoorden hierop zijn bepalend voor de opmaak van het
programma voor T&T (bestemmingen en inrichting). Vele par-
tijen, o.m. het gewest en de gemeenten, de privépromotor, de
openbare maatschappijen - MIVB, NMBS en Haven - bewo-
ners en gebruikers, zijn bij deze discussie betrokken. Ze
hebben elk hun eigen visie en verdedigen eigen belangen.

maatschappelijke discussie
Discussie en overleg zijn essentieel om tot een maatschap-
pelijk draagvlak te komen voor de ontwikkeling van zulke
sites. Een nieuwe wijk of een park maak je niet. Het komt tot
stand. Een succesvolle herbestemming is een groeiproces met
een langzame inburgering. Bral is ervan overtuigd dat de ver-
ankering van een maatschappelijke discussie in een grondig
georganiseerd planningproces even fundamenteel is voor
een duurzame ontwikkeling van T&T dan de inhoud van het
programma.

Daar knelt nu precies het schoentje: de bestaande juridi-
sche procedure die het programma bepaalt, is bijzonder sta-
tisch. De gewestregering legt heel vroeg in het proces een-
zijdig het eindproduct vast (later juridisch verankerd in een
bestemmingsplan). Dit staat haaks op de principes van dis-
cussie en overleg die in essentie dynamisch zijn. Een dyna-
misch planningsproces voorziet tijd en ruimte voor overleg,
terugkoppeling, stapsgewijze besluitvorming, duidelijke
afspraken rond wederzijdse engagementen en timing, enz. Ele-
menten die in de bestaande procedure ontbreken.

Bral heeft van de nood een deugd gemaakt
en de voorbije twee jaar het voortouw geno-
men om met een platform van verenigingen
en bewonerscomités zo’n denkproces te voe-
ren. Vanuit een thematische reflectie over het
programma en de begeleidende maatregelen
voor T&T zijn we via het collectieve bezwaar-
schrift over het basisdossier bestemmingsplan
gekomen tot een manifest met 13 basisprin-

cipes voor de ontwikkeling van T&T. De
neerslag vind je in de bundel ‘T&T: om een
lang verhaal kort te maken... en er samen een
vervolg aan te breien...’. De bundel bestaat in
het Nederlands en het Frans en is beschikbaar
bij Bral. Het is geen afgewerkt verhaal maar
een instrument met basisdocumentatie om
met kennis van zaken mee na te denken over
een duurzame toekomst voor T&T.

Een evenement van de Tijdelijke Invulling voor het Zuiveringsgebouw op het terrein van de Westergasfabriek.

De ontwikkeling van de laatste, strategisch belangrijke terreinen in dit gewest is bepalend voor de toekomst van Brussel.Thurn &
Taxis (T&T) is een goed voorbeeld.Wat houdt die ontwikkeling van T&T in op grootstedelijke schaal? Wat is de meerwaarde voor
de omliggende wijken (Maritiemwijk, Maria-Christinawijk en Noordwijk)? Welke functies zijn cruciaal? Waarmee moet de
inrichting van het terrein rekening houden?

vervolg van pagina 2
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goede intenties, 
nu nog efficiënte instrumenten
Het Brussels regeerakkoord getuigt van posi-
tieve intenties om de planning van deze sites
anders aan te pakken. Maar het ontbreekt
Brussel aan efficiënte instrumenten om er
werk van te maken. Om constructief bij te
dragen tot de uitwerking van de juiste ins-
trumenten heeft Bral op 20 oktober de acto-
ren uitgenodigd rond twee inspirerende
reconversievoorbeelden van grote binnen-
stedelijke sites om het lokale planningspro-
ces toe te lichten. Het gaat om de projecten
Spoor Noord in Antwerpen en Westergas-
fabriek in Amsterdam.

waarom bXl – a’pen – a’dam?
De sites T&T, Spoor Noord en Westergasfa-
briek vertonen overeenkomsten en verschil-
punten. In de 3 gevallen liggen de uitge-
strekte terreinen gekneld in dichtbebouwde
volksbuurten uit de 19de-eeuwse gordel rond
de stadskern. Telkens gaat het om verlaten
industrie- of spoorwegterreinen in de buurt
van grote infrastructuren (spoorweg, kanaal,
viaduct) met waardevol industrieel patrimo-
nium. De 3 terreinen zijn sinds een 10-tal jaar
onderbenut en er wordt gezocht naar een
nieuwe bestemming. Belangrijkste verschil-
punt: Spoor Noord en de Westergasfabriek
zijn nog openbare eigendom terwijl T&T is
verkocht aan een privé investeerder. De ont-
wikkeling in A’dam en A’pen schiet overigens
goed op: voor de Westergasfabriek start de
beheerfase op en het landschapspark op
Spoor Noord gaat binnenkort in uitvoering
en zal vanaf 2008 openstaan voor het publiek.
Beide hebben ze een succesvol plannings-
proces gekend waar we in Brussel wat kun-
nen van leren.

inspiratiebron
overheid regisseert 
het planningsproces
Naast de ontwikkeling van een eigen visie
voor de herbestemmingsgebieden, is het de
sleutelrol van de overheid om op te treden als
regisseur van het langdurige herstructure-
ringsproces. Het is niet zozeer haar taak om
het concrete programma en de ruimtelijke
oplossingen voor te stellen, wel om de hoofd-
lijnen te sturen en te bewaken. Speciaal voor
deze strategische management-functie richt-
ten A’pen en A’dam, parallel aan de stedelijke
administratie, een structuur op waar het man-
daat van de projectcoördinatie berust. Ook het
Brusselse regeerakkoord rept over de oprich-
ting van zo’n strategische cel, maar vandaag
is die nog niet operationeel. Tinka Baert van
SOMA vzw (Stadsontwikkelingsmaat-
schappij Antwerpen) benadrukt het belang van
een transparante besluitvorming.

traject 
op verschillende sporen
Het planningstraject beoogt de bepaling van
de bestemming en de inrichting van de gedes-
affecteerde terreinen. A’pen en A’dam start-

ten hiervoor verschillende parallelle trajec-
ten. Naast het officiële planningsspoor (met
o.a. de adviezen van de stedelijke diensten
en hogere overheden) gaat in Antwerpen
veel aandacht naar het communicatiespoor,
waarbij bewoners bevraagd werden over de
herbestemming van het spoorwegemplace-
ment. Het planningsspoor vormt de rug-
gengraat. Het communicatiespoor de onder-
steuning. Communicatie, de rode draad van
het Spoor Noord-project, verliep via ver-
schillende kanalen. Hoorzittingen, folders,
brochures, nieuwsbrieven, webstek, ... waren
de reguliere technieken. Denkdagen, inter-
actieve tentoonstellingen, cultuurprogram-
ma’s, een magazine, een trek-je-plan-dag, ...
stuurden de projectgerichte en participa-
tieve aanpak.

tijdelijke invulling
De periode van het planningsproces in A’dam
voorzag in een tijdelijke invulling van de ter-
reinen. Bewoners en gebruikers eigenden
zich die plek geleidelijk aan toe. Evert Ver-
hagen, projectmanager van het Westerpark,
illustreert de commercieel-artistieke aard van
deze tijdelijke projecten. Concerten, instal-
laties, modeshows, circusvoorstellingen, beur-
zen, ... plaatsten de Westergasfabriek opnieuw
op de kaart. Antwerpen koos voor de werk-
titel ‘Wervend programma’: een reeks acti-
viteiten die de betrokkenheid van buurtbe-
woners  ve rg roo t  b i j  deze  n ieuwe
plek-in-verandering. Heleen Vandenbergh
van het wijkkantoor Dam toonde aan dat
locatiegebondenheid en wijkbetrokkenheid de
belangrijkste uitgangspunten zijn van de cul-
turele programmatie.

geen pure succesverhalen
Het is niet omdat er een planningsproces
loopt dat alle inhoudelijke conflictpunten van
de baan zijn. De uiteenlopende belangen van

alle betrokkenen blijven bestaan. Die con-
flicten zijn inherent aan een participatieve
aanpak. Een democratisch planningsproces
pakt die conflicten aan en probeert ze op een
constructieve wijze te beheren. De Antwerpse
en Amsterdamse ervaringen leren dat we
vooraf moet bepalen op welke manier het
planningsproces zal omgaan met representa-
tiviteit, wederzijds vertrouwen, mandaat, mate
van invloed, afdwingbaarheid, ... Jan Strau-
ven van de bewonerswerkgroep Spoorwe-
gemplacement uit Antwerpen gaf ‘tips &
trics’ mee. Hij raadde aan om binnen de
bestaande bewonersgroepen een satelliet-
werkgroep op te richten met gedreven men-
sen van diverse pluimage om op een con-
structieve en oplossinggerichte manier te
werken rond T&T. De interventie van Maar-
ten Grondel, lid van de bewonersgroep Vrien-
den van het Westerpark, leerde dan weer dat
ondanks de inspraakmogelijkheden toch soms
juridische strijd nodig is om invloed af te
dwingen. Zo is het MilieuEffectenRapport
over het Westerpark er pas gekomen na een
procedure bij de Raad van State.

meer info
– A’pen – Spoor Noord

– webstek van de stad: 
http://www.antwerpen.be/spoornoord

– webstek van de bewoners: http://www.emplacement.be
– boek: ‘Spoor Noord, een stedelijk park in zicht’ - 

isbn 90-5544-483-9
– A’dam – Westergasfabriek

– webstek van de stad: http://www.westergasfabriek.nl
– boek: ‘Cultuurpark Westergasfabriek, transformatie van

een industrieterrein’ – isbn 90-5662-338-9
– bXl – Thurn & Taxis

– webstek van Bral: http://www.bralvzw.be
– uitgebreid verslag uitwisselingsavond en bundel:

‘thurn&taxis, om een lang verhaal kort te maken... en
er samen een vervolg aan te breien...’
bij Bral op T 02 217 56 33 of via ann@bralvzw.be

vervolg van pagina 3

Een stickeractie die kadert in het Wervend Programma
voor Spoor Noord, kondigt het nieuwe park aan.
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jacqmain

het einde 
van een lang 
en droevig verhaal?
Vanaf het midden van de jaren 1980 werd er
met een nieuw elan geïnvesteerd in de Noord-
wijk. De kater van het Manhattanavontuur
leek voorbij en er volgden nieuwe kantoor-
projecten. Een aantal vastgoedmaatschap-
pijen hoopten een graantje te kunnen mee-
pikken van de nieuwe belangstelling en
kochten panden op in het verlengde van de
Noordwijk, langs de Jacqmainlaan. Het toen-
malige College van de Stad Brussel zag de ten-
dens ook zitten en zorgde voor de goedkeu-
ring van het Bijzonder BestemmingsPlan
(BBP) Antwerpen-Alhambra. Dit BBP voor-
zag in een aantal kantoorprojecten, allicht
niet toevallig op maat van enkele promotoren.

De bouwmaatschappij Jabru die de terrei-
nen op de hoek van de boulevard en de kleine
ring voor een vriendenprijs van de overheid
had bemachtigd, verkregen een bouwver-
gunning voor twee kantoortorens van 10 ver-
diepingen.

Ondertussen was het eerste GewOP goed-
gekeurd, met dwingende bodembestemmin-
gen. Dit plan kleurde het grootste deel van de
vijfhoek in als gebied met ‘verhoogde bescher-
ming van de huisvesting’. Deze nieuwe
bestemming en het feit dat Jabru er niet in
slaagde de werf te laten starten, betekenden
het einde van dit project: de verjaarde bouw-
vergunning kon niet meer verlengd worden.

De Jacqmainlaan is de laatste jaren grondig veranderd.
Projecten als Alhambra, AG-verzekeringen en Théatre
National hebben voor een grootse vernieuwing gezorgd.
Maar tegen de kleine ring aan liggen nog drie bouwter-
reinen braak. Momenteel lopen er drie openbare onder-
zoeken om ook dit deel een facelift te geven.

Jabru was een van de dochtermaatschap-
pijen van Comuélé, die kort daarna bankroet
ging. In 1996 kocht Banimmo de goedgele-
gen gronden. De nieuwe Brusselse regering
legde haar accenten en ‘verhoogde bescher-
ming van de huisvesting’ verdween als term
uit ontwikkelings- en bestemmingsplannen.

Banimmo zocht versterking bij Buelens
Real Estate en vroeg begin 1998 een afbraak-
vergunning voor de resterende en vervallen
gebouwen in afwachting van hun definitief
project. Meer dan 6 jaar later is dat nu in
openbaar onderzoek.

auto’s ontmoedigen
De ondergrond van het project wordt o.a.
gebruikt voor Zennekokers en de hoofdri-
ool. Dat voorspelt technische belemmeringen
bij de bouw van de ondergrondse parkings.
De promotoren voorzien 68 ondergrondse
parkeerplaatsen bij het kantorencomplex, wat
een exacte toepassing is van de parkeerom-
zendbrief.

Bij het dossier hoort een mobiliteitsrapport
van Aries dat de haalbaarheid van het geheel
moet aantonen. Het spreekt merkwaardig
genoeg uitsluitend over de bereikbaarheid
van de bureaus en rept met geen woord over
de woningen.

De bereikbaarheid met het openbaar ver-
voer is uitstekend, maar extra maatregelen om
het voor voetgangers en personen met
beperkte mobiliteit gemakkelijker te maken,
zijn welkom, zegt Aries.

Het aantal werknemers schommelt rond
500 en bezoekers meegeteld, betekent dit dat
slechts 17% van de werknemers met de auto
kan komen. Met het goede openbaar vervoer
meent Aries dat dit mogelijk is, maar dat het
desondanks een voluntaristische aanpak vergt
dat autogebruik zal moeten ontmoedigen.

mobiliteit blijft een probleem
Ondanks het relatief kleine aantal parkeer-
plaatsen berekende Aries dat er een gevoelige
verkeerstoename zal zijn in de St.-Jan Nepo-
mucenusstraat, waar in- en uitrit van de par-
king zijn voorzien. Ze ramen een verhoging
met 28% voor de kleine straat die nu al veel
sluipverkeer krijgt te slikken. Voor de kleine
ring en de Jacqmainlaan voorspellen ze een
toename met resp. 4 en 8%. De toegang van
de ondergrondse parking van de woonblok-
ken zijn aan de kleine ring gelegen. Het zou
een betere keuze zijn om dat ook te doen
voor het kantoorgebouw.

wonen beschermen
Het feit dat nieuwe, bijkomende woningen de
kantoren omringen, is positief. Het is belang-
rijk dat woongebouwen niet als eilandjes
gepland worden, maar aansluiting vinden bij
andere woonzones. Dat betekent meteen dat er
in de straten daartussen een aangenaam woon-
klimaat ontstaat. Behoorlijke isolatie kan ver-
keerslawaai uit de woningen verbannen. Maar
woonwijken zijn meer dan goede woningen.
Druk autoverkeer en parkeeroverlast zijn abso-
luut te vermijden. De overheid moet daartoe
een algemeen mobiliteitsbeleid uitstippelen
en het ontwerp en beheer van bureaucom-
plexen moet van die aard zijn dat ze geen extra
autoverkeer veroorzaken.

meer info: hilde@bralvzw.be
De uitgebreide geschiedenis van de Jacq-
mainkankers is terug te vinden in het Bral-dos-
sier ‘Speculatieve leegstand in Brussel’- 1995

zeker wonen Banimmo & Beulens Real Estate nv vra-
gen een gemengde stedenbouwkundige-
en milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor volgende 3 projecten:
1) Antwerpselaan,

Kooplieden- en Pelikaanstraat
afbraak van een woning en bouw van een
appartementsgebouw met 69 woningen,
een handelsgelijkvloers en 62 onder-
grondse parkeerplaatsen.
Openbaar onderzoek tot 1/11/2004 - 
Overlegcommissie op 9/11/2004

2) Antwerpselaan, E. Jacqmainlaan
138-146, Pelikaan- 
en St-Jan Nepomucenusstraat

bouw van een kantoorgebouw met 16
bovengrondse verdiepingen, 68 onder-
grondse parkeerplaatsen en diverse tech-
nische installaties.
Openbaar onderzoek tot 1/11/2004 - 
Overlegcommissie op 9/11/2004
3) Kruidtuinlaan, E. Jacqmainlaan 

en Mechelsestraat
bouw van een appartementsgebouw van
9 niveaus met 49 woningen (waarvan 14
studio’s), een handelsgelijkvloers en 27
ondergrondse parkeerplaatsen.
Openbaar onderzoek tot 1/11/2004 - 
Overlegcommissie op 9/11/2004

De geplande nieuwe kantoortoren op de hoek van de Jacqmainlaan en de kleine ring zal 16 verdiepingen of 76 m hoog zijn.



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
nieuwbouw – 
Birminghamstraat 112 
en F. Demetskaai 50-51
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de bouw van een gespe-
cialiseerde handel, een conciërge-
woning en dienstwoning aan de
straatkant.
Tot 5/11/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

nieuwbouw – Moderne
schoolstraat, Grondelsstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van appartementen.
Tot 1/11/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

opslag – 
Onderwijsstraat 52-56
Stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van een opslagplaats
met kantoren.
Tot 1/11/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

• BRUSSEL NOORDWIJK
nieuwbouw – Masuistraat 60, 
hoek Arbeidsstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 4 sociale woningen.
Tot 1/11/2004
Overlegcommissie op 9/11/2004

• BRUSSEL VIJFHOEK
heraanleg – Muntplein,
Koninginnestraat,
Prinsenstraat, Leopoldstraat,
Wolvengracht,
Schildknaapstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de openbare ruimte.
Tot 15/11/2004
Overlegcommissie op 23/11/2004

heraanleg square – 
Ursulinenstraat, Kapellestraat
Het BIM vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de heraan-
leg van de Ursulinensquare en de
creatie van een kwaliteitsvolle socio-
sportieve ruimte voor skaters.
Tot 1/11/2004
Overlegcommissie op 9/11/2004

renovatie – 
De Witte de Haelenstraat 1-3, 
hoek Oppemstraat 44
Stedenbouwkundige vergunning voor
de vernieuwing van 28 woningen om
er 23 te behouden.
Tot 1/11/2004
Overlegcommissie op 9/11/2004

• ELSENE
universiteit – Triomflaan
De ULB vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning en een milieu-
vergunning IA met bestek effecten-
studie voor de inrichting van wegen
en twee parkings (176 voertuigen) en
uitbating van proefdierenverblijven,
een timmerfabriek, opslagplaatsen,
laboratoria, diverse werkplaatsen,
danszaal en een overdekte en open-
luchtparking (594 voertuigen).
Tot 17/11/2004
Overlegcommissie op 8/12/2004

bestemmingwijziging –
Kribbestraat 6
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie en bestemmingwijzi-
ging van de woning voor gemeente-
kantoren.
Tot 25/10/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

• EVERE
afbraak – 
Leuvensesteenweg 1100
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de afbraak van
kantoren.
Tot 3/11/2004
Overlegcommissie op 18/11/2004

• LAKEN
heraanleg weg –
Laneaustraat 
(tussen de Pannenhuisstraat 
en de R. Neyberghlaan)
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de weg en voetpa-
den tussen de Pannenhuisstraat en
de R. Neyberghlaan.
Tot 15/11/2004
Overlegcommissie op 23/11/2004

• SCHAARBEEK
bomen – Kesselsstraat 49-53
Stedenbouwkundige vergunning om
18 wilde bomen te vellen in het park
‘Robinson’.
Tot 1/11/2004
Overlegcommissie op 19/11/2004

bestemmingwijziging –
Voltairelaan 88 
en Helmetsesteenweg 92
Stedenbouwkundige vergunning voor
de wijziging van het gebruik van een
handelszaak en bestemmingswijzi-
ging van een woning in kantoren.
Tot 29/10/2004
Overlegcommissie op 19/11/2004

bestemmingswijziging – 
A. Reyerslaan 32
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
garage, werkplaats, toonzaal, sport-
zaal en handelszaak in een uitrus-
ting van collectief belang met handel.
Tot 27/10/2004
Overlegcommissie op 5/11/2004

uitbreiding – 
Capronnierstraat 28
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een bijgebouw over 5
verdiepingen, de inrichting van een
bakkerij en bijhorende kantoren op
het gelijkvloers.
Tot 21/10/2004
Overlegcommissie op 5/11/2004

• SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE

nieuwbouw – Calabriëlaan,
Yorkshirelaan (wijk 5bis)
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 63 appartementen en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
overdekte parking (95 voertuigen).
Tot 2/11/2004
Overlegcommissie op 18/11/2004

verbouwingen –
Linthoutbosstraat 43-45
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van het gebouw om 8
woningen in te richten.
Tot 30/10/2004
Overlegcommissie op 18/11/2004

afbraak/nieuwbouw –
Moonensstraat 32
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een woning en de
bouw van een woning, kantoren en
werkplaats.
Tot 30/10/2004
Overlegcommissie op 18/11/2004

• UKKEL
bestemmingwijziging –
Zijlaan 143
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een sportcom-
plex in woningen.
Tot 25/10/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

nieuwbouw – Vergeet-mij-
nietjesstraat, Keyenbempt
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 12 eengezinswoningen
en 11 appartementen.
Tot 25/10/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

nieuwbouw – 
Dr. Decrolylaan 10
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 4 appartementen.
Tot 25/10/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

renovatie/nieuwbouw – 
Stallestraat 9
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van een handel en wonin-
gen en bouwen van een handel en
woningen.
Tot 25/10/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

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
www.bralvzw.be of contacteer ons op patricia@bralvzw.be of T 02 217 56 33.
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meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be

gouden duo 
verlaat Bral

De samenwerking tussen An
Stijfhals en Alain Vandenplas
heeft van in het begin voor gen-
sters gezorgd. Helaas, deze
zomer hebben ze Bral voor het
laatst verblijd met hun optre-
den. (De besten vertrekken
altijd het eerst.) Zij zet zich nu
elders vrijwillig in en hij doet
frisse winden waaien op het
kabinet Smet. Bedankt allebei.

Alert is een maandelijks 
berichtenblad
van Bral vzw
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