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Het komende jaar wordt cruciaal voor
beide sites. Het planningproces dat de
toekomst voor beide moet vastleggen,
startte in juni en krijgt volgende
zomer haar beslag. Spanning alom.

nieuwe procedure
Even terug naar vorige zomer: na
een lange procedure en veel protest
schrapte het Gewest voor t&t het Bij-
zonder Bestemmingsplan (bbp), het
wettelijk kader voor de ontwikke-
ling van dat gebied.

Een van de redenen hiervoor was
ongetwijfeld het gebrek aan com-
municatie tussen de promotoren, het
Gewest, de Stad, de Haven, de bewo-

ners. De nieuwe regering maakte
tabula rasa en leerde uit de gemaakte
fouten. Voortaan zou ze met een richt-
schema werken met inbreng van alle
actoren (zoals wij gevraagd hadden).
De wijze waarop ligt nog niet vast.

snel en eenvoudig
5 à 8 studiebureaus krijgen ongeveer
twee maanden de tijd om een metho-
dologie en een algemene visie uit te
werken voor de site. Wat die bureaus
exact moeten doen, vernemen we
pas in september wanneer hun
opdracht openbaar wordt. Het is
onduidelijk of er al plaats is in deze
fase voor bewonersparticipatie.

De regering kiest in f ine een
bureau uit om het richtschema uit te
werken. Geen kant-en-klaar recept
waarin alles vastligt maar, zoals de
naam aangeeft, een richtinggevend
document zonder wettelijke waarde.
Het richtschema moet worden omge-
zet in een regeringsbesluit dat de
Stad op zijn beurt omzet in een bbp.
Dit bbp gaat vervolgens in openbaar
onderzoek en het Gewest keurt het
tenslotte goed.

Een goed en evenwichtig richt-
schema leidt dus niet noodzakelijk tot
een goed bbp. Toch kan de regering
maar moeilijk afwijken van een pro-
cedure die is bedoeld om de verschil-

het pact
De Brusselse excellenties zijn uit
verlof en de politieke bedrijvigheid
kan losbarsten. Tijd om de rege-
ringsverklaring weer op te diepen.
We lezen: “Opstellen van een over-
eenkomst met het verenigingsleven,
vector van een participatieve demo-
cratie”.

Het middenveld vraagt al langer
naar dat ‘associatief pact’ en aan
Waalse zijde zijn ze niet bij het pact
blijven zitten. Begin juli raakten de
Regering en het Gewest het er eens
over een methodologie: het associa-
tief pact wordt een charter met fun-
damentele principes. Elke partij ver-
bindt zich ertoe die na te leven. Die
principes zijn bijv. onafhankelijk-
heid van de vereniging, verhouding
t.o.v. de openbare diensten, toegan-
kelijkheid voor gebruikers...

Onze zuiderburen buigen zich in
oktober tijdens representatieve hoor-
zittingen over het toepassingsgebied,
de vertegenwoordiging vanuit de
verenigingen, expliciete toetreding...
Die informatie, verrijkt met verge-
lijkbare overeenkomsten met het
verenigingsleven elders in de EU,
vormen de basis van een ontwerp-
tekst die de Minister-Presidenten in
december aan hun regeringen voor-
leggen.

Het is ons niet duidelijk hoever de
werkzaamheden in Brussel staan?
Zal de VGC aan de overlegtafel zit-
ten of de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie? Laten
we vooral hopen dat er geen asym-
metrische ‘charters’ ontstaan. In
afwachting van de geplande goed-
keuring van de definitieve tekst door
de parlementen medio 2006... pact
er u nog ene!

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

het Land van GOOG revisited
de langzame kartering van een fabelland

Een half jaar geleden dook Bral onder in het land van goog (‘in Gemeenschappelijk Overleg
te Ontwikkelen Gebieden’). Sommigen noemen het Gebieden van Gewestelijk Belang (ggb).
Anderen spreken van Hefboomgebieden. Het gaat telkens om gebieden die het gezicht van Brus-
sel bepalen.Vandaag krijgen de contouren van dit fabelland langzaam vorm. Wij brengen je
verslag uit over het Rijksadministratief Centrum (rac) en Thurn & Taxis (t&t).

zeker wonen

De t&t site telt veel gebouwen zonder bestemming.
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lende actoren dichter bij elkaar te brengen om tot
een gedragen richtschema te komen. Wijkt ze
ervan af dan zal dit tot een reeks bezwaarschrif-
ten lijden bij het openbaar onderzoek en zijn we
terug bij af (wie is daarmee gebaat?).

rol van bral
Wij hebben van het Gewest de opdracht gekregen
de bewonersparticipatie te organiseren tijdens dit
proces voor rac en t&t. Inter-Environnement
Bruxelles heeft een gelijkaardige opdracht voor
Weststation, Gulden Vlies en Zuid. Dat wil niet
zeggen dat we de spreekbuis van de bewoners
zijn. Zij dienen rechtstreeks betrokken te worden
bij het proces.

Om klaar te staan als straks de studiebureaus aan
het werk gaan, hebben we zoveel mogelijk betrok-
kenen benaderd. We hebben een enquête en fol-
ders verspreid, affiches opgehangen, een wande-
ling geleid en ateliers georganiseerd. Het resultaat
goten we in een basistekst die we meegeven aan
de studiebureaus en de andere actoren. Zo voeden
we de discussie. Bij het vallen der bladeren komen
er grootschaligere acties.

krachtlijnen
Bewoners en verenigingen wijzen erop dat t&t nog
veel gebouwen telt zonder bestemming. We zien
het lege terrein liefst gespaard zolang er geen
oplossing komt voor die panden. Komen er toch
gebouwen, dan moeten die zich enten op de his-
torisch gevormde structuur van de site.

Als we naar het Rijksadministratief Centrum kij-
ken, is de boodschap ‘ontsluiten’; openstellen
voor de omliggende wijken en de stad in het alge-
meen. We moeten dus een oplossing vinden voor
de twee grote ‘breuklijnen’die er nu een eiland van
maken: de blinde muur aan de Pachecolaan en de
kleine ring. Bredere trappen aan de Pachecolaan
zullen niet volstaan om er een verbinding die
naam waardig van te maken tussen de boven- en
de benedenstad. De bewoners kiezen bovendien
resoluut voor woningen.

welke toren?
Het Bijzonder Bestemmingsplan
(bbp) voorziet echter in de bouw van
een heuse kantoortoren op een stra-
tegische plek voor deze woonas: de
hoek tussen de Antwerpsesteenweg
en de Bolivarlaan.

Begin augustus gaf de overleg-
commissie haar positief advies over
het ontwerp bbp Helihaven. Het
basisdossier ging in 2003 in openbaar
onderzoek en gaf toen aanleiding tot
maar liefst 350 bezwaren van bewo-
ners en organisaties en een petitie

met 98 handtekeningen. De bezwa-
ren dwongen een herziening af van
dat plan, waarvan het resultaat nu op
een definitieve goedkeuring wacht.

welke speeltuin?
De belangrijkste herziening betreft de
vrijwaring van de speelruimte van 2
scholen. De keuze om woningen te
bouwen, viel oorspronkelijk op deze
plek. Je kunt het een populistische
herziening noemen, maar het was er
een die van groot belang was voor de
wijk. De overige bezwaren uit 2003

hebben nauwelijks ergens toe geleid.

welke bewoners?
Een gebrek aan aandacht dus voor de
verzuchtingen van de buurtbewoners
op de overlegcommissies, maar ook
bij de opmaak van de plannen. In
2003 vroegen Bral vzw en Riso Brus-
sel herhaaldelijk om overleg tussen de
Stad en de bewoners, maar daar
kwam niets van in huis. Met als
gevolg dat we genoodzaakt waren
dezelfde bezwaren te hernemen. Op
het appèl veel minder bewoners deze

keer: een overlegcommissie tijdens de
vakantiemaand augustus is niet
meteen bewonervriendelijk.

welke bezwaren?
Wat opvalt, is dat het gemop (goed-
gekeurd in juni 2004) verschillende
bezwaren erkent. De stad Brussel wil
met haar gemop het aantal kantoren
in het ggb Helihaven beperken tot
90 000 m2.

Maar met haar eigen bijzonder
bestemmingsplan (bbp) Helihaven
gooit ze die keuze meteen overboord.

vroeg begonnen...
Het is van belang dat de 5 à 8 stu-
diebureaus rekening houden met
de bewonersstandpunten van
meet af aan. Hiervoor organise-
ren we in samenwerking met de
comités rond t&t een wandeling
voor de studiebureaus (en nog
andere spelers) om ze een beter
inzicht te verschaffen over de
wijk waarin ze werken. Omge-
keerd doen de bureaus er hun
standpunten uit de doeken. We
vragen hen het resultaat van het
bewonerswerk, een uitgewerkt
document, te integreren in het
lastenboek.

Normaal gezien valt het
zwaartepunt van de bewonersparticipatie terwijl
het gekozen studiebureau het uiteindelijke richt-
schema opmaakt. Wij vinden het essentieel dat de
resultaten van de studiebureaus openbaar zijn
zodat we er ons een gefundeerde menig kunnen
over vormen. Het zou goed zijn, zouden de studie-
bureaus hun voorstellen en visies zelf toelichten
tijdens een openbare zitting.

Alle actoren zouden zich zo snel mogelijk rond
de tafel moeten scharen en elkaar op de hoogte
brengen van hun visie en plannen. Idealiter in een
open sfeer, zonder machtsspelletjes. Deze ronde
tafels zouden op alle belangrijke momenten van
het planningproces moeten plaatsvinden.

lopende werkzaamheden
Wat heeft al die activiteit op beide sites te beteke-
nen gezien het planningproces nog moet beginnen?

rac
Op het rac werken ze gestaag aan de nieuwe finan-
cietoren. Deze werd uit de perimeter gehaald van
het te onderzoeken gebied om de werken zo snel
mogelijk te kunnen aanvatten. De bestemming
blijft dezelfde (kantoren). Juist naast de toren,

zijde Koningsstraat, komt er nog een extra lager
kantoorgebouw.

Pikant weetje: de enorme kantooroppervlakte die
er hier komt, telt niet mee in het verplichte mini-
mum van 35% woningen voor de toekomstige site.

t&t
De opvallendste werkzaamheden op t&t zijn onge-
twijfeld de saneringswerken en de enorme hoop
grond die de spoorwegbedding verhult. Die berg
grond wordt nu geanalyseerd. Wanneer hij schoon
blijkt te zijn, zal hij dienen om de grond die voor
de sanering verwijderd is, te vervangen (hoewel
hij vol braakafval ligt).

Een laatste kwestie waar velen ongerust over
zijn: het wildparkeren. Het herleidt de site tijdens
evenementen tot een geïmproviseerde parking.
Een regularisatie van de al bestaande ondergrondse
parking, een nieuwe parking voor de evenemen-
ten en een uitgang aan de Picardstraat zouden
hier weldra moeten aan verhelpen. De aanvragen
zijn in de maak.

welke haven?
Helihaven, een buurt in de Noordwijk, had dringend behoefte aan een plan met duidelijke keuzes pro bewoner. Om een leef-
bare buurt te verkrijgen, is het nodig de zwakkere functies, zoals woonfunctie, te verstevigen door ze met elkaar te verbin-
den. Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (gemop) kwam eerder tot eenzelfde conclusie en stelde voor langs de Antwerpse-
steenweg een doorlopende woonas te creëren.
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De enorme kantooroppervlakte van de financietoren telt niet mee in
het verplichte minimum van 35% woningen voor de toekomstige site.

sept. 2005 januari 2006 juli 2006 ? ?

Start! 5 à 8 studie- 1 uitverkorene Richtschema Gewest Stad 
bureaus gaan werkt het af ? maakt maakt 
aan de slag. richtschema uit! regerings- bbp.

besluit.

De planning in de tijd volgens de kristallen-bol-methode.
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standje 5 000
leegstand, de vergeten woningreserve

Nieuwe woningen bouwen is nodig. Maar nog beter is het om
lege panden aan te pakken. Op dat vlak gebeurt er nog altijd
bitter weinig.

nieuwbouw
Het Gewest wil 5 000 nieuwe wonin-
gen bouwen. Dat loopt niet van een
leien dakje. Er zijn om te beginnen
niet zo vreselijk veel percelen
beschikbaar in ons stadsgewest. En de
weinige braakliggende terreinen lig-
gen vaak te wachten op kantoren.
Soms jaren lang, ondanks de nood-
kreten uit de buurt, zoals in de Zuid-
wijk. De moeilijkheid is dat kantoren
nog altijd lucratiever zijn voor de
overheid dan bewoners.

hoe zit het met leegstand?
In 2004 liet de Brusselse Bond voor
het Recht op Wonen een rood knip-

perlicht branden om de aandacht te
vestigen op leegstand. Een dik jaar
later hebben we geen goed nieuws. De
gemeenten hebben dan wel nog steeds
geen precieze leegstandslijsten... de
indicatoren waarop we kunnen terug-
vallen, zijn niet geruststellend.

Zo is het aantal watermeters dat
buiten gebruik is, toegenomen. In
2003 waren er nog 14 642 tellers met
een jaarverbruik van minder dan vijf
m3; vorig jaar al 16 127. Omdat onze
stad bijna dubbel zoveel woningen telt
als watermeters, kunnen we veronder-
stellen dat het totaal aantal lege
woningen hoger is.

wat doet de overheid?
De Bond gaf de overheid vorig jaar
10 aanbevelingen mee. Die blijken
nog allemaal actueel. Het lobbywerk
van lokale leden van de Bond heeft
de meeste gemeenten (nog) niet wak-
ker geschud. Weinig gemeenten
kopen lege panden op. Onteigenen
lijkt helemaal iets van een andere
planeet. En de leegstandstaks bestaat
ondertussen overal maar alleen in de
vorm van een papieren tijger want in
de praktijk hebben weinig gemeen-
tebesturen genoeg ijver, mankracht of
kennis om de dossiers uit te pluizen
en de eigenaars echt tot betalen te
dwingen.

Het Gewest concentreert zich op
haar toekomstplan voor nieuwbouw
en vergeet te zorgen voor extra
wapens tegen leegstand.

De Bond roept het Gewest en de
gemeenten op in actie te schieten.
Zo kunnen we binnen enkele jaren 5
000 bijkomende woningen op de
markt brengen.

know-how
Dat extra wapen moet er dringend
komen volgens de Bond: een gewes-
telijke leegstandscel die juridische
expertise en ondersteuning biedt aan
de gemeenten. We kunnen dat grote
contingent kankers en lege panden
enkel terug op de markt gooien als we
investeren in mankracht en know-
how. De Bond heeft daarom een
pilootproject ingediend om met zo’n
cel van wal te steken.

grote gebouwen
We kunnen ook veel woningen inrich-
ten in grote gebouwen die wachten op

renovatie. Neem nu het Rijksadmini-
stratief Centrum (rac) op de hoek
van de Koningslaan en de kleine ring.
Met relatief kleine investeringen zou
je daar veel (tijdelijke) woningen
kunnen maken die meer kwaliteit
bieden dan het gemiddelde apparte-
ment in Brussel. Zo vermijd je dat de
buurt jarenlang aankijkt tegen een
immense stadskanker.

beheersrecht
Nieuw: het openbaar beheersrecht.
Nu ook goedgekeurd door het Arbi-
tragehof. Gemeenten kunnen lege
woningen uit handen nemen van de
eigenaar en gedurende negen jaar
verhuren. Nog geen enkele gemeente
heeft dit instrument toegepast al prijst
de Bond het in alle toonaarden aan.
We moeten er wel bij vertellen dat het
beheersrecht enkel in aanmerking
komt voor woningen die goed in orde
zijn. Randbemerking: negen jaar is te
kort om de investering voor renova-
tiewerken terug te verdienen.

verenigingen mogen niet binnen
Zelf hebben we een eerste goede
ervaring opgedaan: Sint-Joost is zon-
der aarzelen in een samenwerking
gestapt met Bral vzw en de Bond
om oplossingen te zoeken voor een
reeks moeilijke leegstanddossiers.
Dat lijkt misschien logisch maar het
gebeurt veel te weinig. Verschillende
andere verenigingen die via Netwerk
Wonen renovatie promoten in achter-
gestelde buurten, vertellen ons dat ze
tevergeefs aankloppen bij hun
gemeentebestuur. De overheid blijft
in haar ivoren toren verscholen.
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Het voorziet in de bouw van 96 000
m2 kantoren en bepaalt dat in het hele
ggb 150 000 m2 kantoren mogen
komen. Te veel van het goede als je
het ons vraagt in een wijk die nu al
ontwricht is door de vele kantoorto-
rens die de privé-investeerders hebben
kunnen bouwen naar believen.

welke kans?
Een gemiste, alleszins. Het liep eigen-
lijk al fout van bij het begin. De

Noordwijk maakt deel uit van een
hefboomgebied. Dat wijst op de
noodzaak van een globale aanpak
om “komaf te maken met een situatie
d ie  a ls  problemat isch  wordt
beschouwd”. Het Gewestelijk
Bestemmingsplan (gbp) verdeelt dit
hefboomgebied echter in verschil-
lende ggb’s, die alle een aparte ont-
wikkeling en planning kenden en
zullen kennen. Helihaven wordt dan
nog maar eens opgesplitst in twee

bbp’s, wat allicht in de kaart van de
promotoren speelt.

welke haak?
Geef maar toe. De twee vorige para-
grafen zijn goed om er een mens zijn
hoofd bij te doen verliezen. De eer-
ste vijf bellers met vragen hieromtrent
krijgen van ons elk een composteer-
haak! Het verband? Dat is er tussen
gemop, bbp, ggb, gbp... toch ook
niet?

een snuifje cultuur 
op autoloze zondag
Bral trekt op de autoloze zondag zijn
mobiliteitsregisters open en trekt de
Goog-kaart. In de Scheldestraat
bemannen we met het Maritiemco-
mité een infostand over t&t. We zul-
len je er proberen wegwijs maken in
dit complexe dossier. Glossy enquê-
tes en de discussienota van de bewo-
ners liggen er voor het grijpen. Gewa-
pend met stiften kun je op plannen je
visioenen uittekenen. Wie om inspi-
ratie verlegen zit, kan altijd de sfeer
opsnuiven op de site en de tentoon-
stelling van La Fonderie in het
Koninklijk pakhuis bekijken over de
geschiedenis van t&t.

In het kader van de Open Monu-
mentendag ‘Brussel 175 jaar hoofd-
stad’organiseren we ook wandelin-
gen over het Rijksadministratief
Centrum en de wijken errond. 

Een Nederlandse én Franstalige
tour zal zowel zaterdag 18 als zondag
19 september plaatsvinden, telkens
om 10.30 uur en 14.00 uur voor
Nederlandstaligen en om 11.00 uur
en 14.30 uur voor Franstaligen.

Vertrek: Esplanade van het rac,
tegenover de Congreszuil. Meer kom
je te weten bij An of Steyn op
02 217 56 33 of E an@bralvzw.be of
steyn@bralvzw.be.

Privé-investeerder poot bXl vol!
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evere en anderlecht
tevreden over
mobiliteitsvergaderingen
De gemeente Evere, Inter-Environne-
ment Bruxelles en Bral vzw plannen
in november overleg met de bewoners
over de derde fase van het gemeen-
telijk mobiliteitsplan. De mensen
kunnen dan hun mening geven over
de verdere uitwerking van de grote
krachtlijnen. Ook Jette zou in principe
met ons zo’n derde overlegfase opzet-
ten maar daar heerst voorlopige radio-
stilte.

tevredenheid
Pieter Santens, een student agogiek
aan de VUB, heeft in het kader van
zijn eindverhandeling de deelnemers
van de voorbije vergaderingen in
Evere en in Anderlecht ondervraagd
en stelt vast dat ze in het algemeen
tevreden zijn over de inspraakmo-
menten.

De grote meerderheid vindt dat
iedereen de kans kreeg z’n zeg te
doen. Bij het uittekenen van de werk-
groepvergaderingen hamerde Bral
op het belang de participatie op wijk-
niveau te organiseren in herkenbare
locaties met een lage drempel. Nabij-
heid valt dus in goede aarde...

Uit Pieters’proefschrift blijkt ook
dat het gros van de deelnemers van
de werkgroepen 50+ is en hoger
opgeleid. Hij stelde tevens een cor-

relatie vast tussen ergens lang wonen
en betrokkenheid en bijgevolg parti-
cipatiebereidheid. Klinkt evident,
maar toch belangrijk om je ervan
bewust te zijn als democratisch inge-
stelde beleidsmaker. Wie ook minder-
heden en jongeren wil bereiken, zal
dus extra moeite moeten doen en
daarvoor middelen vrijmaken.

fundamenteel gewijzigd
De hamvraag blijft: is het plan fun-
damenteel veranderd onder invloed
van de inspraakvergaderingen? Zijn
de deelnemers meer tevreden over
het plan dan in gemeenten waar er
geen of minder inspraakkanalen zijn
opgezet? Het proefschrift verschaft
daarop geen antwoord. We lezen wel
dat de deelnemers aan het proces in
Anderlecht geloven dat het verkeer
veiliger en vlotter zal verlopen. Een
dikke 90% van hen zou geen petitie
tekenen tegen het plan. In Evere is er
minder vertrouwen en zou een kleine
meerderheid wel zo’n petitie teke-
nen.

Proefschrift “Participatie bij de
opstelling van het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan”, Pieter Santens,
VUB, 2005. Inkijken? Telefoneer
Ben op 02 217 56 33 of e-Mail naar
ben@bralvzw.be.

mobiliteitsplan sint-joost
De testfase van het mobiliteitsplan in
Sint-Joost is meer dan halfweg. De
gemeenteraad van 5 juli ll. keurde een
aantal aanpassingen goed. Zo werd de
omstreden busfilter op het Steurs-
plein in stijgende richting opengesteld
voor auto’s. In dalende rijrichting
blijft ze dicht. De bedoeling is dat de
auto’s het grondgebied van Sint-Joost
gemakkelijker kunnen verlaten. Ook
de filter in de Merinosstraat is nu
toegankelijk voor de bewoners. De
gemeente Schaarbeek besloot om de
dwarsverbinding van de Trooststraat
weer open te stellen om het verkeer
op de Deschanellaan te ontlasten.

In haar laatste nieuwsbrief ver-
meldt de gemeente Sint-Joost dat het
doorgaand verkeer met 17% is afge-

nomen maar ze geeft wel toe dat het
verkeer op de Deschanellaan, het
Steursplein en in de Thibergien- en
de Gillonstraat is toegenomen. Er is,
volgens de gemeente, een afname
van de auto’s in het zuid-zuidweste-
lijke deel van de testzone (Warmoes-
straat, Dwarsstraat en Uurplaatstraat).

Een aantal bewoners, die nauwge-
zet de tellingen bijhouden en een
analyse maken van de testfase van het
mobiliteitsplan, vragen zich af of
teveel aanpassingen de testfase niet
verzwakken. Telkens weer moeten
zij de tellingen herbeginnen om de
verschillen in kaart te brengen. De
vraag is ook of het plan nog coherent
blijft door al dat gesleutel. Brussel zou
wel varen bij globale oplossingen.

niews van het front

net een plan
het netheidsplan

Het Gewest wil van Brussel de properste stad maken van
Europa. De Staatssecretaris vertelde het platform ‘Aanval op
Afval’ hoe dat moet gebeuren.

het kan beter
Bewonersgroepen en terreinorgani-
saties, verenigd in dat platform, had-
den de Staatssecretaris en het groot
publiek uitgenodigd om naar hun
visie te komen luisteren. De bewinds-
man gaf grif toe dat er heel wat man-
kementen zijn in het beleid. Het
agentschap Net Brussel kan beter.

Sluikstorten moeten binnen de 24
uur weg. De 30 meest drukke en pri-
oritaire wijken worden ‘vitrinezo-
nes’. Het Gewest wil daar ook tijdens
het weekend personeel inzetten. Dat
past in het nieuwe motto: vegen waar
er vuil ligt. Zopas heeft de regering
in het nieuwe gewestelijke netheids-
plan 2005-2010 bepaald dat de cen-
ten vooral naar de gemeenten van
het centrum en de eerste gordel gaan.
Vergelijk met onze platformtekst:
onze vraag was een globaal afval-
plan op te stellen met lokale luiken
die inspelen op de specifieke noden
van de buurt. Het is nu eenmaal zo dat
sommige buurten meer gebukt gaan
onder afval dan andere.

allemaal sorteren
Drukke wegen krijgen nieuwe open-
bare vuilnisbakken in verschillende
kleurtjes. Voor de verschillende afval-
fracties. In nieuwe hondentoiletten
gelooft de regering niet. Honden-
baasjes moeten op straat aan drollen-
zakjes kunnen geraken. Nieuwe con-
tainerparken zijn ook niet voor
morgen maar het Gewest onderzoekt
de mogelijkheid van mobiele afval-
parken.

samenspelen jongens
Het netheidsplan erkent de gebrek-
kige samenwerking op het terrein.
In de toekomst komen er permanente
overlegstructuren en controlemecha-
nismen om de werking te evalueren.
Net Brussel moet de coördinatie daar-
van op zich nemen. De Staatssecre-
taris engageerde zich concreet om
overleg op te zetten met Schaarbeek
over de bijzonder drukke Brabant-
straat. En hij is het met ons eens dat
de gemeentelijke autonomie gren-
zen kent. De politiereglementen moe-
ten eenvormig worden zodat er overal
dezelfde sancties komen. Het Gewest
houdt jammer genoeg haar vingers af
van de andere gemeenteli jke
bevoegdheden zoals containerpar-
ken.

zuivere rook
De denoxinstallatie die de lucht van
Neder-Over-Heembeek en de rest
van het land moet zuiveren van stik-
stofoxiden komt eraan. Het ding
wordt momenteel geïnstalleerd.

hergebruik
Heeft in de ogen van het Gewest niks
te maken met netheid. Het valt onder
de bevoegdheid van de minister van
leefmilieu. Hoe dan ook zijn wij zeer
opgezet dat de kringloopwinkels in
de toekomst bijna dubbel zoveel sub-
sidie ontvangen per kilo die ze her-
waarderen of recycleren. Dat komt
helemaal tegemoet aan de vraag van
het platform. Het kan hergebruik een
stevige duw in de rug geven.

beter communiceren
Nog eens hetzelfde liedje: kan beter.
Het groene nummer moet bereik-
baarder worden voor vragen en klach-
ten. Wie vaststelt dat de kwaliteit van
de vuilniszakken of de dienstverle-
ning te wensen over laat, kan altijd
gerust bellen met het kabinet, zegt de
Staatsecretaris.

Het Gewest wil voortaan extra
moeite doen om bepaalde doelgroe-
pen te informeren of te sensibiliseren:
handelaars, jeugdhuizen, nieuwko-
mers... Net Brussel moet ook onder-
zoeken of een structurele samenwer-
king met wijkcomités een goed idee
is. Om sluikstorten door te geven, te
sensibiliseren, te plannen waar vuil-
nisbakken moeten komen, enz. De
regering denkt aan een flinke som op
de begroting voor de volgende jaren
voor die samenwerking.

op de koffie
Over enkele maanden bezoeken we
het kabinet met een delegatie van het
platform om de vorderingen te
bespreken. Ze verwachten ons daar
op de koffie.

Je vindt de platformtekst op
http://www.bralvzw.be. Je kunt die
tekst trouwens nog altijd onderteke-
nen. Het groen nummer is bereik-
baar op T 0800 981 81 en het Kabi-
net bereik je op T 02 506 79 11. Bij
Bral leest piet@bralvzw.be je vra-
gen over afval.



alle afval in één zak en verbranden?
terug naar de toekomst

Onze mening over afval? Preventie, sorteren en alle restafval doen gisten of drogen
in speciale installaties. Daarna kunnen we ‘t hergebruiken. De advocaat van de dui-
vel zegt nu: sorteren is nutteloos. Een ander zegt: de verbrandingsoven is de beste
techniek die er bestaat. Ca alors!

anders mobiel

restafval is voor de helf t compost
Om te weten wat de beste techniek is om restaf-
val te verwerken, moeten we snappen hoe het zit
met die gekke gistmethodes. De inhoud van een
witte zak is toch verschillend van je compost-
hoop? Gist dat? Jazeker. De twee verschillen
namelijk niet zo sterk als je denkt. Het restafval
bestaat voor 2/3de uit biologisch afbreekbaar mate-
riaal:  etensresten, tuinafval, papier. Sorteren ver-
andert daar vreemd genoeg niets aan. In Vlaande-
ren belandt bijvoorbeeld veel minder organisch
materiaal in de grijze zak dan in Brussel maar met
dezelfde ijver selecteren ze er plastiek, glas, metaal,
textiel… De hoeveelheid restafval is dus in de loop
der jaren gedaald maar de samenstelling is precies
dezelfde gebleven.

Omdat er zoveel composteerbaar materiaal in
zit, is de afvalberg dus te behandelen als een reuze
composthoop. Dat is milieuvriendelijker dan ver-
branden.

keukentechnieken
Nieuwe technieken doken op. De rode draad is: in
plaats van afval gewoon te vernietigen; proberen
er nog materialen en energie uit te halen.

Er zitten steevast 2 stappen in die technieken.
De eerste lijkt recht aan de keuken ontsproten: gis-
ten, stomen, drogen. Die procédés verminderen
allemaal de te verbranden hoeveelheid afval omdat
ze water en soms ook biogas (prima brandstof) uit
het organisch materiaal halen. Daar komen bac-
terieën aan te pas en eventueel extra warmte.

Beetje vergelijkbaar met composteren dus. Wat
overblijft, is kleiner in omvang en properder.

geurloos gisten
In Brussel heeft composteren een vieze bijklank
gekregen door het grootschalige composteercen-
trum van Vorst dat stinkt. Maar over zoiets spre-
ken we hier niet. Vergisten gebeurt bijvoorbeeld
luchtledig en zonder geurtjes. Het kan met restaf-
val en met puur GFT.

voorgoed gescheiden
Na het ‘keukenproces’ is het afval klaar om te
scheiden. Zeeftoestellen, wastrommels, magneten
peuteren metalen en zand uit de gegiste of
gedroogde brij. Dat dient voor wegenaanleg of gaat
naar de industrie. Wat overblijft is een RDF of refu-
sed derived fuel, een brandstof uit afval, dat brandt
als een fakkel (voornamelijk plastiek, papier, tex-
tiel en hout). Hoogcalorisch afval heet dat. Daar-
naast blijven we ook zitten met de resten van het
composteringsproces, een soort slib.

de troep op het eind
Voor afval geldt de ‘wet van behoud van ellende’.
Er blijft altijd rommel over waar je niks mee kunt
aanvangen. Alleen verbranden. Bij dat laatste kun
je slechts de schade beperken door de uitstoot
van schadelijke polluenten te reduceren en de
warmte op te vangen voor elektriciteitsproductie.
Een nieuwe techniek daarvoor: de wervelbedoven.
Een nieuwe generatie verbrandingsoven die veel

optimaler werkt. Het hoogcalorisch afval kan
daarnaartoe. Het slib is niet zo brandbaar en nau-
welijks bruikbaar als compost. Meestal is het te vuil
om op landbouwgrond te gooien.

of toch maar verbranden?
Maar is die nieuwlichterij beter dan wat Net Brus-
sel in Neder-Overheembeek uitspookt? De sector
van de klassieke verbranding beweert van niet. Hun
ovens zijn zoveel verbeterd dat het zinloos is geld
in nieuwe technieken te steken, vinden zij. En
inderdaad: de uitstoot van dioxines, lange tijd het
pijnpunt, is zeer sterk gedaald. De sector heeft geïn-
vesteerd in machinerie die de gassen ‘wassen’. Nu
staan op veel verbrandingsovens ook Denox-
installaties die er de stikstofoxiden uithalen. Eigen-
lijk kunnen we de verbranding niet meer met de
vinger wijzen voor hun uitstoot.

Maar je moet alle criteria onder de loep nemen:
uitstoot, recuperatie van materiaal, hoeveelheid
stortafval op het einde, energie. Op een symposium
van Groen! vertelde VITO, Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek, dat de verbeterde
verbandingsoven gelijkwaardig is aan de alterna-
tieven. Vito bepaalt die rangorde niet moederziel
alleen; ze doet dat op basis van maatschappelijke
keuzes van politici en andere betrokkenen. Het
hangt er van af hoe belangrijk we het vinden om
geen afval te storten. Het beste, zegt Vito, is een
mix van technieken.

sorteren blijf t nodig
En dan die andere dooddoener: sorteren is niet
meer nodig. De vertegenwoordiger van de stoom-
sector vertelde op het symposium dat hun instal-
laties probleemloos plastiek en blikjes uit het afval
kunnen scheiden. De blauwe zak kan gerust bij het
restafval, zei hij. Hij gaf echter toe dat er geen doen
aan is voor organisch afval en papier. Bovendien,
wierp iemand op, betekent plastiek en drankver-
pakkingen scheiden meer scheidingsinstallaties en
hogere kosten. Sorteren hoeft dan niet meer maar
we moeten wel betalen.

Bij piet@bralvzw.be kun je terecht voor nog
meer info.

Fietser in hart en nieren...
en longen.

Maak alvast je borst nat voor de Autoloze Zondag.
Die strijkt neer op 18 september. Het moment om
in Brussel diep adem te halen en aandachtig te lui-
steren naar de stad. 160 km2 autoluw! Met wat weer-
godengeluk wordt het een even groot succes als de
vorige edities. De Autoloze Zondag is het bekend-
ste evenement in de Week van Vervoering die ons
van 16 tot en met 22 september wil doen stilstaan
(nou ja) bij onze verplaatsinggewoontes waarin de
auto-mobiliteit nog te veel centraal staat.

activiteiten
Naar goede gewoonte neemt het verenigingsleven
actief deel waardoor heel wat acties plaatsvinden die
een andere mobiliteit bepleiten. Een projectoproep
leverde 40 dossiers op. Daarvan zijn er een 16-tal
weerhouden.

Dit jaar zijn er extra inspanningen geleverd om
scholen en gemeenten nauwer te betrekken bij de

Week van Vervoering. Jong geleerd is immers
oud gedaan. Brussel heeft nog een lange weg af
te laten leggen om kindvriendelijker verkeer te
organiseren.

alert special
Terwijl je dit leest legt Bral de laatste hand aan een
alert-week-van-vervoering-collectors-item. De voor-
naamste stellingen over mobiliteit in Brussel staan
daarin. Verkrijgbaar tijdens de Autoloze Zondag.

krant
Ook dit jaar een krant van de Week van Vervoe-
ring; eerstdaags verkrijgbaar bij onze collega’s
van Inter–Environnemt Bruxelles, Zuidstraat 165,
1000 Brussel, T 02 223 01 01. 

Wil je nog meer lectuur? Hou dan zeker de
webstek http://www.autolozezondag.irisnet.be
in de gaten.

week van vervoering
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v e r g u n n i n g a a n v r a g e n  i n  o p e n b a a r  o n d e r z o e k

ANDERLECHT
fietsroute nr. 7 – S. Denayerstraat,
Van Souststraat, Verheydenstraat
Het Bestuur voor Uitrusting en Ver-
voer (BUV) vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de inrich-
ting van de fietsroute nr. 7.
Tot 20/09/2005
Overlegcommissie op 27/09/2005

nieuwbouw – Passerstraat 10
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 6 sociale woningen.
Tot 15/09/2005
Overlegcommissie op 21/09/2005

nieuwbouw – Passerstraat 14
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van appartementen.
Tot 15/09/2005
Overlegcommissie op 21/09/2005

nieuwbouw – Delwartstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 39 eengezinswoningen.
Tot 15/09/2005
Overlegcommissie op 21/09/2005

nieuwbouw – Zeemtouwersstraat 3-5
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van 2 bouwvallen en de
bouw van 6 appartementen.
Tot 15/09/2005
Overlegcommissie op 21/09/2005

weg – R. Berrewaertslaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de laan.
Tot 15/09/2005
Overlegcommissie op 21/09/2005

BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK
bestemmingwijziging –
Franklinstraat 126
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een een-
gezinswoning tot een kinderdagver-
blijf (100 kinderen).
Tot 9/09/2005
Overlegcommissie op 20/09/2005

BRUSSEL
NOORDWIJK
feestzaal – Vilvoordselaan 78b
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning II voor de uitbating
van een danszaal (470 m2).
Tot 9/09/2005

BRUSSEL VIJFHOEK
bestemmingwijziging –
Woeringenstraat 16-18
Het OCMW vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de bestem-
mingwijziging van een werkplaats
en een woning in een begeleidings-
centrum.
Tot 9/09/2005
Overlegcommissie op 20/09/2005

bestemmingwijziging –
Bischoffsheimlaan 38, 
hoek Van Orleystraat 12
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van kan-
toor in woningen.
Tot 9/09/2005
Overlegcommissie op 20/09/2005

nieuwbouw – Minimenstraat,
Kristinastraat, Rodepoort
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 6 woningen.
Tot 9/09/2005
Overlegcommissie op 20/09/2005

feestzaal – Kapellemarkt 6
Milieuvergunning II voor de uitbating
van een dans- en feestzaal (380 m2).
Tot 9/09/2005

museum – Lakensestraat 73-75
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de restauratie
van het herenhuis om er een museum
en een documentatiecentrum in onder
te brengen met overdekking van de
koer en de afbraak- en heropbouw
van een bijgebouw.
Tot 9/09/2005
Overlegcommissie op 20/09/2005

ELSENE
bpa – diverse
Het gemeentebestuur vraagt het ont-
werp van beslissing voor de totale
opheffing van het bpa van huizenblok
116 (Flagey, Damstraat, Zwanen-
straat), huizenblok 48 (Solvay), hui-
zenblok 13 en 14 (Naamsepoort) en
Boondaalwijk, zone 3 en de gedeel-
telijke opheffing van Boondaalwijk
zones 1 en 2.
Tot 23/09/2005
Overlegcommissie op 5/10/2005

JETTE
bbp – huizenblok omsloten 
door de H. Werrie-, 
de A. Vandenschrieck- 
en de H. Van Bortonnestraat
Het gemeentebestuur stelt de gedeel-
telijke opheffing van het bbp nr. 7.04
Centrumwijk voor.
Tot 17/09/2005
Overlegcommissie op 23/09/2005

SCHAARBEEK
wijkcontract – De perimeter tussen
de Wijnheuvelenstraat, 
L. Betrandlaan, Hancartstraat,
Lehonplein, Post-, Vandeweyer-,
Paleizen-, Rogierstraat 
en Rogierlaan
Het gemeentebestuur stelt het ont-
werp van programma voor van het
wijkcontract Lehon-Kessels.
Tot 15/09/2005
Overlegcommissie op 30/09/2005

nieuwbouw – Jollystraat 166 en 174
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van telkens 4 woningen.
Tot 13/09/2005
Overlegcommissie op 23/09/2005

St-JANS-MOLENBEEK
fietsroute nr. 7 – Van Soust-, 
Begijnen-, De Koninck-, C. Malis-,
Frisheid-, Osseghem-, E. Bonehill-,
Vierwindenstraat, E. Machtenssquare
en De Rooverelaan
Het Bestuur voor Uitrusting en Ver-
voer (BUV) vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de heraan-
leg van de fietsroute nr. 7.
Tot 20/09/2005
Overlegcommissie op 27/09/2005

bestemmingwijziging –
Fuchsiasstraat 113, 
Sippelberglaan 12
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de bouw van 25
woningen met een overdekte parking
(24 voertuigen) aan de Sippelberg-
laan, de bestemmingwijziging van
de gazometer in 12 woningen met 15
parkeerplaatsen in de sokkel en aan-
passen van het perceel in een tuin.
Tot 20/09/2005
Overlegcommissie op 27/09/2005

bestemmingwijziging – 
J-B Decockstraat 31
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
industrieel gebouw in 6 woningen
en een overdekte parking (7 voertui-
gen) op het gelijkvloers.
Tot 20/09/2005
Overlegcommissie op 27/09/2005

weg – De Groeninghe-, Delaunoy-,
Oostende-, Vanderdussen-, Menen-
en St-Josefstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de wegen.
Tot 20/09/2005
Overlegcommissie op 27/09/2005

verkaveling – F. Brunfautstraat 42
en E. Pieronstraat
Le logement Molenbeekois vraagt
een verkavelingvergunning voor het
terrein voor voorzieningen van col-
lectief belang of openbare diensten op
het gelijkvloers en woningen op de
verdiepingen.
Tot 13/09/2005
Overlegcommissie op 20/09/2005

verkaveling – Finstraat 15 
en F. Brunfautstraat 31/33
Le logement Molenbeekois vraagt
een verkavelingvergunning voor de
terreinen voor woningen.
Tot 13/09/2005
Overlegcommissie op 20/09/2005

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankon-
digingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http://www.bralvzw.be/OO.html
Contacteer patricia@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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Onze nieuwe mobiliteitsme-
dewerker verkiest tijdens zijn
inwerkperiode anoniem te
blijven. Hebt u hem herkend?
Stuur een e-Mail met het
juiste antwoord naar
peter@bralvzw.be en maak
kans op een composthaak!
Het verband? Dat wil je toch
niet echt weten, wel?


