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Minister-president kastijdt burgemeester. Hoog tijd dat er financiële 
consequenties zijn als gemeenten niet willen mee werken aan het 
gewestelijk ontwikkelingsplan of irisplan. © biphop 

Brusselse bevoegdheidssoep 
onder vuur 

Verkiezingen in ’t verschiet of een regering 
die moet gevormd worden : Brussel ligt 
altijd op tafel. De stereotiepen zijn bekend : 
“’t Is daar zo slecht geregeld meneer ! Heb-
ben ze al eens een plan, dan krijgen ze ’t niet 
uitgevoerd omdat een lokale despoot niet 
mee wil. En dan nog geld vragen!”

Pijnlijk. Want hoewel meer geld voor 
Brussel zéér goed bruikbaar is, zit er een 
grond van waarheid in de kritiek. Iedereen 
die rond Brussel werkt, kent wel een voor-
beeld van een bevoegdheidsconflict tussen 

Gewest en gemeente dat een dossier nekte 
of vertraagde. Ondanks enkele schuchtere 
pogingen tot centralisering heeft het Gewest 
nog altijd weinig slagkracht inzake mobili-
teit, stedenbouw, huisvesting... 

Ook de regering vond dat een over-
heveling of een andere organisatie van 
de bevoegdheden zich opdrong. Na de 
verkiezingen ging een ‘voorbereidende 
parlementaire werkgroep’ aan de slag 
die met voorstellen op de proppen zou 
komen.

genoeg 
besturen
Bral laat zich niet snel verleiden 
tot uitspraken over communau-
taire kwesties. Maar de onder-
handelingen voor de regerings-
vorming zijn te ingrijpend voor 
de toekomst van Brussel. 

Bevoegdheden overhevelen 
naar gewesten of naar gemeen-
schappen ? Voor Brussel is 
het een groot verschil. Als de 
gemeenschappen gezondheids-
zorg of kinderbijslag moeten 
regelen, krijgen we allicht nog 
meer ongelijkheid tussen Brus-
selaars. En bestuurlijk wordt het 
er niet overzichtelijker op. En dat 
terwijl de opdeling in een Frans-
talige en een Nederlandstalige 
gemeenschap steeds minder met 
de realiteit overeenstemt. Meer 
dan 50 % van de Brusselse bevol-
king heeft immers buitenlandse 
wortels. 

Brussel staat voor enorme 
uitdagingen : bevolkingsgroei, 
mobiliteit, dualisering… Om 
die uitdagingen aan te gaan, 
hebben we een correcte finan-
ciering nodig. Uiteraard moet ons 
bestuur ook efficiënter en crea-
tiever. Enkele van onze concrete 
tips lees je in deze Alert. Maar 
als die extra financiering via 
het weinig transparante Beliris 
of andere federale of Vlaamse 
structuren loopt, krijgen we nòg 
een bestuursniveau bij en daar 
hadden we er hier in Brussel toch 
net te veel van ?

Sarah Hollander

Voorzitster Bral vzw 

Het parlement buigt zich over een herverdeling van de bevoegdheden van 
gemeenten en Gewest. Krijgt de regering eindelijk de slagkracht die het nodig 
heeft om vooruit te gaan ?
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waarom ? 
Onze gemeenten zijn heel verschillend 
qua rijkdom, grootte en demografie. Veel 
gemeenten zijn te klein of armlastig om 
efficiënt bestuurd te worden. En sommige 
bevoegdheden zijn duidelijk niet op maat van 
een klein bestuur. Neem nu het huisvestings-
beleid en de stadsvernieuwing. Het Gewest 
probeert de gemeenten met allerlei subsidies 
te prikkelen om krachtig in te grijpen op het 
vastgoed : subsidies voor openbaar beheer 
van leegstand, voor aankoop van gebouwen, 
voor renovatie … Maar die subsidies blijven 
zwaar onderbenut, wat vaak te wijten is aan 
onderbemanning en gebrekkige knowhow. 
Ook in het beheer van de wijkcontracten, 
wat toch zware programma’s zijn, betalen de 
minder ervaren gemeenten jarenlang leergeld.

wil
Maar onderbemanning en gebrek aan 
expertise verklaren niet alles. Politieke wil 
is nog belangrijker. Elke gemeente heeft 
een eigen coalitie die vaak anders is dan de 
gewestelijke meerderheid. Ook de verschil-
len tussen de gemeentes onderling maken 
dat elke gemeente probeert eigen accenten 
te leggen in haar stedenbouw en mobili-
teitsbeleid. Accenten die in verschillende 
gevallen tegenstrijdig zijn met het gewest-
beleid. We blijven bij hetzelfde voorbeeld : 
veel gemeenten creëren maar mondjesmaat 
nieuwe woningen, ondanks alle subsidies, 
omdat ze gewoon niet staan te springen voor 

nieuwe sociale huisvesting. En 
qua mobiliteit is het nog frappan-
ter : voor de aanleg van een gewes-
telijke fietsroute is het Gewest 
afhankelijk van de gemeenten 
die de straten moet herinrichten. 
En dus zijn nog altijd maar 4 van 
de 19 gewestelijke f ietsroutes 
afgewerkt.

lokaal
Toch is het belangrijk om een 
gedecentraliseerd, lokaal bestuurs-
niveau te handhaven. Dat moet 
garanderen dat de lokale terrein-
kennis en de nabijheid bewaard 
blijven want deze elementen zijn 
essentieel voor een kwaliteitsvol 
stadsbestuur. Alleen zijn de 19 
gemeenten niet de enige manier om 
een bestuur dicht bij de burger te 
brengen. Ook plaatselijke loketten 
van een gewestelijk bestuur kunnen 
dat perfect. En de wijkmonitor, een 
resem indicatoren voor de toestand 
in onze 100 wijken, is een instru-

ment om binnen de gewestelijke beleidsvisie 
voldoende oog te hebben voor de lokale eigen-
heid en noden. Het speelt een centrale rol in 
het doorstromen van informatie van lokaal 
naar gewestelijk niveau. En die wijkmonitor 
zou participatief gebruikt kunnen worden. 

minder duur ?
Gemeenten afschaffen dan maar ? Dat zou 
volgens sommige Vlaamse onderhandelaars 
meteen ook het antwoord zijn op de geldnood 
van Brussel. Al die administraties en gemeen-
teraden kosten natuurlijk handenvol geld. 
Maar met die stelling moet je op z’n minst 
voorzichtig zijn. Het Brusselse parlementslid 
de Clippele heeft een rekensom gemaakt die 
in de Vlaamse pers weinig aandacht gekregen 
heeft : het bestuur van de stad Antwerpen, 
met haar districten, zou per inwoner meer 
kosten dan het gezamenlijke bestuur van de 
negentien Brusselse gemeenten, zelfs als we 
afvalophaling en brandbestrijding meetellen 
die hier door het Gewest verzorgd worden. 

Volgens de Clippele ligt de conclusie voor 
de hand. Als we de gemeenten afschaffen en 
een Antwerps systeem met districten invoe-
ren, geven we jaarlijks 500 euro per inwoner 
meer uit! Want ook die broodnodige districten 
of lokale antennes van een eventueel sterker 
Gewest kosten. 

Allicht speelt nog een ander element mee : 
wie het breed heeft, laat het breed hangen. En 
Antwerpen krijgt in verhouding meer van de 
personenbelasting, meer van het gemeente-
fonds en meer subsidies van Vlaanderen dan 

de Brusselse gemeenten. En zet dus waar-
schijnlijk duurdere projecten en diensten op.

afdwingbaar beleid
Al bij al zullen de gemeenten nog niet zo rap 
verdwijnen. Blijft dus een herschikking van 
bevoegdheden tussen gemeenten en Gewest. 
Om busbanen en fietsroutes uit het slop te 
halen, zou het bijvoorbeeld goed zijn naast 
mobiliteit ook openbare werken en dus de 
inrichting van de wegen te regionaliseren. 
Om eens een omstreden term te gebruiken : 
dat zou pas ‘een homogeen bevoegdheidspak-
ket’ zijn.
De voorbereidende parlementaire werkgroep 
die een herschikking bestudeert, heeft net zijn 
huiswerk gemaakt. De SP.A spreekt van een 
maat voor niks en de meerderheid antwoordt 
dat het maar een eerste aanzet is. Een ding doet 
ons reikhalzend uitkijken : de werkgroep vindt 
dat het Gewest meer in de pap moet kunnen 
brokken over mobiliteit, ja, zich zelfs in de 
plaats moet kunnen stellen van de gemeente als 
die weigert om werkzaamheden uit te voeren 
die het gevolg zijn van een gewestelijke beslis-
sing. Eind 2011 zouden we moeten weten wat 
daar van in huis komt.

toch vooruit
Of een grondige Brusselse staatshervorming 
er nu in zit of niet, vooruitgang moet haal-
baar zijn. Essentieel is dat het Gewest de 
uitvoering van zijn visie op lokaal vlak kan 
afdwingen. Als een gemeente het gewes-
telijk beleid niet uitvoert, moet het Gewest 
die kunnen uitvoeren of op z’n minst moet 
de gemeente daar financieel gevolgen van 
dragen. Bijvoorbeeld : het Gewest geeft de 
gemeenten driejaarlijks een enveloppe voor 
de heraanleg van de gemeentelijke wegen. Het 
is hoog tijd dat we die subsidiepot koppelen 
aan de gewestelijke doelstellingen. In theorie 
moeten gemeenten nu al de doelstellingen 
van het gewestelijk ontwikkelingsplan volgen 
maar in praktijk doen de schepenen waar ze 
zin in hebben. Omdat de mobiliteitsadmini-
stratie niks te zeggen heeft over de subsidies 
voor openbare werken, dwingt niemand de 
gemeenten om die te gebruiken voor zones 
30 en dergelijke. Volgens ingewijden zou dat 
in de toekomst veranderen. En dat is absoluut 
noodzakelijk als het Gewest dat kersverse Iris 
II-mobiliteitsplan in praktijk wil brengen.

Als het Gewest zichzelf op deze manier 
hefbomen geeft, staan we een heel stuk verder. 
Ook het huisvestingsbeleid kunnen we gerust 
afhankelijk maken van subsidiestromen. En 
ook begeleiding en vorming van de ambtena-
ren kan een slok op de borrel schelen (zie ook 
pagina 3). Beste politici, hier is hét moment 
om te tonen dat wij een bende zeurpieten zijn!
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Kan het nieuwe mobiliteitsplan Iris 2 lukken zonder bevoegd-
heidsherverdeling ? Als alles bij het oude blijft, hangen de 
gemeenten voortdurend aan de noodrem.  © Photocapy



September heeft ons verrast. Zoals elk jaar 
stellen de gemeente de programma’s van hun 
nieuwe wijkcontracten voor. We verwachten 
weinig nieuws maar doorbladeren toch het 
basisdossier van wijkcontract Liedekerke in 
Sint-Joost. Wat zien we ? Naast de traditionele 
reeks vastgoedprojecten en crèches, staan 
enkele operaties op de openbare ruimte te 
schreeuwen om aandacht : in de Hoevestraat 
komt een woonerf met ‘démolition des surfaces 
minérales (voirie+trottoirs)’. Op het vroegere 
tracé van de Maalbeek komt een pilootproject 
met een lange groene as met ‘végétalisation 
des trottoirs et des zones de stationnement’. 

Even vergelijken. We grijpen naar de pro-
gramma’s van de wijkcontracten Masui in 
Stad Brussel en Kanaal-Zuid in Anderlecht en 
weer staan we te kijken. In dat laatste wijkcon-
tract zouden er groene ruimtes en moestuinen 
komen in de verwaarloosde openbare ruimte 
en daar doorheen snijden blauwe assen waarin 
regenwater bovengronds moet afvloeien naar 
Zenne en kanaal. Ook in Masui moeten moes-
tuinen en een park een lang groen lint vormen 
op het Zennetracé en tegelijk een echte as voor 
zachte mobiliteit door heel de wijk. Het ziet 
er allemaal oogverblindend uit en het vormt – 
weer een verrassing – nog een coherent geheel 
ook, met woningen, kribbes en wijkinfrastruc-
tuur die aansluiten op dat groen en met plaats 
voor fietser en voetganger.

scepsis
Toen het Gewest een paar jaar geleden de 
wetgeving op de wijkcontracten veranderde, 
waren de doelstellingen op vlak van duur-
zaamheid al niet mis : energiezuinige gebou-
wen, collectieve tuinen en biodiversiteit, beter 
afval- en waterbeheer en bodemzuivering. Dat 
kan tellen. Alle operaties zouden aandacht 

moeten hebben voor deze doelstellingen en 
bovendien moet elk wijkcontract een piloo-
tproject voeren naar keuze.

Da’s de theorie. Maar de wijkcontracten 
sleepten al van bij het begin veel doelstellingen 
mee en de resultaten waren niet navenant. Van 
een echt geïntegreerde ontwikkeling kwam 
weinig in huis en zelfs het aantal woningen 
viel meestal tegen. Mogen we dan wel iets 
verwachten op vlak van duurzaamheid ?

zijn ze mee ?
Het begin is alvast goed maar het is duide-
lijk dat de programma’s nog een lange weg 
te gaan hebben. Ze moeten nog door het 
openbaar onderzoek, de gemeenteraad en 
het Gewest voor ze definitief zijn. En dan 
wordt ‘t wachten op de concrete uitwerking 
de komende jaren.

Merk trouwens op dat de studiebureaus een 
grote rol spelen in de opmaak van het basis-
dossier, vooral in de minder goed uitgeruste 
gemeenten. Een aantal pilootprojecten en 

duurzame accenten blijken recht uit de koker 
van jonge en enthousiaste bureaus te komen. 
Alsof de stedenbouwkundigen met die nieuwe 
oriëntatie pas echt aan de slag kunnen.

Het is de vraag in welke mate de schepenen 
en ambtenaren mee zijn met die nieuwe golf. 
Marie Dejaer van het Centre de Rénovation 
Urbaine in Kuregem zegt ons dat de gemeente 
Anderlecht zich eigenlijk nog niet uitgespro-
ken heeft over de voorstellen. Guy Van Beeck, 
gemeentelijk projectleider bevestigt dat. ‘De 
voorstellen komen vooral van Sum Research. 
Maar op z’n minst de dienst Stadsrenovatie 
was, wat bouw betreft, altijd sensibel voor 
duurzame ontwikkeling. We bouwden al 
passief met steun van het Gewest. We volgen 
regelmatig de verschillende vormingen.’

Maar hoe zit dat met de rest van de 
gemeente ? Marie wijst er ons op dat de 
dienst Openbare Werken het Raadsplein en 
de omgeving van Clemenceau recent nog 
volledig betegeld heeft. Van waterinfiltratie 
en groen is daar weinig te merken. 

voorbeeldgebouwen
De duurzame wijkcontracten lijken zo mooi 
aan te sluiten op een arsenaal van stimuli die het 
Gewest in het leven geroepen heeft om wijken 
duurzamer te maken. Sinds 2007 is er de jaar-
lijkse wedstrijd voorbeeldgebouwen. Op 3 jaar 
zijn er subsidies gegaan naar 117 nieuwbouw-
projecten en renovaties met hoge milieupresta-
ties : kantoren, scholen, gezinswoningen... goed 
voor 267 000 m2. Volgens Leefmilieu Brussel 
verbruiken ze tot 10 keer minder energie, ze 
zijn gebouwd met ecologische materialen, 
groendaken, opvang van regenwater...

Daarnaast organiseert het Gewest vormin-
gen en lezingen over openbare ruimte, energie 
of andere facetten van duurzaamheid. Vooral 
nieuwe ambtenaren en mensen die vaak in 
contact staan met de buitenwereld staan daar-
voor open. Het blijkt heel wat moeilijker om 
de diensthoofden of schepenen op een cursus 
te krijgen. Toch vindt Jean-François Kleykens 
van Renovas, de vzw die voor de gemeente 
Schaarbeek de wijkcontracten beheert, dat de 
geesten heel snel geëvolueerd zijn, alleszins 
op vlak van energieperformantie van gebou-
wen. ‘Sneller dan iemand ooit had durven 
dromen’ zegt hij.

duurzaam Helmet
Een buitenbeentje in dit overzicht is de pro-
jectoproep ‘duurzame wijken’, gericht op 
bewonersgroepen en verenigingen. De oproep 
is aan z’n derde editie toe. Ook dit jaar krijgen 
de laureaten steun van Leefmilieu Brussel om 
sensibiliseringsactiviteiten en pilootprojectjes 

Het Gewest creëert een indrukwek-
kend instrumentarium om onze wijken 
duurzamer te maken. In de wijkcon-
tracten verschijnt plots veel meer 
groen en blauw.
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Rond het Albert-I-plein zou een aaneenschakeling 
van groen komen met een lang lint van wadi’s of 
rietbakken die het regenwater moeten afvoeren 
naar Zenne en kanaal. Vrij naar Sum Research.

kleurt het grijs langzaam groen ?leefbare buurt

Lokale agenda 21
Ook de Lokale Agenda’s 21 vormen een beleidsinstrument voor duurzaamheid. Gemeenten 
krijgen driejaarlijkse subsidies van het Gewest om zo’n Lokale Agenda op te maken en uit 
te voeren. Als je er meer over wil weten, kan je terecht op een seminarie van Leefmilieu 
Brussel en de Vereniging van Stad en Gemeenten. Titel is De Brusselse lokale overheden 
tegenover de uitdagingen van de Duurzame ontwikkeling en het gaat door op woensdag-
voormiddag 6 oktober. De Lokale Agenda 21 van Etterbeek en Watermaal passeren er de 
revue, de duurzame projecten van Ocmw’s … Meer inlichtingen en inschrijvingen op www.
leefmilieubrussel.be. En hoewel men ons nadrukkelijk heeft laten weten dat vrijwilligers 
welkom zijn, moet je doorklikken naar professionelen en dan naar opleiding en seminaries.

 vervolg pagina 4
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kleurt het grijs langzaam groen ? op te zetten en een klein investeringsproject 
uit te werken.

Olivier Alexendre was er bij vanaf het begin, 
met het initiatief Helmet, duurzame wijk. 
“Steun krijgen we niet meer maar we doen nog 
altijd verder. We hebben twee groepen die soli-
dair (bio)eten aankopen, een wijkcompost en 

een fietscursus voor dames. Binnen een aantal 
jaren komt er dankzij het wijkcontract normaal 
een lokaal voor de activiteiten van de duurzame 
wijken in een lege winkel. Vooral onze collec-
tieve moestuin is belangrijk want dat is echt een 
project voor een gemengd publiek. Alles samen 
bereiken we zo’n 300 mensen.”

Meer info over de projectoproep vind je op hel-
metqddw.blogspot.com en op www.leefmilieu-
brussel.be. Je inschrijven voor de projectoproep 
is helaas nogal laat. Maar misschien in 2011 ? 

De verschillende wijkcontracten lopen nog 
in openbaar onderzoek tot begin oktober. 
Check het in je gemeente !

het RAC openbaar onderzocht

Wanneer we dit schrijven, loopt het openbaar 
onderzoek nog en zijn we nog aan ‘t ploeteren 
in het torenhoge dossier. Maar de antwoor-
den op enkele onduidelijkheden  hebben we 
ondertussen wel al gevonden.

Even ter herinnering : deze volledige site 
in de hoek van Koningstraat en kleine ring is 
in handen van een privé-eigenaar. Die heeft 
al vergunningen op zak voor het langgerekte 
Arcadengebouw en, in het verlengde ervan, 
het Vesaliusgebouw, aan de andere kant van de 
Esplanade. In die twee gebouwen komen alle 
kantoren, een nog altijd onbekende publieke 
functie en 76 woningen. Daarnaast heeft hij ook 
al een Masterplan voor de hele site, het zoge-
naamde Bel’Air, maar dat bestaat voornamelijk 
uit mooie plaatjes en is nog niet concreet.

te laat (een beetje)
Het Bijzonder Bestemmingsplan of BBP legt 
duidelijke stedenbouwkundige voorschriften 
vast voor de hele site, Arcadengebouw en 
Vesaliusgebouw incluis. Eigenlijk komt het 
BBP dus te laat want hoe kun je nu de invul-
ling van een gebouw vastleggen als voor dat 
gebouw al een concrete vergunning werd 
goedgekeurd ? Planning a posteriori heet dat. 

Of toch niet ? Eén van de voorschriften in 
het BBP is : “elke constructie of renovatie […] 
voor de oprichting van woningen of kantoren 
in het gebied moet het onderwerp uitmaken 
van een globale aanvraag tot stedenbouwkun-
dige vergunning […]”. Zo’n globale aanpak 
heeft Bral trouwens altijd gevraagd. En moet 
de promotor nu zijn verkregen vergunningen 
in de vuilbak kieperen of niet ? En krijgt hij 
de kans om die te herzien ? Even vragen aan 
de Cel Plan van de Stad Brussel. 

“Die vergunningen vervallen niet, maar ze 
moeten wel opnieuw samen ingediend worden 
met de andere, nieuwe vergunningen. Dat 
maakt het ons mogelijk om totaalberekenin-
gen te doen en in het oog te houden of de ver-
plichte percentageverdeling van de functies 

gerespecteerd wordt. De aanvrager heeft wel 
nog de mogelijkheid om alle vergunningen 
aan te passen, als ze de percentages maar 
respecteren”, klinkt het daar.

meer woningen  
of een hoger percent ?
Zeker is in ieder geval dat het RAC een 
gemengde site moet en zal worden. De verde-
ling van het aantal woningen, kantoren, voor-
zieningen en handel wordt lichtjes gewijzigd 
in vergelijking met wat in het Gewestelijk 
Bestemmingsplan werd vastgelegd. Het aan-
deel woningen gaat nog licht omhoog, naar 
59.000 m², iets meer dan de eerder verplichte 
35 %. Die stijging heeft vooral te maken met 
dooreenlopende wettelijk vastgelegde perime-
ters, waarvan we u hier de details besparen. 

35 % dus. Of 59.000 m² ? Want wat als de 
RAC-site ooit in handen zou komen van een 
andere eigenaar in andere economische tijden 
en met andere ideeën en plannen ? En die – 
alles kan - minder wil bouwen ? Moet die dan 
de oppervlakte of het percentage respecteren ? 

Het BBP moet in deze klare wijn schenken. 
Bral wil dat het percentage gebruikt wordt, 
niet het aantal m², zodat het mogelijk blijft 
minder m² te ontwikkelen. 

veel bureaus  
en dus ook woontorens
De verschillende torens die in het BBP inge-
schreven staan, zijn volgens de eigenaar en de 
Stad ‘onvermijdelijk’. Het aantal bebouwbare 
zones is beperkt want op de plaats van de 
beschermde Péchèretuin en op de Esplanade 
kan je niet bouwen. En “we moéten 35 % 
woningen hebben”, zegt de eigenaar. “De enige 
manier is dus in de hoogte te gaan, met woon-
torens”. Maar natuurlijk verplicht het rege-
ringsbesluit de eigenaars niet om 70.000 m² 
kantoren te bouwen. Het verbiedt hen alleen 
om meer te bouwen. Minder kantoren kan dus, 
meer woningen kan ook. De tijd is gekomen 
om de Stad daar nog eens aan te herinneren. 

Meer weten over de inhoud van het BBP 
Pacheco of over het RAC in het algemeen ? 
Contacteer Joost Vandenbroele via joost@
bralvzw.be. 
De overlegcommissie vindt plaats op 13/10.

Een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van het Rijksadministratief Centrum 
(RAC). De Stad Brussel heeft (éindelijk) haar wensen verankerd in een Bij-
zonder Bestemmingsplan. Maar zo heel ‘bijzonder’ vindt Bral het plan niet.

zeker wonen

bedreigde  
bomen  
in Vorst
Opnieuw rood alarm voor een reeks 
bomen in Brussel. Wie zich wil ver-
zetten tegen de kap van onze gebla-
derde vrienden in de Neptunuswijk 
in Vorst, kan een petitie tekenen 
of peter of meter worden van een 
boom. Contacteer Anita Nys op 
0496/269.185. © Danielle Kuhn

helmetqddw.blogspot.com
helmetqddw.blogspot.com
http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.leefmilieubrussel.be
mailto:joost%40bralvzw.be?subject=
mailto:joost%40bralvzw.be?subject=
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nieuws van het front

nieuw : tweetalige fietsers
bond in BrusselStad

het klimaat  
heeft jou weer nodig

De Fietsersbond en de GRACQ, 
fietsersverenigingen die de fiets als 
dagelijks vervoermiddel promoten, 
en allebei lid van Bral, willen een 
tweetalige afdeling oprichten in 
Brussel-Stad. Ze zijn daarom op 
zoek naar fietsfanaten uit alle wij-
ken en buurten van de uitgestrekte 
gemeente Brussel. Inclusief Laken, 
Haren, Heembeek…

De lokale fietsers kennen de 
situatie in hun buurt of op hun 

traject het best. Door deze kennis 
te bundelen, kun je zorgen voor 
een fietsvriendelijker Brussel. 
Een eerste ontmoeting tussen 
geïnteresseerde inwoners van 
Brussel-Stad en leden van de 
fietsersverenigingen vindt plaats 
in oktober. 

Actieve f ietsers/bewoners 
kunnen hun adres doorgeven aan 
benedicte.fontaine@gracq.org.

Vraagje : vergeten jullie niet dat 
het klimaat nog altijd opwarmt ? 
En dat wij met ons allen nog 
veel te veel broeikasgassen uit-
stoten ? De Klimaatcoalitie, een 
samenwerking van God en klein 
pierke uit de milieu-, noord-zuid 
en vakbewegingen en anderen, 
wil beletten dat onze aandacht 
verslapt en plant daarom actie. 

De coalitie steunt om te begin-
nen de Global Work Party op 
10/10/10. Die dag staan over heel 
de wereld meer dan 3000 acties 
gepland voor het klimaat. In Brus-
sel begint om 15 uur Brussels by 
Bike. Een hoop vrijwilligers vormt 
dan een groot menselijk logo aan 
het Europees parlement, in geel, 
zwart en rood. Als je mee wil doen, 
kijk dan maar eens op www.350.
org. En als je zelf een actie wil 
opzetten in je buurt, kan dat ook.

Daarnaast is er de campagne 
Eva wordt 10 op 10/10/10. Als 
cadeau vraagt Eva jou om min-
der vlees te eten of vegetarisch 
te koken voor vrienden. Je kunt 
jouw engagement posten op 
www.evawordt10.be.

En dan is er de manifestatie 
sing for the climate op zondag 28 
november. We hopen dat half Bel-
gië dan een boodschap mee komt 
zingen, gericht aan de Belgische 
politici die de Europese delegatie 
op de internationale klimaattop in 
Cancun zullen voorzitten.

Dus… als je nu eens naar je 
agenda grijpt en 10 oktober en 28 
november noteert ?

Eva vraagt een cadeau : minder 
vlees eten voor het klimaat.  

© Eva vzw

Inwoners van Stad Brussel gezocht om mee te werken aan een 
fietsvriendelijke stad. © fietsersbond

Al
er

t –
 m

aa
nd

bl
ad

 va
n 

Br
al

 –
 n

um
m

er
 3

66
 –

 o
kt

ob
er

 2
01

0

Er is weer heel wat actie geweest tijdens 
de Week van Vervoering. Zoals deze zeer 
geslaagde Masse Critique (foto links 
© Dhina) en de stofzuigeractie waarmee 
Bral, Ieb en Gracq opkwamen voor 
propere lucht (foto boven © Sam Fleet).

welvaart zonder 
groei
Het bijzonder interessante boek 
‘Prosperity without growth’, 
waarin prof Tim Jackson toont 
dat een groeiloze economie nodig 
én haalbaar is, is na het Frans nu 
ook in het Nederlands vertaald. 
Daarom komt er een panelge-
sprek met prof Aviel Verbrug-
gen, Tinne van der Straeten van 
Groen!, Karel Lowette van Voka 
en Jim Segers van City Mine(d). 
Woensdag 27 oktober 2010, 
20.30 uur in het Kaaitheater op 
het Saincteletteplein. Een ini-
tiatief van Masereel, Oikos en 
kaaitheater.

mailto:benedicte.fontaine%40gracq.org?subject=
http://www.350.org
http://www.350.org
http://www.evawordt10.be
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wat kan  
jij doen  
deze maand ? 
Als je in Brussel-
Stad woont, kun je 
jezelf aansluiten bij 
de nieuwe tweetalige 
Fietsersbond/Gracq.

Op 10 oktober en 
28 november kan je 
opkomen voor het 
klimaat, zie www.
klimaatcoalitie.be.

Minder vlees eten en 
dat laten weten via 
www.evawordt10.be.

Je informeren over 
de wijkcontracten in 
openbaar onderzoek 
in A’lecht, St-Joost, 
Bxl en Sch’beek en 
over het BBP van 
het RAC. Als je je 
rept, kan je nog een 
mening kwijt.

Peter of meter wor-
den van de bedreigde 
bomen in Vorst.

parkeren ? twee weken  
op voorhand aanvragen!

“Wij zijn een groep mensen die 
in 2007 voor het eerst samen 
een project uitwerkten voor de 
Week van de Vervoering onder 
de naam auto-nomie” vertelt 
Aline Dehasse. “We transfor-
meerden toen een autowrak tot 
moestuin. Die moestuin-auto 
zetten we op een parkeerplaats in 
de Anspachlaan. Tijdens de twee 
daaropvolgende jaren hebben we 
de moestuin-auto op nog andere 
plaatsen geparkeerd. Het was 
geweldig om te zien hoe mensen 
reageerden. Het beeld van de auto 
dook af en toe opnieuw op in de 
media. Toen we dringend een 
nieuwe parkeerplaats zochten 
omdat de politie dreigde om de 
moestuin-auto naar de sloop te 
sturen, kwam het bijvoorbeeld op 
de voorpagina van La Capitale.
Het had telkens heel wat voeten 
in de aarde om de moestuin-auto 
op een andere plaats te parkeren. 
Uiteindelijk hebben we de moes-
tuin er uit gehaald en is het wrak 
gesloopt en gerecycleerd. Maar 
het achterliggende idee wilden we 
behouden en praktischer uitwer-
ken. Zo ontstond het project 8m². 
We maakten mobiele moestuinen, 
in handige houten karretjes, en 
gingen daarmee opnieuw 8m² 
parkeerplaats bezetten.”

Wat is dat achterliggende idee ?
“We wilden de ruimte die de auto 
inneemt, heroveren voor de bewo-
ners van de stad. De naam van het 
project auto-nomie verwees naar 
onze afhankelijkheid ten opzichte 
van de auto. Wij wilden met de 
moestuin-auto tonen dat we met 
minder transport kunnen en meer 
écht autonoom kunnen worden, 
onder andere door zelf groenten 
te telen. Het project 8m² groeide 
trouwens op de binnenplaats van 

een klimzaal in Sint-Gillis want 
een deel van de mensen van de 
groep verdeelt daar biogroenten, 
rechtstreeks van de lokale land-
bouwer.

Met het project 8m² stellen we 
de vraag waarom mensen die een 
auto hebben, wél het recht hebben 
om 8m² van de openbare ruimte 
te gebruiken en mensen die géén 
auto hebben niet. We kregen 
onder andere een veelzeggende 
reactie van een mevrouw die het 
project maar niets vond. Zij zei 
“dat we dan maar een auto moes-
ten kopen”. Dan was er evengoed 
een parkeerplaats minder geweest 
maar zolang die bezet was door 
een auto, vormde het voor haar 
geen probleem.”

En hoe staat het nu met die 
moestuinen ?
“Op dit ogenblik zijn we helaas 
nog niet zo ver dat we onze 
moestuinen mogen parkeren in de 
openbare ruimte zoals auto’s dat 
mogen. We moeten telkens offici-
eel toestemming vragen. Maar we 
hebben gemerkt dat het idee van 
het project blijft hangen, ook bij 

officiële instanties. De gemeente 
Vorst gaat mobiele moestuinen 
gebruiken om een rond punt tijde-
lijk te herinrichten. En we vonden 
ook al een verwijzing naar het 
project terug in een document van 
een wijkcontract in Sint-Joost.”

Dit jaar hebben jullie een 
nieuw project opgezet voor de 
Week van Vervoering ?
“Klopt. Omdat het thema van de 
Europese week dit jaar gezond-
heid was, kwamen we op het 
idee om een groene ambulance te 
maken die de buurt RE-animeert. 
Een milieuvriendelijke zieken-
wagen natuurlijk : een speciaal 
aangepaste bakf iets met een 
boom in de bak. Wijzelf waren 
gekleed als medisch personeel 
en we organiseerden consultaties 
voor voorbijgangers waarbij we 
planten uitdeelden die vervuiling 
van verkeer absorberen.”

En met muziek. 
“Jawel, de fanfare van de Kliniek 
van Dr. Poembak zo maar even.”

Feest!

Mensen op consultatie bij de groene ambulance die de vervuiling in de 
buurt onderzoekt. Aline Dehase : “Wij willen tonen dat we met minder 
transport kunnen en meer écht autonoom kunnen worden.” © 8m2
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Waarom hebben mensen met 
een auto recht op een stuk 
openbare ruimte en moeten 
anderen daar toelating voor 
vragen ? We praten met 
Aline Dehasse over de acties 
van collectief 8m2 en over 
onze auto-afhankelijkheid.

http://www.bralvzw.be
http://www.klimaatcoalitie.be
http://www.klimaatcoalitie.be
http://www.evawordt10.be

