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Bral is een Nederlandstalige Brusselse vereniging 

van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars 

met hetzelfde engagement: een leefbare stad, waar 

iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan 

vertoeven op een milieuvriendelijke, betaalbare en 

aangename manier. We zetten ons hier samen met 

onze leden en partners voor in via lobbywerk en 

acties, door kennis te verzamelen, op te bouwen en te 

verspreiden. We steunen Brusselaars in hun strijd en 

adviseren en sensibiliseren hen. Als onafhankelijke 

vereniging werken we hierbij altijd vanuit een 

solidaire visie en met aandacht voor participatie, 

gelijkheid en diversiteit.
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Met de gemeenteraadsverkiezingen in 
het vooruitzicht kijkt Bral naar de rol 
die de gemeenten spelen in ons ge-
liefde stadsgewest. Een volledig af te 
schaffen overheidsniveau volgens de 
ene, volgens de andere juist belangrijk 
want dicht bij de burger. Maar volgens 
nog anderen wel met verkeerde gren-
zen. In plaats van een memorandum 
op te stellen kiezen we ervoor de vinger 
te leggen op de bevoegdheidsverdeling 

tussen gewest en gemeente. Een verde-
ling die vaak fout loopt. 

Bral stoot heel vaak op concrete dos-
siers waar een gemeente het gewest 
blokkeert of omgekeerd. Het verwon-
dert dan ook niet dat wij net zoals vele 
anderen bedenkingen hebben bij de 
verdeling van de bevoegdheden tus-
sen gemeenten en gewest. Eén ding is 
zeker: meer politieke niveaus betekent 

meer mogelijke coalities tussen die ni-
veaus, meer discussies, meer politieke 
spelletjes en meer kans op inertie. 

Je kan in deze discussie de politieke 
kaart trekken en de reeks institutionele 
onderhandelingen bestuderen die ge-
leid hebben tot het complexe compro-
mis dat Brussel geworden is. Of je kan 
politici met hun verschillende man-
daten beginnen op te lijsten. Maar ons 
gaat het hier niet om het politieke ver-
haal. Ons interesseert de praktijk. 

De institutionele structuren moeten 
ten dienste staan van de stad. Ze moe-
ten zo efficiënt mogelijk georganiseerd 
zijn om een beleid uit te tekenen en dat 
ook uit te voeren. Alleen met duidelijke 
politieke keuzes en de nodige middelen 
kan Brussel een antwoord bieden op de 
stijgende dualisering, de groter wor-
dende mobiliteitsknoop of de klimaat-
verandering. 

Waar en wanneer slagen de gemeen-
ten er in om een ambitieus beleid uit te 
voeren in constructief overleg met ge-
west en naburige gemeenten ? Of waar 
en wanneer werken de verschillende 
beleidsniveaus elkaar alleen maar te-

gen, beconcurreren ze elkaar en doen 
ze dubbel werk of helemaal niets ? 

Elke Brusselaar kent wel een verhaal 
dat de moeite waard is om te analyse-
ren. Wij hebben er al vast enkele opge-
lijst in deze Alert. Niet exhaustief, niet 
geordend volgens bepaalde criteria, ge-
woon een aantal zaken die ons en onze 
leden de afgelopen jaren zijn opgeval-
len. Maar eerst geven we onze kijk op…

De gemeenten onder de loep

Veel gemeenten zijn volgens 
ons te klein om efficiënt be-
stuurd te worden.
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institutionele hervorming  > de visie van Bral

In 2009 kondigde de kersverse gewestregering aan de taakverdeling 

tussen gewest en gemeenten te willen bestuderen. Een “werkgroep 

van wijzen” werd opgericht. Verschillende stakeholders, waaronder 

Bral, mochten bij hen op de koffie. Het resultaat was een conclusie-

tekst die, volgens de echo’s die we kregen, een flauw compromis is. 

Half september 2011 kwam er de zesde 
staatshervorming met daarin een punt 
over de intra-Brusselse vereenvou-
diging. Het akkoord wijst op de grote 
versplintering van bevoegdheden die 
de efficiëntie en samenhang in het 
grootstedelijk beleid hindert. En stelt 
ook dat de zesde staatshervorming 
verbeteringen moet aanbrengen om 
een reeks taken en bevoegdheden uit 
te voeren ! 

De nota haalt zelfs een 
aantal concrete domei-
nen aan waar verande-
ring nodig is: veiligheid, 
stedenbouw, huisvesting, 
mobiliteit, parkeerbeleid, 
netheid, sportinfrastruc-
tuur… Ze stelt een aantal 
hervormingen voor, die 
wat ons betreft verder mochten gaan. 
Een nieuwe werkgroep, die begin juni 
normaal gezien voor de eerste keer 

samenkwam, zal dit verder moeten 
uittekenen. Acht partijen zullen daar 
samenzitten. Ofte de partijen die het 
federaal akkoord schreven en de Brus-
selse regeringspartijen. Deze werkgroep 
wordt voorgezeten door... Philippe Mou-
reaux.

Het wordt afwachten wanneer deze 
werkgroep met de gevraagde wet-
teksten klaar zal zijn. Want de me-

ningsverschillen zijn groot. Er zijn de 
communautaire geschillen over de 
oververtegenwoordiging van de Neder-

landstaligen op gewestniveau. En over 
de ondertussen al wat bestofte eis om 
de lokale machtsbastionnen af te schaf-
fen. Franstaligen beweren dat Neder-
landstalige partijen dat willen omdat 
ze op het gemeenteniveau minder in de 
pap te brokken hebben. Maar denk ook 
aan ideologische meningsverschillen 
over het nut van dat lokale niveau, van 
de nabijheid bij de burger. 

Moureaux is al mee
En toch zijn we niet helemaal negatief. 
Want het feit dat de regering in 2009 de 
interne vereenvoudiging effectief op de 
agenda zette, is op zich al een vooruit-
gang. Het maakte de bevoegdheidsver-
deling bespreekbaar. Maar ook zien we 
geleidelijk aan concrete veranderingen. 
Door bijvoorbeeld een aantal zaken 
in het Brussels Wetboek Ruimtelijke 
Ordening te veranderen (zie hiervoor  
p. 14- 15).

Zelfs Philippe Moureaux, de baron uit 
Molenbeek, ziet hier vandaag het nut 
van in. In 2009  zei hij “In tegenstelling 
tot wat de Vlamingen denken, gaan we 
langzaamaan vooruit. Dat is het geval 
met de GGB’s (Gebieden van Gewestelijk 
Belang). Aanvankelijk was ik er als bur-
gemeester tegen dat het gewest het West-
station als GGB zou beheren in plaats van 
Molenbeek. Daarna ben ik van mening 
veranderd: zulke grote strategische dos-
siers moeten de gemeentelijke bevoegdhe-
den overstijgen.”

Uitzonderingen niet toegestaan
Het beleid in de Brusselse gemeentes 
rationaliseren, efficiënter maken, is 

één ding. Maar hoe ga je 
om met de verscheiden-
heid tussen die gemeen-
ten ? Zowel demografisch 
als qua oppervlakte zijn 
de verschillen soms groot. 
Dit heeft een duidelijke 
impact op de gemeente-
lijke inkomsten en uit-
gaven. Deze verschillen, 

samen met de verschillende politieke 
evenwichten, maken dat elke gemeen-
te eigen accenten probeert te leggen 

Dé interne staatshervorming van Brussel ? 

De gedeelde bevoegdheid van gewest en gemeente in verschillende dossiers zorgt niet zelden voor 
een rondje armworstelen, waardoor er uiteindelijk weinig echt verandert.

De institutionele structuren moeten zo efficiënt 

mogelijk georganiseerd zijn om een beleid uit te 

tekenen en dat ook uit te voeren.
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Dé interne staatshervorming van Brussel ? institutionele hervorming  de visie van Bral

in haar stedenbouw-, mobiliteits- en 
milieu beleid. 

Het gewest heeft vandaag onvoldoende 
middelen om ervoor te zorgen dat de 
gemeenten de gewestelijke doelstellin-
gen – denk aan 20 % sociale huisvesting 
(zie ook p.12-13) of  -20 % autoverkeer – 
effectief realiseren of meewerken aan 
de realisatie er van.

Brussel is dan wel opgedeeld in ge-
meenten, maar de mobiliteitssituatie, 
afvalproblematiek of huisvestingscrisis 
zijn grensoverschrijdend en vallen niet 
netjes op te delen in gemeenten. Zo 
gebeurt het niet zelden dat straten of 
pleinen aan de rand van een gemeente 
minder investeringen aantrekken en er 
verwaarloosd bij liggen. Of dat een ge-
westelijke fietsroute plots onderbroken 
is. Het is dus belangrijk dat het Brus-
sels beleid in al haar niveaus eenzelfde 
strategie en visie nastreeft. Weliswaar 
maximaal rekening houdend met de lo-
kale realiteiten. 

Te kleine/grote gemeentes
Veel gemeenten zijn volgens ons te 
klein om efficiënt bestuurd te worden. 
Sommige bevoegdheden of dossiers 
zijn duidelijk niet op maat van een 
gemeente, omdat die niet de nodige 
know-how of zelfs gewoon niet de no-
dige mankracht hebben. Bij de aanpak 
van leegstand weten heel wat gemeen-
ten bijvoorbeeld niet van welk hout pij-
len maken.

De grote uitzondering is Brussel-Stad, 
die dan weer vaak ageert als een gewest 
binnen het gewest. Denken we maar 
aan de uitzondering voor het plannen 
van de GGB’s, waarbij het gewest de 
opmaak van richtschema’s en de goed-
keuring van bijzondere bestemmings-
plannen (BBP’s) naar zich toe trok, be-
halve voor de Stad Brussel. Deze kreeg 
een apart “charter” waarin het Gewest 
en de Stad overeenkwamen dat de Stad 
de planning van onder meer de Heizel 
zelf mocht leiden, weliswaar in overleg 
met het gewest. Who’s the boss ?

Het Gewest takes over
We moeten ons niet de illusie maken 
dat door de bevoegdheid voor mobili-
teit, stedenbouw en milieu naar het ge-

west over te hevelen Brussel ineens de 
stad zal worden waar we met z’n allen 
van dromen. Het is geen garantie voor 
goed beleid, noch voor een duurzame 
visie. Maar we geloven wel dat het een 
vooruitgang betekent voor het bestuur 
van deze stad. Uiteraard moeten we 
bij zo’n verandering rekening houden 
met de onvermijdelijke kinderziektes 
(slechte interne communicatie, na-
ijver, verschillen tussen organisatie-
culturen,...), maar als we hiervoor alert 
zijn, hoeven deze geen probleem te 
vormen.  

Een efficiënt bestuur van het Brussels 
Gewest, voor wat betreft stedenbouw, 
ruimtelijke ordening, milieu en mobili-
teit, beantwoordt voor Bral aan de vol-
gende principes:
•  De gewestregering en het verkozen 

parlement bepalen de visie en het 
beleidskader, in dialoog met de ons 
omringende gewesten. De gewest-
regering neemt op een transparante 
en gemotiveerde wijze beslissingen.

•  Een versterking van de participatieve 
democratie, door een systeem van bij-
voorbeeld lokale ontwikkelingsregies, 
waarbij administraties, bewoners en 
andere belangengroepen samenwer-
ken. En door een participatieve wijk-
monitor waarbij lokale en globale 
kennis vergaard wordt bij bewoners. 
Deze participatieve middelen vermij-
den dat het gewest in een ivoren toren 
opereert en laten lokale verzuchtin-
gen en problemen doorstromen naar 
het beslissingsniveau. 

Er moet dus een lokaal, gedecentrali-
seerd niveau blijven bestaan dat garan-
deert dat de lokale terreinkennis door-
stroomt. Ook de nabijheid van diensten 
en een lokaal aanspreekpunt voor be-
woners moet bewaard blijven. Dit zijn 
essentiële elementen voor een kwa-

liteitsvol bestuur van het gewest.  Dat 
niveau hoeft niet per se een apart in-
stituut te zijn: antennes van het gewest 
of een wijkgerichte aanpak kunnen ook 
voor decentralisatie zorgen. Kijk maar 
naar het verhaal over buurtparken.

Daarnaast moet het gewest zichzelf ook 
de garanties geven dat het beleid dat ze 
zelf uittekent, ook wordt uitgevoerd op 
lokaal niveau. Wanneer de gemeente of 
lokale ontwikkelingsregie (zie hierbo-
ven) het gewestelijk beleid niet uitvoert, 
moet het gewest ofwel sancties kunnen 
opleggen ofwel gemachtigd zijn het be-
leid zelf uit te voeren. 

Dit laatste heeft alvast zijn ingang ge-
vonden met de zesde staatshervor-
ming, toch wat betreft mobiliteit en 
ruimtelijke ordening (zie tekst p. 15). Nu 
nog hopen dat de politieke werkgroep 
dit principe ter harte neemt en dat ze 
misschien zelfs een stap verder zet. Of 
moeten we daarvoor wachten op de ze-
vende staatshervorming ? 

An Descheemaeker

 FR   LA réforme institutionnelle 
interne de Bruxelles ?

Pour le Bral, une gestion efficace de la 
Région bruxelloise en matière d'urba-
nisme, d'aménagement du territoire, 
d'environnement et de mobilité, passe 
par les principes suivants :
• Le gouvernement régional et le parle-

ment élu déterminent la vision et le 
cadre politique, en dialogue avec les 
Régions avoisinantes. Le gouverne-
ment régional rend ses décisions de 
manière transparente et motivée. 

• Un renforcement de la démocratie 
participative, par exemple via un sys-
tème de régies locales de développe-
ment – au sein desquelles collaborent 
les administrations, les habitants 
et autres groupes d'intérêt – et par 
un monitoring participatif des quar-
tiers, où les habitants rassemblent 
une connaissance locale et globale 
de leur quartier. Ces moyens partici-
patifs évitent que la Région n'opère 
dans une tour d'ivoire et permettent 
de répercuter les doléances et les pro-
blèmes locaux jusqu'au niveau déci-
sionnel.

Zal het vlinderakkoord ertoe bijdragen de Brus-
selse institutionele knoop te ontwarren ?
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leefmilieu  > groene stad

Is het logisch dat gemeentelijke diensten grote parken als Josaphat of 

de Warande beheren terwijl Leefmilieu Brussel piepkleine speeltuin-

tjes als Liedekerke of Bonnevie onder haar hoede heeft ? 

Een jaar of tien terug, de opmaak van 
het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (Ge-
wOP)… Het BIM, Brussels Instituut voor 
Milieubeheer, stelt voor om alle groene 
ruimtes in de stad te herverdelen tus-
sen de verschillende overheden. Zelf 
zouden ze alle parken beheren met ge-
meenteoverschrijdende aantrekkings-
kracht. De grote dus. De gemeenten 
zouden zich dan weer toeleggen op het 

buurtgroen. Het BIM vindt het immers 
niet zo logisch dat grote en wijdbeken-
de parken als Josaphat of Terkameren-
bos worden beheerd door gemeentelij-
ke diensten, terwijl zij als gewestelijke 
administratie de scepter zwaaien in een 
reeks heel kleine speeltuintjes.

Maar het voorstel belandt in een schuif 
en alles blijft bij het oude. Ook vandaag 
zijn enkele zeer grote parken gemeen-
telijke bevoegdheid. Leefmilieu Brussel, 
het vroegere BIM, is zelfs niet gecon-
sulteerd bij de renovatie van Josaphat. 
De federale diensten van Beliris, het sa-
menwerkingsakkoord tussen België en 
Brussel, waren verantwoordelijk. Maar 
is Schaarbeek in staat om het park te 
beheren ? Veel gemeenten zijn weinig 
thuis in natuuraspecten en onderhoud 
van groen.

Dicht bij de burger
Het grote argument voor het voortbe-
staan van de gemeenten is proximité, 
nabijheid. De verantwoordelijken voor 
het groenbeheer in St-Joost bijvoorbeeld 
gaan prat op het contact met het terrein. 
Vijftien arbeiders “in socio-professionele 
inschakeling”, zeg maar in opleiding, be-

heren er een hele reeks piepkleine groe-
ne ruimten plus meer dan 800 straat-
bomen. Ze begeleiden ook regelmatig 
bewoners die plantacties houden, ze zijn 
betrokken bij buurtcomposteren, etc. Ze 
werken bovendien zoveel mogelijk met 
inheemse planten en zonder pesticiden 
en ze hebben ervaring met bijenkorven. 
De gemeente investeert ook in nieuwe 
buurtparkjes via de wijkcontracten en 

zegt mee te werken aan het gewestelijke 
groene netwerk. Zo zou een oud plan 
voor een verbinding tussen de squares 
en Schaarbeek, langs het Jazzstation, 
binnenkort realiteit worden. De eco-
ambtenaar van de gemeente wijst er op 
dat de samenwerking met het Gewest 
vlekkeloos loopt.

Ver van het bed
Is het echt allemaal zo rooskleurig ? Bij 
Leefmilieu Brussel trekt niemand hard 
van leer tegen de gemeentelijke groen-
diensten, maar we horen wel enkele 
bedenkingen. In veel gemeenten ligt de 
interesse voor fauna en flora dicht bij 
het nulpunt, heet het. Het is naar het 
schijnt een traditie bij veel gemeenten 
om te putten uit catalogen van kweke-
rijen en om daarbij praktische en deco-
ratieve argumenten te laten overwegen. 
Wanneer gemeenten vergunningen 
aanvragen voor de aanleg van groen, 
heeft onze gewestelijke administratie 
wel een adviesrecht via de overlegcom-
missies, maar de gemeenten leggen dat 
advies heel vaak naast zich neer. Een 
lichte frustratie toch wel.

En dan is er het probleem van versnip-
pering. Zopas heeft Leefmilieu Brussel 
geprobeerd een lijst op te maken van 
alle mensen die op de gemeenten be-
zig zijn met biodiversiteit. Soms bleken 
die bijzonder moeilijk om te vinden, 
gewoon door de grote verscheidenheid 
qua organisatiestructuur. De ene keer 
is het de groendienst, dan weer een 
milieuambtenaar, het kabinet van de 
schepen, het departement duurzame 
ontwikkeling… Er zit gewoon geen lijn 

Alle groen naar Leefmilieu Brussel ?

Het trieste en desolate Liverpoolplein in Kuregem toont dat gemeentelijke diensten niet per se beter 
geplaatst zijn om buurtparkjes aan te leggen en te beheren. © CRU

De samenwerking tussen gemeente en Leefmilieu 

Brussel hangt heel hard af van toevalligheden en 

informele contacten
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Alle groen naar Leefmilieu Brussel ?

in. Daarom hangt samenwerking tus-
sen gemeente en Leefmilieu Brussel 
heel hard af van toevalligheden en in-
formele contacten.

Toch niet zo dicht bij de burger
Versnippering en gebrek aan aandacht 
voor natuur zijn dus de pijnpunten. 
Maar daartegenover staat dan toch die 
nabijheid ? De expertise om te voelen 
wat een buurt nodig heeft ? Dat zou je 
alleszins verwachten van een lokaal be-
stuur, maar in praktijk loopt het soms 
gewoon in de soep. Zowel met aanleg 
als met onderhoud. Ben Ayad van het 
Centre de Rénovation de Cureghem 
heeft pijnlijke ervaringen met de speel-
tuinen van de gemeente Anderlecht: 
“Leefmilieu Brussel had hier het Dauw-
park of la Rosée aangelegd. Maar nadat 
de gemeente het een tijd beheerd had, 
ging er al snel van alles fout in het park-
je. Daarna heeft Leefmilieu Brussel het 
opnieuw moeten overnemen en nu mar-
cheert het. En toen de gemeente in 1999 
het Liverpoolpleintje wou aanleggen 
vroegen de bewoners dus dat Leefmilieu 
Brussel het plein zou beheren. Dat wilde 
de gemeente niet en sindsdien ligt het 
er desolaat bij. Wat wil je ? Op het voet-
balveldje breek je benen en armen.” Bin-
nenkort zou het Liverpoolpleintje een 
facelift krijgen, compleet met rietvijver 
zelfs, via een nieuw wijkcontact, om 
recht te zetten wat toen mismeesterd is. 
Hopelijk lukt het deze keer.

Kijk dan eens naar het Bonneviepark 
in Molenbeek, pas heraangelegd na een 
breed inspraakproces en onmiddellijk 
ingepalmd door jong en oud. Leefmilieu 
Brussel mag dan ver van de mensen 
staan maar ze hebben zich door de ja-
ren flink ingewerkt in participatieve 
aanleg, onder meer door samen te wer-
ken met buurtverenigingen. Zo zorgt de 
gewestelijke administratie toch voor de 
noodzakelijke proximité. 

Regionaliseren ?
Moeten we dan maar gewoon al het 
groen doorschuiven naar het Gewest ? 
Leefmilieu Brussel loopt niet meteen 
warm voor die piste. Ze zijn nu al over-
bevraagd. Natuurlijk, met meer per-
soneel zou er meer marge zijn, maar 
sterke groei van het personeel brengt 
wellicht nieuwe moeilijkheden mee op 

vlak van coördinatie en interne com-
municatie. Nu al hoor je soms dat hun 
verschillende departementen niet opti-
maal samenwerken. Van natuurvereni-
gingen bijvoorbeeld. 

Sommige ambtenaren menen het wel 
goed maar op andere diensten interes-
seren ze zich geen fluit voor de natuur, 
zeggen de verenigingen vaak. “Ze vlie-
gen er met de grote machines door” en 
vernietigen daarbij veel. De aanleg van 
de Groene Wandeling met haar meters-
brede fietspad doorheen waardevolle 
groengebieden ligt veel natuurliefheb-
bers zwaar op de maag. Het jongste 
conflict ging over het stuk doorheen 
het Walckierspark, een episode waarbij 
heel wat grote woorden vielen.

In wezen gaat dit conflict over de vraag 
waar het zwaartepunt moet liggen: bij 
biodiversiteit of bij recreatief groen ? 
Met andere woorden: moet je natuur-
reservaten open stellen voor het grote 
publiek of moet je ze afsluiten en in alle 
stilte beheren ? Hoe dan ook, natuurvrij-
willigers hebben een diep wantrouwen 
voor de gewestelijke milieuadministra-

tie. Als je hen zou vragen of groenbe-
heer geregionaliseerd moet worden, is 
het niet zeker dat je veel enthousiasme 
zou optekenen.

Piet Van Meerbeek

FR   L'IBGE gestionnaire  
de tous les espaces verts ? 

Une vieille conception veut que la Ré-
gion – en l'occurrence Bruxelles Envi-
ronnement – s'occupe de la gestion 
des grands parcs comme Josaphat et le 
Parc de Bruxelles, tandis que les com-
munes se consacrent, avec la ‘proxi-
mité’ nécessaire, aux petites plaines de 
jeux comme  Liedekerke ou Bonnevie. 
L'expérience a toutefois démontré que 
la gestion communale des parcs était 
parfois un véritable désastre tandis que 
Bruxelles Environnement s'est forgé 
un beau palmarès dans la gestion des 
petits parcs de proximité, souvent en 
collaboration avec les associations lo-
cales. Il serait sans doute préférable que 
Bruxelles Environnement gère tous les 
espaces verts, bien que les associations 
de défense de l'environnement expri-
ment souvent une certaine méfiance 
vis-à-vis de cet organisme. 

leefmilieu groene stad

Bonneviepark in Molenbeek is aangelegd na breed overleg met de buurt. Weinig plekken in Brussel 
worden zo intens gebruikt. © Bonnevie
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mobiliteit > Anspach Park

Door zijn centrale ligging en functie als belangrijke aantrekkingspool 

heeft het mobiliteitsbeleid van de stad Brussel een belangrijke impact 

op de mobiliteit in het hele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het mo-

biliteitsbeleid van de stad Brussel is dus een belangrijke case voor het 

evalueren van de rol die gemeenten spelen in de mobiliteitsplannen 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als één van de belangrijkste visitekaart-
jes van het gewest en het land beschikt de 
Vijfhoek over een emblematische open-
bare ruimte. Dat werd opnieuw bewezen 
door de ‘#picknickthestreet’ burgerlijke 
ongehoorzaamheidsactie op 10 juni.

Naar aanleiding daarvan stuurde de 
Burgemeester op 6 juni 2012 een pers-
bericht met als titel “De centrumlanen: 
een cruciale uitdaging voor het stads-
centrum”. Hierin stelt hij: “De herin-
richting van de centrumlanen gaat over 
veel meer dan enkel mobiliteit. Ze is van 
kapitaal belang voor de stedelijke ont-
wikkeling van Brussel, haar economie, 
haar toeristische aantrekkingskracht, 
haar leefbaarheid en gezelligheid.”

Back to the future
Het persbericht van 2012 ligt volledig in 
de lijn van een brief die de Stad Brussel 
11 jaar eerder (26 januari 2001) verstuur-
de naar aanleiding van de presentatie 

van de nieuwe mobiliteitsplannen voor 
de Vijfhoek en het Terkamerenbos. Plan-
nen die dan weer gebaseerd waren op 
de verkeersleefbaarheids- en circulatie-
plannen van de Groep Planning uit 1998. 

De titel van de brief was “Une politique 
pour un nouveau plan de mobilité.” En de 
inhoud klinkt vertrouwd: “Après des dé-
cennies d’hégémonie automobile et de dé-
préciations de l’espace urbain bruxellois, il 
est temps de rééquilibrer la donne et d’aller 
vers un meilleur partage de l’espace public 
entre tous les usagers, en privilégiant les 
usagers vulnerables, tels les piétons, les en-
fants, les seniors, les cyclistes ou les person-
nes à mobilité réduite.”

De Stad Brussel vond dus al tien jaar 
geleden dat het tijd was om iets aan de 
situatie te doen. Studiebureaus gingen 
verder aan de slag en 3 jaar later was 
het masterplan voor de centrale lanen 
klaar. “De grote lanen in het hart van Brus-

sel worden verkeersluw heraangelegd op 
maat van de flaneur”, schreef De Stan-
daard op 26 maart 2004. En verderop in 
hetzelfde artikel lezen we: “De drie kilo-
meter lange centrale as tussen het Zuidsta-
tion en het Rogierplein krijgt brede voetpa-
den, bomen en slechts twee rijstroken op het 
hele traject. De huidige vier rijstroken wor-
den gereduceerd tot twee, met laad- en los-
stroken ernaast maar zonder parkeerplaat-
sen. Ook de pleinen, het De Brouckèreplein 
en Muntplein voorop, worden grote publieke 
ruimtes.” De stad liet weten het plan te 
steunen en het Federale Agentschap 
stelde 7,8 miljoen euro ter beschikking. 
De bouwaanvraag zou voor binnenkort 
zijn en de werkzaamheden werden te-
gen 2005 verwacht. 

Wat is er al gerealiseerd ? 
Er rijden op de Lemmonier- en Anspach-
laan nog steeds 27.000 auto’s en vracht-
wagens per dag en het autoverkeer 
neemt er 75 % van de totale breedte in 
(dubbel parkeren op het nieuw geschil-
derde fietspad inbegrepen). Nochtans 
zijn de 29.300 voetgangers per dag er in 
de meerderheid. 

Het verkeersleefbaarheid/circulatieplan 
voor de Vijfhoek uit 1998 beschreef drie 
scenario’s. Scenario’s die elkaar konden 
opvolgen of meteen integraal worden 
uitgevoerd.

In de eerste fase worden de centrale 
lanen heraangelegd naar een 2x1 pro-
fiel. Wat mogelijk zou zijn zonder ( !) dat 
de westelijke kleine ring eerst verder 
uitgebouwd is. Dat staat lijnrecht te-
genover wat het stadbestuur steevast 
beweerde. Het dubbel parkeren op de 
centrale lanen maakte immers dat er in 
praktijk sowieso maar één rijstrook be-
schikbaar was. Bovendien hebben reis-
tijd (en kostprijs) steeds een invloed op 
het aantal autoverplaatsingen. Nutte-
loze autoverplaatsingen – zoals de 25 % 
van de autoverplaatsingen van minder 
dan 1 km – ‘verdampen’ als de weg-
capaciteit vermindert. 

Vandaag, 14 jaar later, is de stad Brussel 
bezig met de evaluatie van een provisoi-
re opstelling waarbij de 2x2 rijstroken op 
de centrale lanen werden teruggebracht 
naar 2x1 door middel van een andere 
wegmarkering. Controle op het correct 

# picknickthemunicipalities !

Een vredig tafereel: kinderen doen een namiddagdutje op het Beursplein tijdens de eerste #pick-
nickthestreet. Iets later werden ze gewekt door de politie om weer plaats te maken voor auto’s. Je zou 

voor minder met je kinderen de stad ontvluchten. © BRAL
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mobiliteit Anspach Park

gebruik van de laad-en losplaatsen is zo 
goed als onbestaande en parkeerplaat-
sen zijn er nog steeds bijna evenveel. 

Het plan uit 1998 benadrukt de erffunc-
tie (wonen, winkelen, toerisme) van alle 
straten – ook van de Anspach- en Lem-
monierlaan – en de snelheidsverlaging 
via herinrichtingen en zone 30-concep-
ten. Sinds september 2010 geldt een zone 
30 binnen de vijfhoek, met uitzondering 
van… de centrale lanen. De herinrich-
ting van de straten gebeurde slechts 
sporadisch. Conclusie: Iets meer dan een 
decennium na “Une politique pour un nou-
veau plan de mobilité” evalueert de stad 
de gedeeltelijke en provisoire uitvoering 
van de eerste fase van het plan. 

In de derde fase van het plan van Groep 
Planning zou o.a. de Anspachlaan afge-
sloten zijn voor doorgaand verkeer ter 
hoogte van de Beurs zodat er twee lus-
sen ontstaan (Lemmonier-Dansaert, en 
A.Max-E.Jacqmainlaan-Lakensestraat). 
En de Zavel zou zijn heraangelegd. 

Geen woorden maar…
In februari 2012 maakte de Stad Brus-
sel een nieuw mobiliteitsplan bekend. 
Nieuw tegenover het plan van 1998 zijn 
een aantal voorstellen voor busstro-
ken. Bijvoorbeeld in de Lakensestraat 
vanaf de Antwerpsesteenweg tot de 

A.Dansaertstraat. We lezen ook dat in 
fase 3 “de kwestie van de omvorming van 
een aantal stukken op de Centraallanen tot 
de voetgangerszone wordt aangesneden.” 
Volgens het plan is dit haalbaar voor 
het stuk tussen de Plattesteenstraat en 
het De Brouckèreplein. 

In de inleiding van het Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan lezen we: “De stad Brus-
sel kan de drijfkracht en het visitekaartje 
zijn van het duurzaam mobiliteitsbeleid 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.” De 
context die we hierboven weergeven il-
lustreert veeleer hoe de nabijheid van 
het stadbestuur bij kleine particuliere 
belangen een duurzaam mobiliteitsbe-
leid voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest hopeloos vertraagt. Maar we 
willen ons hierin graag vergissen. 

Het stadsbestuur kan nu al werk ma-
ken van een concreet circulatieplan 
waarbij het stuk tussen de beurs en het 
Brouckèrepleun autoluw wordt. Zo kan 
de kiezer haar beoordelen op concrete 
acties in plaats van herkauwde inten-
tieverklaringen. 

En de burgemeester liet via de media 
al weten een voorstander te zijn van 
een stadstol. Aangezien het Gewest 
oorverdovend stil blijft over de stads-
tol – waarvan nochtans sprake is in het 

Iris 2-plan – kan de burgemeester zelfs 
een voortrekkersrol spelen. Moge Me-
chelen als voorbeeld dienen !

Jeroen Verhoeven

 FR  #picknickthemunicipalities !
La politique de mobilité de la commune 
de la Ville de Bruxelles a, de par la si-
tuation centrale et la fonction de pôle 
d'attraction important dont jouit cette 
commune, un impact considérable sur 
la mobilité de la Région bruxelloise 
toute entière et en dehors de celle-ci. 
Elle est un élément important dans 
l'évaluation du rôle joué par les com-
munes dans les plans de mobilité de la 
Région de Bruxelles-Capitale. L'intro-
duction du Plan communal de Mobilité 
de la Ville de Bruxelles évoque le rôle de 
force motrice et de carte de visite de la 
commune dans la politique de mobilité 
durable de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale. Le contexte que nous restituons 
ci-dessus illustre plutôt comment la 
proximité de l'administration avec les 
intérêts locaux particuliers retarde

désespérément la politique de mobi-
lité durable de la 

Région.

#picknickthemunicipalities !

Het Brouckèreplein volgens het ontwerp van 
SUM uit 2004. © Sum Project
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mobiliteit  > fietsbeleid

Er wordt wel eens gezegd dat het niet makkelijk is om in 
Brussel fietspaden aan te leggen “omdat gemeenten dat niet 
willen”. Want burgemeesters zijn bang om baanvakken te 
versmallen en/of parkeerplaatsen op te offeren – dat is vaak 
nodig als je een fietspad wil leggen – want per geschrapte 
parkeerplaats verliest een burgervader vaak ook tig stem-
men. Maar is dat wel zo ? Werken de gemeenten tegen ? 

Bij de fietsverenigingen weerklinkt er eigenlijk weinig échte 
kritiek als het op aanleg van de fietspaden aankomt. Ook al 
kunnen bestaande fietspaden natuurlijk bijna altijd beter. 
Eén gemeente valt wel op. Zowat alles wat in Elsene wordt 
voorgesteld, wordt geblokkeerd: Troonlaan, Dublinstraat, El-
sensesteenweg, Buyllaan en Devèzesquare,... geen fietspad 
“omdat de gemeente dat niet wil”. Op de koop toe legt de 
gemeente kasseien op een fietsroute in de Vredestraat en 
werden de bestaande fietsenrekken voor de kerk terug weg-
gehaald zodat je daar opnieuw fout kunt parkeren. 

Het probleem ligt vaak bij verkeersmaatregelen, en dan voor-
al maatregelen tegen doorgaand verkeer. Zelfs een vrij coö-
peratieve gemeente als Schaarbeek is er niet in geslaagd om 
de Diamantlaan, een lokale straat die nu rechtstreeks vanuit 
de E40 wordt gevoed, door te knippen, met doorgaand ver-
keer in de hele wijk als gevolg. 

Het doorgaand verkeer dat zich door woonwijken wurmt 
doordat een gemeente het niet aandurfde om toegangsas-
sen door te knippen is hallucinant. Daar bestaan studies 
over. Op àlle fietsroutes zit sluipverkeer en bijna geen enkele 
gemeente durft daar echt radicale maatregelen tegen te ne-
men. Sint-Joost voorziet nu eindelijk om de Kruidtuinstraat 
door te knippen – daar passeren meer dan 600 auto’s per uur ! 
– al is het nog afwachten of die beslissing er ook effectief 
komt. 

Verder wordt de aanvaarding van een project/fietsroute/
fietspad zo goed als altijd gekoppeld aan het parkeerplaat-
senbilan. En in sommige gevallen weet je al dat dit pro-
blemen gaat opleveren (in Ukkel en Sint-Agatha-Berchem 
bijvoorbeeld). Ook de Gentsesteenweg is zo goed als onfiets-
baar, omdat Berchem geen parkeerplaatsen wou schrappen 
richting Schweitzer. En Tram 9 wordt enkel aanvaard als er 
een ondergrondse parking komt (hoewel een parkeerstu-
die misschien kon uitwijzen dat er overaanbod was in de 
buurt...). Voor Bral blijft daarom het door de gemeenten fel 
tegengewerkte Gewestelijk Parkeeragentschap dé sleutel in 
dit fietsverhaal.

Joost Vandenbroele,  
met dank aan de Fietsersbond

Over gemeenten, fietspaden en parkeren

De gemeente St-Jans-Molenbeek, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
federale overheid (dat via Beliris willens 
nillens geld pompt in het verarmde Brus-
sel) slagen er bij de heraanleg van wegen 
– voorafgegaan door het obligate potje 
politiek armworstelen – zelden in om de 
middelmaat te overstijgen. Wie de ka-
naalroute in Molenbeek beschouwt, kan 
slechts besluiten dat de drie instanties 
het maar over een ding eens zijn: on-
danks alle ronkende verklaringen over 
het STOP-principe, blijven de doorstro-

ming van het auto- en vrachtverkeer en 
haar obligate parkeerplaatsen prioritair. 
Het resultaat is navenant. 

Wie Molenbeek vanaf het noorden 
binnenfietst stuit meteen op een eer-
ste enorme barrière. Het gescheiden 
fietspad langs het kanaal is nagenoeg 
onbereikbaar vanaf de Leopold II-laan 
en Sainctelette. Wie het toch aandurft, 
komt terecht op het gedeeld voet-/
fietspad langs de Koolmijnen- en Hene-
gouwenkaai, dat op vele plaatsen niet 

breder is dan 2 meter. Het voetgangers-
deel is bezaaid met obstakels. De on-
derbenutte parkeerplaatsen nemen ook 
hier een belangrijk deel van de rijweg 
in. Fietsers en voetgangers fietsen en 
lopen elkaar hier constant voor de voe-
ten. Of hoe men in Brussel voetgangers 
en fietsers op één hoop blijft gooien. 
Denk maar aan de Wetstraat, waar het-
zelfde probleem zich met het stijgende 

Hoewel er tijdens de afgelopen legislatuur flink geïnvesteerd werd in 

infrastructuur, is fietsen langs het kanaal in Molenbeek nog altijd geen 

sinecure. Nochtans is de Gewestelijke Fietsroute C/K (Canal/Kanaal) 

een van de belangrijkste schakels in het Brusselse en intergewestelijke 

Fietsroutenetwerk van pakweg Willebroek naar Charleroi. Bral laat een 

dagelijkse gebruiker van die route een fotoverslag uitbrengen van zijn 

dagelijkse doortocht.

Fietsroute Kanaal: middelmaat is de norm

Koolmijnenkaai, bij werken wordt zelfs de 
parkeerstrook omgeleid
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mobiliteit fietsbeleid

aantal fietsers nu voordoet. Terwijl het 
verschil in snelheid tussen voetgangers 
(gemiddeld 5km/u) en fietsers (gemid-
deld 15km/u) in verhouding gelijk is 
aan (of in elk geval zou moeten zijn) die 
tussen fietsers en automobilisten (max. 
50km/u).

Aan het einde van de Henegouwen-
kaai volgt de plat de résistance: de Ni-
noofsepoort. Omdat het armworstelen 

hier nog altijd aan de gang is, werd een 
voorlopige oversteekplaats voor fiet-
sers aangelegd, waarbij je twee keer 
de stoep op en af moet en drie korte 
bochten van 90° moet nemen. Boven-
dien staat het verkeerslicht, dat de 
oversteek regelt, gewoon te ver om het 
te kunnen zien. Toegekomen (op het 
voetpad) aan de overkant, heb je twee 
mogelijke keuzes: ofwel neem je links 
het fietspad op de Nijverheidskaai. 
Sommigen noemen het het ’mooie 
nieuwe fietspad langs het kanaal’, da-
gelijkse fietsers maken doorgaans lie-

ver gewag van het ’gevaarlijkste fiets-
pad van Brussel’. Vooral dan vanwege 
de gladde en ongelijke metalen randen 
die het fietspad doorkruisen. Ofwel 
waag je het om rechts de Mariemont-
kaai te nemen. Daar is geen fietspad, 
volgens kwatongen omdat de burge-
meester dat niet wil. Autosnelheden 
van 100km/u zijn langs de Mariemont-
kaai geen uitzondering, dus als fietser 
blijf je daar liever weg.

Beide wegen leiden naar de metalen 
Godshuizenophaalbrug, ter hoogte van 
de Manchesterstraat. In beide gevallen 

is het bijzonder gevaarlijk om het ge-
scheiden fietspad richting Anderlecht 
te vervoegen. De parkeerstroken wer-
den hier wel verwijderd (er woont im-
mers nauwelijks iemand in de buurt), 
waardoor het onbeveiligde fietspad 

hier zeer vaak half of volledig gebruikt 
wordt als autoparkeerplaats voor de 
nabijgelegen Slachthuizen. Een feest-
zaal langs het parcours gebruikt het 
fietspad ’s avonds en ’s nachts zelfs als 
bewaakte parking, waardoor fietsers 
gedoemd zijn de razend gevaarlijke 
Mariemontkaai te trotseren...

Voor de Fietsersbond wordt het tijd 
dat de gemeenten, het Gewest en de 
federale overheid stoppen met elkaar 
stokken in de wielen te steken of – in 
het beste geval – elkaar te negeren. Om 
te komen tot een Kanaalfietsroute die 
naam waardig, is er dringend nood aan 
een eenduidige aanpak, in overleg met 
alle betrokkenen. De Fietsersbond is 
klaar om hier constructief aan mee te 
werken.  

Gerben Van den Abbeele 
Fietsersbond Brussels Gewest

Het probleem ligt vaak bij verkeersmaatregelen,  

en dan vooral maatregelen tegen doorgaand verkeer.

Fietsroute Kanaal: middelmaat is de norm

Ninoofsepoort

Nijverheidskaai

Nijverheidskaai

Godshuizenbrug

Mariemontkaai
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huisvestingscrisis > de Bond spreekt

Bral is één van de 50 leden van de Brusselse Bond voor het 
Recht op Wonen (BBRoW). Het is dan ook logisch dat we 
ons voor een analyse van het Brusselse huisvestingsbeleid 
tot de Bond richten. Met de zesmaandelijkse Woonbarome-
ter houdt de Bond de vinger aan de pols van het geweste-
lijke huisvestingsbeleid. Huisvesting is namelijk in de eerste 
plaats een gewestelijke bevoegdheid.

De 19 gemeenten van Brussel kunnen echter ook op verschil-
lende manieren werk maken van het recht op wonen. Bij-
voorbeeld door de realisatie en verhuur tegen sociale voor-
waarden van publieke en private woningen en de strijd tegen 
ongezonde en leegstaande woningen.

In zijn Gemeentelijk Memorandum Recht op Wonen duidt de 
BBRoW hoe de gemeenten die mogelijkheden beter moeten 
gebruiken.

Dit lijkt misschien in te gaan tegen het uitgangspunt van 
deze Alert – “Hebben we de gemeentes wel nodig voor een 
degelijk beleid ?” – maar de huisvestingscrisis in Brussel  is zo 
acuut dat we niet anders kunnen dan iedereen aan het werk 
te zetten en het Gewest op te roepen om deze lokale actoren 
op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Joost Vandenbroele

Gemeentelijk Memorandum Recht op Wonen ?

Dwingend doel
Het gewest moet een dwingende norm opleggen van 
minstens 20 % openbare huurwoningen voor gezin-
nen met beperkte inkomens in elke gemeente. Op dit 
moment is de situatie in de 19 Brusselse gemeentes 
heel ongelijk: Elsene en Ukkel hebben respectievelijk 
4,6 % en 4,1 % publieke huurwoningen, tegenover bij-
voorbeeld 19,5 % in Brussel-Stad en evenveel in Wa-
termaal-Bosvoorde. De Bond wil dat het Gewest en 
iedere Brusselse gemeente in een gezamenlijk, con-
creet woonactieplan afspreken hoe ze dit doel willen 
bereiken.

Gemeentefinanciën
Gemeenten kanten zich vaak tegen meer openbare 
woningen voor gezinnen met beperkte inkomens, 
omdat ze vanwege hun financiën liever inwoners 
hebben met een hoog inkomen. Het valt op dat de 
meeste zogenaamd ’rijke’ Brusselse gemeenten – die 
zich vaak ook het meest verzetten tegen de bouw van 
sociale woningen – lage opcentiemen op de perso-
nenbelasting en de onroerende voorheffing vragen, 
juist omdat hun bewoners hogere inkomens heb-
ben en duurdere huizen hebben. Terwijl ze met een 

We halen enkele punten uit het Memorandum 

en lichten deze eisen toe die betrekking heb-

ben op de betere afstemming tussen het ge-

westelijk en gemeentelijk beleid. 

Meer betaalbare  en degelijke woningen:  
ook een uitdaging voor de gemeenten !
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verhoging van de opcentiemen net de komst van so-
ciale woningen zouden kunnen opvangen. Bovendien 
springt  het Gewest  de gemeenten serieus bij ! Met 
jaarlijkse dotaties en subsidies voor een totaal van 500 
miljoen euro, met het Brussels Gewestelijk Herfinan-
cieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën en 
een extra dotatie van 30 miljoen euro. “Voor de Bond 
is het duidelijk: enkel de gemeentes met een concreet 
woonactieplan zouden beroep mogen doen op de  bij-
komende gewestelijke dotatie.”

Huisvestingscode 
Gemeenten en OCMW’s moeten de gewestelijke Huis-
vestingscode en het toewijzingsreglement voor openba-
re huurwoningen respecteren. “Het is onaanvaardbaar 
dat sommige gemeenten en veel OCMW’s anno 2012 nog 
steeds geen toewijzingsreglement hebben aangenomen 
of hun reglement nog niet in overeenstemming hebben 
gebracht met de gewestelijke Huisvestingscode.”

Gewestregels volgen 
Ook bij het renoveren en bouwen van woningen moe-
ten gemeentes de gewestregels volgen en transparan-
ter werken. “Er heerst heel wat onduidelijkheid over de 
toewijzing en het beheer van door het Gewest gesub-
sidieerde woningen van sociale aard bij de gemeentes. 
Jaarverslagen zijn onvolledig of onbestaand. Het Gewest 
kan op die manier de niet nagaan of de woningen wel 
naar het juiste doelpubliek gaan.

Gemeentelijke huurtoelage 
De gemeentelijke huurtoelage moet effectief gebruikt 
worden. De Brusselse regering keurde die huurtoelage, 
die ervoor moet zorgen dat gemeentewoningen betaal-
baar blijven voor gezinnen met een laag inkomen, in 
2008 goed. “In 2011 kenden echter slechts 4 gemeenten 
een 70-tal huurders een huurtoelage toe.  De Bond pleit 
er daarom voor om dit systeem grondig te evalueren en 
op termijn werk te maken voor één gewestelijke huur-
toelage voor gezinnen met een laag inkomen.”

Voorts pleit de Bond ook nog voor de oprichting van een 
permanent gemeentelijk platform tegen ongezonde en 
onveilige woningen   : voor meer gebruik van federale en 
gewestelijke middelen voor de creatie van meer nood- 
en transitwoningen  : voor een meer doorgedreven strijd 
tegen leegstaande woningen en in deze meer samen-
werking met de gewestadministratie, die een boete kan 
opleggen aan nalatige eigenaars  : meer en éénduidiger 
informatie van de OCMW’s over de bestaande steun-
maatregelen. 

Werner Van Mieghem, 
Coördinator BBRoW

Meer betaalbare  en degelijke woningen: ook een uitdaging voor de gemeenten ! huisvestingscrisis de Bond spreekt

De oprichting van een permanent gemeentelijk platform tegen ongezonde en
onveilige woningen, is één van de eisen van de BBROW. Bovenstaande foto 

maakt duidelijk waarom.
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stedenbouw > gewestelijk of gemeentelijk

Het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) legt 
vast wie in ons gewest stedenbouwkundige vergunningen 
aflevert: gemeente of gewest. In theorie is dat een gemeen-
telijke bevoegdheid, al heeft het gewest toch ook een stevige 
inbreng. En zelfs bij projecten van gewestelijk belang blijken 
de gemeenten ‘incontournable’.  

De algemene regel is dat het college van Burgemeester en 
Schepenen stedenbouwkundige vergunningen aflevert. Maar 
art. 175 van het BWRO maakt daarop uitzonderingen. Wan-
neer een hogere overheid een vergunning aanvraagt, zoals 
bijvoorbeeld de MIVB of Leefmilieu Brussel (BIM), of wanneer 
het gaat om werken van openbaar nut, of werken aan be-
schermd patrimonium, levert het gewest de vergunning af. 

Volgens de statistieken gaat dit om 16 % van de vergunnin-
gen. Dus 84 % van de vergunningen wordt door één van de 19 
Brusselse gemeenten afgeleverd. Om een idee te geven: van 
de 4.210 in 2010 afgeleverde vergunningen en attesten, wer-
den er een kleine 700 toegekend door het Gewest. 

Maar toch meer macht naar het Gewest
De gemeenten moesten dan weer voor zowat de helft van de 
door hun afgeleverde vergunningen eerst een advies vragen 
aan de gemachtigde ambtenaar van het Gewest. En minder 
streng zijn dan dit advies mogen ze niet. Dit eensluidend 
advies geldt wanneer er geen Bijzonder Bestemmingsplan 
(BBP) of verkavelingsvergunning bestaat. 

Met de laatste grote wijziging van het BWRO die begin 2010 
van kracht werd, knibbelde het gewest aan de gemeentelijke 
bevoegdheid (of probeerde dat toch).

Om grotere projecten uit te voeren, kan het gewest nu een 
perimeter vastleggen die gemeentegrenzen overschrijdt. Ze 
kan ook een perimeter van gewestelijk belang bepalen bin-
nen een hefboomgebied van het Gewestelijk Ontwikkelings-
plan (GewOP) of binnen een gebied van gewestelijk belang 
(GGB) van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Binnen 
die perimeter kan het dan een project van gewestelijk belang 
realiseren. Maar zowel voor het vastleggen van de perimeter 
als voor de bepaling van het project is het advies van de ge-
meente nodig. Wanneer die hindernis genomen is, is het niet 
langer aan de gemeente maar aan de  gemachtigde ambte-
naar om de vergunningen af te  leveren. 

De zesde staatshervorming van eind 2011 zet die trend nog 
verder. Ook bij vergunningen waarvoor een effectenverslag 
of een effectenstudie nodig is, gaat het dossier meteen naar 
het gewest. En wanneer de gemeente een stedenbouwkun-
dig dossier niet ‘binnen een redelijke termijn’ afhandelt, kan 
het gewest het dossier overnemen. Maar dat is nog niet voor 
meteen, het BWRO moet daarvoor nog aangepast worden. 
Iets waar ze nú aan aan het werken zijn.

Hilde Geens

Gewestelijk belang blijft relatief begrip

Als er één stedenbouwdossier is waar het armworstelen tussen ge-

west en gemeente (Stad Brussel) pijnlijke hoogtepunten bereikte, dan 

is het wel dat van het Rijksadministratief Centrum (RAC). De twee be-

leidsniveaus sloegen elkaar om de oren met voorschriften, aanbeve-

lingen, studies, besluiten, beleidsopties, politieke wensen,... Er schijnt 

vandaag een compromis te bestaan over hoe het RAC er moet gaan 

uitzien. Maar daar is véél tijd over gegaan. 

Vergeten we eerst en vooral niet dat 
het RAC in de handen is van privé-ei-
genaars. Hij stond er bij en keek ernaar, 
meewarig hoofdschuddend van al dat 
getalm of soms ook als lachende derde, 
die voordeel kon halen uit de ruzies 
tussen Stad en Gewest. 

Een heel beknopte geschiedenis is no-
dig. Probeer te volgen: in 2006 keurde 
de Brusselse regering het Richtschema 

Kruidtuin goed, zeg maar de visie van 
het Gewest. Het plan heeft geen bin-
dende kracht, maar wel een grote morele  
waarde. De Stad hield er dus maar beter 
rekening mee. Snel na het Richtschema 
volgde een regeringsbesluit (2007). Op 
basis van het Richtschema en dat rege-
ringsbesluit werkte de Stad Brussel van 
2007 tot 2010 aan een Bijzonder Bestem-
mingsplan (BBP) Pacheco. Dat plan moest 
het Richtschema verankeren en duidelijk 

bepalen wáár wát moest komen. Na het 
openbaar onderzoek vond het Gewest in 
2010 dat het BBP op een aantal punten 
moest worden aangepast. Dat is nu ge-
beurt en het ‘gewijzigde BBP’ (2012) ging 
opnieuw in openbaar onderzoek. Deze 
keer gaat het om een “consensus-BBP” 
dat de wensen van het Gewest en de 
Stad zoveel mogelijk samenbrengt.

Gewest, Stad én privé 
Het Gewest wilde vooral dat de dicht-
heid van de site naar beneden ging, na-
melijk met 10.000 m². Dé twistappel was 
de hoogte van de toren naast de Péche-
retuin langs de Pachecolaan. Voor de 
Stad mocht daar een hoge toren komen 
(BBP van 2010), van het Gewest mocht 
dat niet op die locatie. In het huidige 
BBP is nu een ingekorte versie van die 
toren mogelijk (18 hoog in plaats van 35 

RAC: leren aan één zeel trekken
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Om een groot project à la Thurn & Taxis – en bijna alle echt grote projecten zijn zo ingewikkeld  - 
rond te krijgen is er véél meer nodig dan een goede verstandhouding tussen gemeente en gewest of 

het afschaffen van het gemeentelijke niveau. Los van ‘de privé’ en het middenveld zijn er 14 open-
bare of semi-openbare (bv de Haven van Brussel) actoren bij betrokken. Het beheer van zo’n dossier 

impliceert dan ook niet alleen het wegwerken van schotten tussen gewest & gemeenten maar ook 
tussen de verschillende eigen administraties en diensten. (sva)

RAC: leren aan één zeel trekken stedenbouw gewestelijk of gemeentelijk

hoog). Iedereen content ? Bral niet. Om 
verschillende redenen. 

Het is misschien interessant om even stil 
te staan bij de derde partij die de laatste 
jaren mee rond te tafel zat, de firma RAC 
Invest. Ook hij lobbyde doorheen de jaren 
duchtig verder. En cours de route haalde 
hij de vergunning voor al de kantoren 
al binnen en werd de 6.000 m² publieke 
functie in het Arcadengebouw uit het BBP 
gehaald. “Met een bibliotheek, publiek 
restaurant of een museum erin, krijg 
ik dat gebouw nooit verhuurd, meneer 
de burgemeester”. En zo geschiedde. Er 
komt wel een functie van 6.000 m² in dat 
gebouw, maar via een juridische bocht 
zal dit niet publiek zijn. Ze worden aan 
de politie gegeven, die er iets voorziet dat 
ook toegankelijk zal zijn voor ‘andere’ po-
litiemensen, maar niet voor iedereen dus. 
Dat is erg jammer, want  het restaurant is 
dé locatie waar een grote publieke func-
tie de site echt had kunnen doen bouge-
ren en van de prachtige tuin een echte 
ontmoetingsplek tussen de hoog-en de 
laagstad maken. Ter compensatie dient 
er nu elders op de site (slechts) 3.000 m² 
extra publieke functie te komen.

De realiteit is dus dat de rest van de site 
ondertussen nog altijd ligt te verkom-
meren. Daar zit het gekrakeel tussen 
Stad en Gewest zeker voor iets tussen. 

Privé-ontwikkelaars weten liever volgens 
welke regels het spel gespeeld wordt. Ze 
houden niet van regeltjes en plannen die 
au fur et à mesure veranderen. 

Op concrete engagementen voor de 
verplichte 35 % huisvesting (een stuk 
minder lucratieve bestemming dan 
kantoren) is het bijvoorbeeld nog altijd 
wachten. Het RAC dreigt dus nog enkele 
jaren een levenloze kantoorzone te blij-
ven. We zwijgen dan nog over het feit 

dat de Rivolistraat (het ‘balkon’ voor het 
Arcadengebouw met uitzicht op de tuin) 
niet langer publiek toegankelijk zal zijn. 

Korte eindconclusie: de Stad en het 
Gewest zijn het eens over een plan, 
maar zeggen dat ze alle twee water bij 
de wijn hebben moeten doen om de an-
dere te overtuigen. Alle twee winnaars, 
alle twee verliezers. Terwijl ze in het be-
lang van alle Brusselaars aan één zeel 
moeten leren trekken. 

Joost Vandenbroele

CAE: apprendre à jouer  
la même partition
Le dossier urbanistique de la Cité 
Administrative de l’État (CAE) illustre 
parfaitement les sommets doulou-
reux que peut atteindre le bras de fer 
entre Région et commune (la Ville de 
Bruxelles). Les deux niveaux de pouvoir 
se bombardent mutuellement de pres-
criptions, recommandations, études, 
décrets, options politiques, aspirations 
politiques,... Ils semblent être parvenus 
aujourd'hui à un accord sur le futur 
look du CAE. Mais cela a pris beaucoup 
de temps et de nombreuses inconnues 
subsistent: quelle sera l’implantation 
de quelle fonction publique sur le site 
du CAE ? À quoi ressemblera la liaison 
entre le haut et le bas de la ville ? Le Bral 
a introduit des objections auprès de la 
Ville de Bruxelles. 

Er komt een publieke functie van 6.000 m² in het oude restaurant van het Arcadengebouw, maar… 
die zal niet publiek zijn. Tenzij je ‘toegankelijk voor àlle politiemensen’  publiek noemt. © Bral
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Mail of bel naar onze communicatieman,  
die je meer info kan geven.  
Joost Vandenbroele: joost@bralvzw.be of 02 217 56 22

Je wilt van Brussel een leefbare stad maken ?

Je kan  je vinden in onze visie op Brussel ? 

Je wilt ons magazine Alert gratis in je bus ?

Je wilt meewerken aan acties ? 

Je hebt ideeën voor Brussel ?  

Je wilt Bral (financieel) steunen ?

Je wilt onze digitale Bralbrief in je mailbox ?

Je denkt eraan om lid te worden van BRAL ?

mailto:joost%40bralvzw.be?subject=

