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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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interview > IEB & Bral 

Dit artikel is onze weerslag van een lang 
gesprek tussen de voorzitters van Bral 
en IEB, respectievelijk Sarah Hollander 
en Marco Schmidt, en twee geroteerde 
stafmedewerkers, Claire Scohier voor 
IEB en Hilde Geens voor Bral. In het tijd-
schrift van IEB, Bruxelles en Mouvement 
(BEM), vind je een andere weerslag van 
dit gesprek in het Frans. 

Bral en IEB vieren nu alle twee hun 
40° verjaardag. Betekent dit dat ze 
tegelijk zijn opgericht ?
Bral : Beide verenigingen ontstonden 
wel in dezelfde periode maar hebben 
een verschillende geschiedenis. 

IEB was al in 1971 de Brusselse tak van 
nationale milieukoepel Bond Beter Leef-
milieu/Inter-Environnement. Het initiatief 
voor deze nationale milieukoepel kwam 
– verassend genoeg – van een aantal 

individuen zonder banden met het ver-
enigingsleven. Ze waren echter wel ge-
inspireerd door het toen opkomende 
internationale ecologisch denken en 
zochten contact met verschillende na-
tuurverenigingen en milieuactiegroepen 
uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De 
oprichting van een gezamenlijke vereni-
ging kostte veel moeite en overtuigings-
kracht maar uiteindelijk tekenden alle 
verenigingen een gemeenschappelijk 
charter en verschenen de statuten. 

Van bij het begin was er aandacht voor 
gewestelijke autonomie en er werden 
drie regionale afdelingen opgericht : 
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, In-
ter-Environnement Wallonie (IEW) en Inter-
Environnement Bruxelles (IEB). 

René Schoonbrodt van Atelier de Re-
cherche et d’Action Urbaines (ARAU) en 

Jacques Van der Biest van het Comité Gé-
nérale des Marolles zijn de bekendste op-
richters van de Brusselse tak. IEB voer 
al van bij de start een eigen koers en 
stichtte in 1974 een eigen vzw. Ze bleef 
wel lid van de koepel.

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en de Brusselse Raad voor het Leef

milieu (Bral) vieren dit jaar beiden hun 40ste verjaardag. De twee orga-

nisaties zijn dus al 40 jaar naast en met elkaar aan het strijden voor 

een beter Brussel. Een ideale aanleiding om de twee jarigen rond de 

tafel te zetten en stil te staan bij (o.m.) hun ontstaan, de rol van de wijk-

comités, hun eigen rol en de rol van het communautaire. En kunnen we 

eigenlijk wel spreken over milieuverenigingen ?

  
40  jaar actie  

voor een beter Brussel 

De focus van IEB en Bral lag op het stedelijke, 
de stad moest beschermd worden tegen de 

invasie van stadsautostrades, kantooruitbreiding 
en speculatieve verkrotting. © IEB
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interview IEB & Bral 40 jaar actie voor een beter Brussel

Het verhaal van Bral is verschillend. 
Verschillende Nederlandstalige leefmi-
lieugroepen vonden elkaar in de schoot 
van de Agglomeratieraad van de Ne-
derlandstalige Brusselse Jeugd (ANBJ). 
Het ging om comités die ijverden voor 
het behoud van groene ruimtes zoals 
het Parmentierpark in de Woluweval-
lei, wijkcomités die strijdden voor het 
behoud van het patrimonium, zoals 
Buurtschap Hofberg en meer sociaal 
gerichte actiegroepen zoals het Ateljee 
voor Stedelijke Aktie en Research (Asar). 
Die laatste kon je de Nederlandstalige 
vleugel van ARAU noemen. In 1973 ver-
schenen de statuten van Bral in het 
staatsblad maar pas een jaar later werd 
Bral lid van de nationale milieukoepel.

De confederatie Bond Beter Leefmilieu /
Inter-Environnement was trouwens geen 
lang leven beschoren. In eerste instan-
tie kon de koepel op heel wat steun 
rekenen binnen politieke en financiële 
kringen maar de politieke goodwill ver-
anderde toen in 1975 de koepel vragen 

stelde bij de beleidskeuze voor kern-
energie. En toen in 1976 de Koning Bou-
dewijnstichting werd opgericht, vonden 
veel mensen uit de financiële wereld 
deze nieuwe stichting leuker om te 
sponseren dan de milieukoepel. In 1979 
werd  beslist de koepel te ontbinden.

Hoe was die samenwerking in het 
begin ? Speelde het communautaire 
een grote rol ?
Bral : In het begin was er weinig of geen 
samenwerking tussen beide organisa-
ties. We waren beide wel met dezelfde 
thema’s en dossiers bezig, maar er wer-
den geen afspraken gemaakt. Bijvoor-
beeld tijdens de grote openbare onder-

zoeken over het ontwerp gewestplan 
en het gewestplan in de jaren zeventig 
organiseerden zowel IEB als Bral talrijke 
informatievergaderingen voor hun ach-
terban en beide dienden bezwaarschrif-
ten in. Maar er was geen overleg over 
een gezamenlijke strategie. Er waren 
geen twistpunten, beide organisaties 
hadden gewoon hun eigen leven.

‘Environnement' en ‘leefmilieu' staan 
telkens in de naam maar noch Bral, 
noch IEB zijn toch zuivere milieu
verenigingen.
IEB : Het spanningsveld tussen milieu 
en stad, tussen natuurbescherming en 
stedelijke actie is bij beiden aanwezig. 
De zuivere milieuthema’s werden echter 
eerder door BBL en IEW opgenomen dan 
door de Brusselse zusterorganisaties. De 
focus lag op het stedelijke, de stad be-
schermen tegen de invasie van stadsau-
tostrades, tegen de kantooruitbreiding, 
de strijd tegen speculatie. Vrijwaring van 
groene zones in de voortdurende ver-
stedelijking kreeg zeker ook aandacht, 
maar de andere milieuthema’s zijn voor-
al na de oprichting van het gewest (en 
het BIM) belangrijk geworden.

IEB en Bral zijn beide gestart als koe
pelorganisatie van wijkcomités. Func
tioneerden ze dan ook op een gelijk
aardige manier ?
IEB : De comités of verenigingen zijn 
bij IEB heel duidelijk de basis van de 
vereniging. Nog maar sinds de laatste 
statutenwijziging van twee jaar gele-
den kunnen individuen ook lid wor-

“Het nieuwe gewest nam verschillende eisen van Bral 

en IEB over, zeker in verband met  

stadsvernieuwing en leefmilieu.”

Twee ex-voorzitters van Bral – Albert Martens en Wim Kennis – poseren trots bij twee sleutelaffiches. 
De actie ‘Uw stad is verkocht/Ta ville est vendue’ betekende het startschot voor Bral. De affiche met 

de luchtfoto markeerde haar 30-jarig bestaan. © Bral
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den van IEB (max 10 %). Voordien was 
dat onmogelijk. IEB vond haar positie 
tegenover het beleid sterker door haar 
collectieve dynamiek als federatie van 
wijkcomités. De aangesloten vereni-
gingen werkten zowel thematisch, bij-
voorbeeld mobiliteits- huisvestings- of 
natuurverenigingen, als territoriaal, de 
echte wijkcomités zeg maar. Het even-
wicht tussen beide wordt zeer goed be-
waakt, zoals ook het evenwicht tussen 
comités uit de tweede kroon en die uit 
het centrum.

Bral : Het lidmaatschap bij Bral was van-
af de oprichting open voor comités en 
voor individuen. 

IEB : IEB had altijd een sterke Algemene 
Vergadering (AV). Die kwam maande-
lijks samen en zette het beleid van de 
vereniging uit. In de beginjaren was er 
eigenlijk niet veel verschil tussen staf 
en leden. Een geëngageerde équipe met 
veel gewetensbezwaarden stond ten 
dienste van een geëngageerde AV. Pas 
later, wanneer er meer middelen kwa-
men, bestond de staf meer uit specialis-
ten en vergrootte de afstand met de AV. 
De laatste jaren is er steeds meer een 
driehoeksverhouding tussen Raad van 
Bestuur, algemeen secretaris en staf.

Bral : Bij Bral lag het zwaartepunt van bij 
de start meer bij de Raad van Bestuur 
(RVB) dan bij de Algemene Vergadering. 
De Raad van Bestuur en de staf bepaal-
den de werking van Bral. Dankzij goed-
kope werkkrachten uit tewerkstellings-
projecten groeide de staf uit tot een ploeg 
van 10 mensen. Vanuit het ‘opbouwwerk 
principe’ werden ze vooral ingezet ter 
versterking van een lokale werking, dik-
wijls waren dat de toenmalige sociaal 
culturele raden (de huidige gemeen-
schapscentra). Door de beslissing van de 
Raad van Bestuur geen gebruik meer te 
maken van tewerkstellingsprojecten (en 

de daarbij horende ‘nepstatuten’) werd 
de staf bewust afgeslankt. Wat een om-
slag betekende van een lokale werking 
naar een gewestelijke focus. 

De gewestvorming in 1990 is  
op vele fronten in Brussel een keer
punt ge  weest. Hoe reageerden Bral  
en IEB hierop ?
IEB : Beide organisaties pleitten hier al 
jàren voor en reageerden dan ook en-
thousiast op de creatie van het Brussels 
Gewest. Het had echter wel serieuze ge-
volgen voor de werking. Het nieuwe ge-
west nam verschillende eisen van Bral 

en IEB over, zeker in verband met stads-
vernieuwing en leefmilieu. En de jonge 
administraties konden onze expertise 
best gebruiken.

Tegelijk kwamen er meer middelen en 
mogelijkheden om samen te werken 
met de nieuwe instellingen. 

IEB aanvaardde in die periode veel 
‘dienstenopdrachten’ en was een soort 
interface tussen beleid en bevolking. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn de 
oproep groene wijken, de opleiding 
tot compostmeester, de organisatie 
autoloze zondag, de campagne rond 
gescheiden afval etc. Op enkele jaren 
verdubbelde IEB zijn staf van 10 naar 
20 mensen. Het was ook de periode van 
de grote openbare onderzoeken, zo-
als het Gewestelijk Ontwikkelingsplan 
(GewOP) en het Gewestelijk Bestem-
mingsplan (GBP). 

Bral : Ook Bral voelde de druk van de 
gespecialiseerde administraties, zeker 
wat betreft leefmilieu. Doordat de ex-
pertise groeide bij het Brussels Instituut 
voor het Milieu (BIM – Leefmilieu Brus-
sel), werden we gedwongen minder slo-
ganesk te zijn en echt te focussen op 
bv het afvalstoffenplan. Maar met de 

Na de geboorte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1989) kregen IEB en Bral veel ‘dienstop-
drachten’ van de jonge snaak. Ze waren dan een schakel tussen het beleid en de bevolking. Zo ook 

bij de projectoproep Quartiers Verts. © IEB
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financiële steun van zowel het Brussels 
Gewest als de Vlaamse Gemeenschap 
koos Bral ook opnieuw voor lokaal werk. 
De subsidies voor wijkontwikkeling lie-
ten bv toe om ons te focussen op Sint-
Joost. Hier legden we mee de grondslag 
van de eerste generatie wijkcontracten. 
Met het Sociaal Impulsfonds (later Ste-
denfonds) konden we dan weer aan de 
slag in de Maritiemwijk in Molenbeek. 
Maar uiteraard werkte Bral ook mee 
met die projectoproepen, bijvoorbeeld 
rond mobiliteit. Dat was in nauwe sa-
menwerking met IEB. We moeten daar 
ook eerlijk in zijn, het was regelmatig 
de wortel van de gewestelijke subsidies 
die ons voor de uitvoering van bepaalde 
projecten heeft doen samenwerken.

Wijkcomités, is dat niet vooral iets 
van de jaren zeventig en tachtig ?
IEB : In de jaren zeventig waren er in-
derdaad veel comités een lange peri-

ode actief. Sommigen zijn dat nog. Zij 
zijn op hun beurt geregeld federaties 
van lokale groepen, zoals bijvoorbeeld 
ACQU (Association de Comités de Quartier 
Ucclois) en Wolu-Inter-Quartiers. 

Vandaag lijkt het leven van comités 
anders. Comités hebben soms een kort 
leven. Wanneer de actie of de nood 
voorbij is, gaan ze dikwijls over op 
waakvlam-stand. De grotere achterban 
haakt dan af en het zijn de meest ac-
tieven en geëngageerden die de boel 
nog draaiende houden. En toch zien we 
dat er ook vandaag veel acties en ini-
tiatieven opduiken in Brussel. Meestal 
gebeurt dat zonder dat mensen zich in 
een formeel kader organiseren.

De bezorgdheid om die mensen niet te 
verliezen inspireerde IEB om haar sta-
tuten aan te passen en een kleine min-
derheid van individuele leden toe te la-
ten. Het zijn immers net die mensen die 
dikwijls een globalere visie op de stad 
hebben en daarrond willen werken.

Bral : Het probleem van de uitdovende 
comités is niet nieuw. In de archieven 

van beide verenigingen vinden we tek-
sten met vragen als wat te doen met 
‘slapende comités’. Een nieuwe achter-
ban aanspreken of de oude activeren, 
vraagt echter ook een andere aanpak 
als federatie. 

Is het geen tijd voor een gevarieerdere 
aanpak ?
IEB : Wij organiseren Assemblées Associ-
atives rond een bepaald thema en stel-
len die soms ook open voor niet-leden. 
Daarmee bereiken we duidelijk een 
groter publiek. Om over bepaalde on-
derwerpen van gedachten te wisselen 
is dat prima. Om beslissingen te nemen 
over standpunten is het echter geen 
goede formule.

Bral : Bral opteerde om voor de nieuwe 
meerjarenplanning een traject op te 
zetten met onze leden en een aantal 
sleutelfiguren die we willen betrekken. 
Door die reflectie meer open te trekken 
zijn we uit onze gewone thema’s ge-
haald en verplicht meer transversaal te 
gaan werken. Een uitdaging uiteraard, 
maar wel een verrijking.

De woning-MARATHON-du logement zette het recht op wonen weer terug op de agenda. © IEB
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Werknemers van Bral werden vanuit het ‘op-
bouwwerk principe’ vaak ingezet ter versterking 
van een lokale werking. Zo ook in Haren.© Bral

6 ALERT nr 389 – november-december 2014 40 jaar BRAL



Klopt de indruk dat economie een 
nieuw aandachtspunt is ?
IEB : Voor IEB is dat inderdaad nieuw. In 
het verleden keken we naar industriële 
activiteit door de bril van industrieel 
erfgoed en naar kantoren als een eco-
nomische sterke activiteit die een be-
dreiging vormde voor de woonfunctie. 

Vandaag is de economische logica zeer 
sturend voor de stadsontwikkeling. 
Economische keuzes hebben invloed op 
de ruimtelijke ordening, en uiteraard 
ook op de (mis)match tussen de aange-
boden jobs en de kwalificaties van de 
bewoners. De keuze van het beleid voor 
een economie met internationale wor-
tels stimuleert ons om meer na te den-
ken over een economie ten dienste van 
de stad en zijn bewoners. Dit geeft aan-
leiding tot nieuwe bondgenootschap-
pen, zoals met de vakbonden. Ook voor 
hen is het vandaag een keerpunt. De 
illusie van de constante economische 
groei is nu wel definitief doorprikt. Ook 

zij moeten hun blik verruimen, bredere 
analyses maken en kijken naar een ter-
ritoriale verankering. Er is ruimte voor 
een stadssyndicalisme, niet alleen de 
werkomstandigheden zijn daarbij van 
belang, ook huisvesting en mobiliteit 
zijn gemeenschappelijke belangen ge-
worden. Dit wordt zeker een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende jaren.

Eerste of tweedelijnswerking ?
IEB : IEB stelt zich op als federatie van 
comités en themagebonden organisa-
ties. Het zijn niet de verkozenen die 
het alleenrecht hebben op politiek in 
de brede zin van het woord. Een ge-
zonde democratie laat toe dat de regels 
en plannen voortdurend aan een kri-
tisch debat worden onderworpen. En 
het vrijwaren van dat democratische 
debat was voor IEB van bij de start een 
belangrijke reden om de wijkcomités te 
verenigen. Ook binnen een federatie als 
IEB moet er trouwens plaats zijn voor 
verschillende standpunten 

Door zijn rol als federatie van wijkco-
mités behoudt IEB ook zijn legitimiteit 
tegenover de overheid. Daarom blijft 
IEB dat concept altijd verdedigen. Tege-
lijk is het wel een rem, omdat er com-
promissen moeten gesloten worden bij 
het formuleren van standpunten die bij 
consensus worden genomen.

Daarnaast is er de vaststelling dat in 
dit forum vandaag vele groepen afwe-
zig zijn, die niet deelnemen aan dit 
debat. Om meer contact te krijgen met 
les classes populaires is het noodzakelijk 
om eerstelijnswerk te doen. Het is niet 
de bedoeling om de ondertussen ook 
kwetsbare lagere middenklasse in de 
steek te laten, maar we proberen hen te 
verenigen rond gezamenlijke belangen, 
zoals betaalbare huisvesting.

Door op het terrein aanwezig te zijn 
begrijp je zaken, die anders moeilijk te 
vatten zijn. Maar het vraagt veel ener-
gie en inzet van mensen. En dat kan dus 
maar in enkele gevallen.

Bral : Bral deed op verschillende mo-
menten terreinwerk en werkte ook op 
een meer globaal niveau. Ook wij voe-
len de noodzaak om diverser te werken 
en meer verschillende groepen te berei-
ken. Maar omdat onze invalshoek toch 
thematisch blijft, willen we samenwer-
ken met andere organisaties die lokaal 
een globale en langdurige werking heb-
ben met die groepen. 

Hilde Geens & Claire Scohier

Compte rendu en français de cette rencontre 
dans le magazine Bruxelles en Mouvements 
(BEM) n° 273, nov-dec 2014. Ook te lezen 
via www.ieb.be. Meer over de vroege ja-
ren van de BBL en Inter-Environnement 
vind je op www.bondbeterleefmilieu.be.

Bralcafé’s waren ‘in de jaren 2000’ dé manier van Bral om haar achterban  
bij inhoudelijke thema’s te betrekken. © Bral
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Des villes plus respirables,  
c’est possible...
Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), la pollution de l’air est 
responsable d’un décès sur huit au ni-
veau mondial1. On pourrait croire que 
ce chiffre, qui a quasiment doublé en 
quelques années, concerne surtout les 
pays du Sud où l’on brûle des combu-
stibles à l’intérieur pour la cuisine. Er-
reur. Rien qu’en Europe occidentale, la 
pollution extérieure est responsable de 
280.000 morts par an, souvent par décès 
prématuré.

Si les experts de l’OMS ont revu leurs 
estimations à la hausse ces dernières 

1. OMS, communication du 25 mars 2014.

années, c’est notamment parce qu’ils 
appréhendent mieux le rôle joué par 
certains polluants très fréquents, 
comme les particules fines, souvent 
issues du transport et du chauffage.

Selon notre Conseil Supérieur de la 
Santé (CSS)2, les particules fines ont la 
particularité de pénétrer profondément 
dans les poumons et d’être à l’origine 
de pathologies très diverses : asthme, 
maladies pulmonaires obstructives 
chroniques, problèmes cardiovascu-
laires... “Elles forment également”, rap-
pelle le CSS, “un excellent moyen de 
transport vers les poumons de subs-

2. Avis du CSS n°8603, SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environne-
ment.

tances toxiques susceptibles d’y entraî-
ner toutes sortes de maladies dont le 
cancer”. Enfin, rajoute le Conseil, les 
particules semblent jouer un rôle délé-
tère dans la pollution des denrées ali-
mentaires.

Un tableau peu ragoûtant ? Certes. Les 
experts de l’OMS sont pourtant pru-
dents. Ils précisent que leurs plus ré-
centes estimations se basent exclusi-
vement sur des méthodes statistiques 
sûres et des mécanismes pathologiques 
parfaitement identifiés.

Des privilèges à revoir
La Fondation Contre le Cancer et la Fé-
dération des Maisons Médicales ont 
porté le fer au cœur du problème, el-
les réclament la fin du privilège fiscal 
accordé par le gouvernement fédéral 
au carburant diesel. Celui-ci est nette-
ment plus polluant en matière de par-
ticules fines que l’essence ; surtout en 
ville où les trajets automobiles courts 
sont monnaie courante (froids, les mo-
teurs polluent davantage). Les deux 
fédérations rappellent que ces parti-
cules sont considérées, depuis octobre 
2013, comme des cancérogènes avérés 
par l’OMS. Dix jours plus tard, c’est le 
Chief economist d’une grande banque 
et un professeur réputé d’une haute 

La pollution atmosphérique restera un problème 

majeur de cette ville dans les années à venir. En 

tant qu’association de défense de la ville et de l’en-

vironnement, le Bral écrit depuis 40 ans déjà sur 

ce problème. Aujourd’hui, nous trouvons auprès 

des Mutualités chrétiennes un allié qui partage la 

même préoccupation. Philippe Lamotte explique 

dans un article de la revue ‘En Marche’ l’impor-

tance de la qualité de l’air pour notre santé. 

Le Bral et le monde médical, même combat

Critical mass in Boedapest © CC

“Asthme, bronchites, 

problèmes 

cardiovasculaires…,  

les effets de la pollution 

atmosphérique sont souvent 

ignorés par les politiques de 

mobilité.”
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école de commerce et de management 
qui, s’associant aux ONG environne-
mentales3, ont réclamé que l’on sanc-
tionne fiscalement les comportements 
dommageables à l’environnement et 
à la santé. Dans leur collimateur : les 
privilèges fiscaux – importants en Bel-
gique – accordés à ‘l’utilisation privée 
des voitures de société’(5).

Les alternatives étouffées
Ce genre d’appel résonne souvent dans 
le désert. Le débat sur la mobilité est 
abondant dans la presse et sur les ré-
seaux sociaux. Mais, dès qu’il menace 
de se traduire en décisions politiques, il 
a furieusement tendance à se tétaniser. 
En dehors des grands ‘pics’, l’impact 
sanitaire de la pollution indiffère beau-
coup de mandataires et… les citoyens 
eux-mêmes. Les idées, pourtant, foi-
sonnent : péage urbain, taxation au ki-
lomètre, covoiturage et partage de voi-
ture façon Uber, rééquilibrage des taxes 
et accises sur le carburant. Mais elles 
ne sont appliquées qu’en mode mineur 
ou, à peine émises, se font dézinguer 
par les lobbies : “ça ne marchera pas”, 
“ça coûte trop cher”, “ça pénalisera les 
ménages précaires”, etc. Toutes sortes 
d’objections recevables, mais qui ne 
justifient pas l’enterrement immédiat 
des velléités d’innovations. Il faut dire 
que le débat public n’en est pas à un 

3. L’Echo, 10 juin 2014

paradoxe près. Si Bruxelles envisage 
aujourd’hui d’éliminer la voiture de son 
centre-ville (soit un kilomètre de voies 

routières ainsi rendues aux piétons), 
c’est parallèlement à la construction 
de plusieurs parkings, qui agiront pro-
bablement comme de nouveaux aspira-
teurs à véhicules au sein du Pentagone. 
Cherchez l’erreur…

En matière de mobilité nous ne nous en 
sortirons pas en disant ‘non’ à la fois au 
péage et à la taxe kilométrique. Sauf à 
préférer périr économiquement dans 
nos bouchons, fiers et immobiles dans 
des bulles matérialisant, pour beau-
coup d’entre nous, une partie de nos 
salaires et concentrant donc une part 
de l’estime de nous-mêmes…

Philippe Lamotte

Wij hebben dit artikel ingekort wegens 
plaatsgebrek. Het volledige artikel vind 
je op www.enmarche.be/Societe/Envi-
ronnement/2014/20140703_des_villes_
plus_respirables_c_est_possible.htm

Het project AIRbezen wil de luchtkwaliteit in Antwerpen beter in kaart brengen aan de hand van biomag-
netische monitoring van bladeren van aardbeien. Het wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers, Stad-
slab 2050 en het Departement Bio-Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. © CC
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“De Brusselse variant op een ‘lage emissie zone’ treft 

enkel maatregelen bij een voorspelling van een piek of een 

piekperiode van luchtvervuiling.”

Smog over het stadhuis © Hannes de Geest
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meerjarenplanning luchtkwaliteit Le Bral et le monde médical, même combat

Brussel lage emissie stad ?

“En dehors des grands ‘pics’, l’impact sanitaire de la pollution in-
diffère beaucoup de mandataires et… les citoyens eux-mêmes”, 
schrijft Phillippe Lamotte. Het nieuwe regeerakkoord blijkt hem 
gelijk te geven. Nochtans : aanvankelijk was ons enthousiasme 
gewekt. De regering leek van plan heel het Gewest om te vor-
men tot Low Emission Zone. De definitieve tekst zet echter een 
domper op de feestvreugde. We lezen :

“In overleg met de politiediensten zal sterker gecontroleerd wor-
den of de voertuigen die in Brussel rondrijden, voldoen aan de 
technische eisen en inzonderheid aan die met betrekking tot de 
uitstoot van fijn stof. Daartoe zal de Regering de mogelijkheid 
bestuderen gebruik te maken van intelligente camera’s. De Re-
gering zal overgaan tot een herevaluatie van het besluit van 27 
november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om 
piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdi-
oxiden te voorkomen. Met het oog op de naleving van de normen 
in verband met luchtkwaliteit zal een gewestelijke lage emissie-
zone worden ingesteld, om bij een voorspelling van een piek of 
een piekperiode van luchtvervuiling, het verkeer van de meest 
vervuilende voertuigen te verbieden.”

Aangezien de meest vervuilende auto’s enkel uit de stad worden 
gehouden als de vervuiling door het lint gaat, kunnen we dus 

eerder spreken over een ‘pollupiekplan’ extra large dan over een 
Low Emission Zone zoals we die kennen in Londen of Stock-
holm. Nochtans zorgde de invoering van een LEZ – gecombi-
neerd met andere maatregelen – daar voor een reductie van 
40 % van de fijne stofdeeltjes. 

We kunnen het ook positief bekijken : eens de camera’s ge-
plaatst zijn, kan je ze ook gebruiken om er een tarifering aan 
vast te koppelen. In Mechelen gebeurt dat al. Wie er het cen-
trum binnen rijdt, krijgt dankzij de camera automatisch de reke-
ning in zijn bus. Een stadstol zonder dat het zo genoemd wordt. 
Over stadstol of iets anders dat er enigszins naar ruikt, vinden 
we in het regeerakkoord echter niets terug. Nochtans wordt de 
jaarlijkse opbrengst hiervan op 458 miljoen euro geschat.1 Ter 
vergelijking : de MIVB heeft jaarlijkse 258 miljoen euro directe 
inkomsten. Het lijkt er op dat de luchtkwaliteit deze legislatuur 
niet zal verbeteren. Prove us wrong !

Jeroen Verhoeven & Steyn Van Assche

1. Stratec, Étude relative à l’introduction d’une tarification 
à l’usage en Région de Bruxelles-Capitale
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meerjarenplanning > groene/sociale economie 

“Valuable materials are leaking from our 
economies,” schrijft de EU-Commissie in 
haar nota ‘towards a circular economy’. 
“Circular economy systems keep resour-
ces within the economy when a product 
has reached the end of its life, so that they 
can be productively used again and again.” 
Lijkt op kringloop in een hipper jasje. 
Maar Bertrand wijst er op dat het con-
cept breder is dan dat.

Bertrand : “L'économie cir-
culaire donne la priorité à 
l'usage d'une matière d'un 
bien à la place de son habi-
tuel achat. Cela signifie que 
les matériaux et produits 

sont conçus pour être, en fin d'usage, ré-
parés, reconditionnés, réutilisés, démante-
lés, recyclé en priorité sur leur élimination 
dans le respect de la nature et de l'homme. 
Cela implique aussi une évolution des mo-
dèles économiques vers la vente d'un ser-
vice ayant une plus-value pour les éco-sys-
tèmes, au lieu d'un bien vendu pour lequel 
la fin de vie n'aurait pas été prévue.”

Concreet ? 
In Neder-Over-Heembeek coördi-
neerde EcoRes het project Irisphere. 
In samenspraak met citydev.brussels 
(GOMB) en Leefmilieu Brussel (IBGE/
BIM) begeleiden ze bedrijven (Scania, 
Duchateaux…) bij de identificatie en 
uitwerking van heel concrete win-win 
processen waar ook het milieu bij ge-
baat is. Zo stelt Solvay zijn overtollig 

gedemineraliseerd water ter beschik-
king van een ander bedrijf (ZF) dat 
daarmee een schoonmaakproces kan 
verbeteren. Of rijden de tractoren van 
Ferme Nos Pilifs op frituurolie van een 
bedrijfskantine. 

Bertrand : “We werken nu ook aan een 
cartographie des flux dans la région RBC. 
Dan kunnen we op grotere schaal bekij-
ken welke samenwerkingsverbanden er 
kunnen worden opgezet en welk bedrijf 
blij is met afval van een ander.”

Als deze circulaire economie echt van 
de grond raakt, wat kan dat beteke
nen voor onze armere wijken ?

Emmanuel : “Au travers 
des principes de l'économie 
circulaire, il est possible de 
créer de l'activité et de l'em-
ploi tout en répondant aux 
besoins locaux. La circularité 

et la valorisation du local nécessaires à une 
telle économie reposent tant sur les déchets, 
l'énergie, le partage d'espaces... que sur les 
ressources immatérielles – les compétences, 
le volontariat, la confiance entre acteurs... 
Une telle approche mobilise dès lors les ac-
teurs économiques (entreprises existantes, 
entrepreneurs en création, financeurs...) et les 
acteurs sociaux, les citoyens. Ils se retrouvent 
autour d'un même défi : l'amélioration des 
conditions de vie sociales, économiques et 
environnementales d'un quartier. Dans une 

Begrippen als kringloop en zero waste raken stilaan bekend bij het 

grote publiek. Maar het idee dat deze concepten ook iets kunnen be-

tekenen voor de Brusselse wijken en werklozen is nieuw. We gingen 

ten rade bij Betty van wijkhuis Chambéry en Bertrand & Emmanuel, 

specialisten circulaire economie bij EcoRes/Group One1. 

Circulaire economie :  
een springplank voor milieu én bevolking

1. EcoRes est un bureau d’étude et de conseil 
dont la mission est d’accélérer la transition des 
entreprises et des territoires vers une société 
durable. Group One is de moedervzw van waar-
uit EcoRes ontstond.

Het immer fleurige wijkhuis Chambéry. Op de voorgrond : Betty d’Haenens van Chambéry zelf en 
Josselin Jamet van Samarcande AMO. © Bral
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ville comme Bruxelles, caractérisée par une 
économie de service et un fort taux de chô-
mage, l'économie circulaire peut améliorer 
l'employabilité des personnes fragilisées. La 
dimension centrale de l'économie circulaire, 
la valorisation des flux matériels, est autant 

un prétexte de formation et de mobilisation 
de compétences ‘dormantes’ qu'une finalité 
environnementale et économique.”

Een mooie uitspraak om voor te leggen 
aan Betty D’Haenens van Chambéry. 
Dit wijkhuis in laag Etterbeek heeft een 

uitgebreid aanbod als dienstencentrum 
voor de buurt (bv. een sociaal restau-
rant) maar ook een kinder- en jonge-
renwerking én een werkervaringspro-
ject. Allemaal zaken die bovendien op 
elkaar inspelen. 

Betty, slapende competenties wakker 
maken, dat is voor jullie waarschijnlijk 
meer dan een theoretisch concept ?
Betty : “We merken dagelijks dat er veel 
mensen zijn die zich in een ‘grijze zone’ 
bevinden. Ze hebben dikwijls verschil-
lende competenties of hebben het in 

zich die te ontwikkelen maar vaak 
hebben ze niet de juiste getuigschrif-
ten of haken ze af op het schoolse. Via 
onze verschillende werkingen leren 
mensen competenties, vaak al doende 
en langs de neus weg. Maar we zetten 
er ook expliciet op in. Zo neemt onze 
jeugdwerking jongeren, die misschien 
vooral kwamen pingpongen, mee in 
een langer traject waarbij ze op een niet 
schoolse manier een ‘competentiestick’ 
vullen. Dat kan dan leiden tot een cer-
tificaat in het jeugdwerk. We gaan nu 
nog een stap verder en begeleiden een 
groep jongeren uit de wijk bij de oprich-
ting van een echte micro-onderneming 
rond babysitten. En die onderneming 
moeten ze zelf leiden, ook financieel. 
We werken dus zeer expliciet en prak-
tisch rond het wakker maken van soms 
slapende competenties. ‘t Is een ver-
haal van lange adem, van samen iets 
opbouwen.”

meerjarenplanning groene & sociale economie Circulaire economie

Unité d'aquaponie du Village Partenaire, le centre d'entreprises géré par Groupe One ; un exemple de système vivant qui fonctionne selon les principes de 
l'économie circulaire. Dans cette serre, les végétaux se nourrissent à partir des déjections des poissons grâce à l'intervention de bactéries. Plus d'info sur 

ce projet : www.aquaponiris.be. © GroupOne

La dimension centrale de l'économie circulaire, la valorisation 

des flux matériels, est autant un prétexte de formation et 

de mobilisation de compétences ‘dormantes’ qu'une finalité 

environnementale et économique.
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Kan een circulaire economie dienen 
als ‘wekker’ van slapende competen
ties ? 
Betty : “Veel mensen spelen met idee-
en die in de richting van het circu-
laire gaan. Dat werd ook duidelijk in 
het basisdossier van het wijkcontract 
waarin ideeën naar voor kwamen voor 
een winkel zonder verpakking, de op-
richting van een GASAP1... Maar die 
bekommernis om leefmilieu en kring-
loop leeft toch vooral bij de midden-
klasse. Wij werken wel aan de vertaal-
slag hiervan naar een ruimer publiek 
en passen het ook toe in onze werking. 
Zo werken we met afval van paletten 
van lokale handelaars. De ecologische 
bekommernis is ook aanwezig in ons 
werkervaringsproject rond renovatie. 
Het wordt echter een uitdaging om een 
stap verder te gaan en een ‘circulair’ 
project uit te bouwen dat aansluit op 
de aanwezige competenties en activi-
teiten. Vandaar ook onze samenwer-
king met Bral en Ecores/Group One in 
het project Circular.”

Circular
Als dit project groen licht krijgt, zullen 
we de goederen- en afvalstromen in en-
kele wijken in kaart brengen en kijken 
waar bedrijven, handelaars en organisa-
ties kunnen samenwerken of ruilen. En 
belangrijk : we maken ook een inventaris 
van de lokale kennis en competenties 
van mensen en proberen die te activeren, 
onder meer met ‘co-creatie-ateliers’ en 
een traject van begeleiding en vorming. 
Misschien beginnen enkele werklozen 
als resultaat daarvan een cateringbedrijf 
dat gebruik maakt van lokale groenten 
en levert aan organisaties uit de buurt. 
Of produceren ze iets op basis van lokale 
afvalstromen. Allemaal lokaal verankerd 
en niet ‘delokaliseerbaar’. En ook zonder 
nieuwe starters kan het project slagen. 
Elke persoon die dankzij dit traject zijn 
of haar competenties aanscherpt, is so-
wieso een overwinning.

Steyn Van Assche & Piet Van Meerbeek

1. Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture 
Paysanne

Circulaire economie meerjarenplanning groene & sociale economie

Op 15 & 16 oktober organiseerden Chambéry sa-
men met de Service d’aide aux jeunes en milieu ou-
vert (AMO), Samarcande en het OCMW een ‘Parcours 
van de solidariteit’. Spelen mee op de achtergrond : de strijd 
tegen armoede en de universele mensenrechten. Om er niet 
de zoveelste jammerklacht van te maken, werd de nadruk gelegd 
op solidariteit en lag het accent op positieve initiatieven. 

Zo werd het universele ‘recht op werk’ aangegrepen om de wafel bank te lanceren. 
Inclusief wafels, kantoor en bedienden in pak. Maar zonder geld. Mensen konden 
er hun kwaliteiten of vaardigheden investeren in een fonds met projecten van het 
lokale verenigingsleven. En jawel, na de storting wachtte een dividend in de vorm 
van een gratis wafel. De teaser bleek uitstekend te werken want een zeer groot 
deel van de voorbijgangers ging in op het aanbod en toonde zich bereid om tijd af 
te staan voor het goede doel.

De verzamelde vaardigheden worden nu concreter gelinkt aan een 20-tal vooraf 
geselecteerde projecten uit de buurt. Momenteel is het systeem dus een soort 
wervingsreserve van vrijwilligers maar zo worden er alvast weer mogelijkheden ge-
creëerd om nieuwe vaardigheden uit te bouwen en ervaringen op te doen. 

Talentenbank met wafels

Maar liefst 160 mensen schreven zich in bij de 
Talentenbank.© Youssef Amchir

Onbruikbare  
paletten van handelaars 
uit de buurt kregen een 

nieuw leven als bank. 
© Youssef Amchir
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meerjarenplanning > beter bestuur

Het aantal collectieve moestuinen in 
Brussel is de laatste jaren geëxplodeerd, 
net als buurtcomposteren. En wie geen 
groene vingers heeft, kan terecht bij 
ruilgroepen, stadsbrei of repair cafés. 
Overal in onze wijken zetten mensen 
zich samen om het leven in de stad 
aangenamer of duurzamer te maken. 

Terwijl veel van de traditionele Brus-
selse wijkcomités en actiegroepen ont-
staan zijn door een bedreiging, vaak 

een bouwproject waartegen de wijk in 
opstand kwam, zijn de groepen die nu 
opstaan niet uit op protest, inspraak of 
beleidsbeïnvloeding. Ze kijken niet naar 
de overheid of naar de privé en ook niet 
naar het middenveld. Ze willen zelf din-
gen verwezenlijken. Het is één van de 
centrale gedachten van de transitiebe-
weging : “Si on attend le gouvernement (…) 

on attendra trop longtemps. Le seul moyen 
est d’agir en groupe, en communauté loca-
le.” (www.entransition.be)

Dat strookt helemaal met het beeld 
dat in Nederland leeft, volgens socio-
loge Evelien Tonkens : “De participatie-
samenleving die politiek en beleid nu 
nastreven, is helemaal gericht op so-
ciale participatie – meedoen – terwijl 
politieke participatie – meepraten – uit 
beeld is. (…) De nieuwe democratie is 

een doe-democratie : niet leuteren maar 
aanpakken”. (Tonkens, Misverstanden 
over de participatiesamenleving, 2014)

Is dit de toekomst van onze democra-
tie ? Een alternatieve vorm van beleid 
dat gemaakt wordt door de burgers in 
plaats van door de overheid ? 

Goedgemutste machteloosheid
Eén ding is alvast zeker : Tonkens gelooft 
niet zo in de doe-democratie. Zij ziet 
deze tendens eerder als een symptoom 
van frustratie. “Het is in democratisch 
opzicht eerder goedgemutste machte-
loosheid. Zij beginnen die buurtmoes-
tuin niet omdat zij hierin een nieuwe 
vorm van democratie ontwaren, maar 
omdat zij hun geloof in deelname aan 
de democratie verloren hebben. Ze zijn 
boos op het neoliberalisme, het mondi-
ale kapitalisme, de graaicultuur bij de 

Zijn we met ons allen getuigen van de geboorte van een doe-democratie, 

waarin collectieven zelf de samenleving vorm geven ? Of zijn deze nieu-

we bottom-up initiatieven vooral kleine, veilige havens voor mensen die 

wegvluchten voor hun eigen machteloosheid ? Zijn ze een stap naar een 

duurzame samenleving of eerder een kweekvijver voor apathie ?

Bottom up  
uit frustratie ? 

“Er is steeds méér contestatie. De citoyens électeurs zijn 

citoyens contrôleurs geworden. En omdat zij vaak evenveel 

expertise bezitten als de administratie of de politiek,  

zijn ze veelal succesvol ook.”

Het Brusselse collectief ‘les Morts de la Rue’ 
vertelt een ontroerend verhaal op de trefdag 
‘Silence, on parle’ op het Muntplein. Het col-

lectief komt op voor een waardig levenseind voor 
alle Brusselaars en probeert daar ook zelf voor te 

zorgen. © Bral
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banken enzovoort en daarom beginnen 
ze een buurtmoestuin. Ze maken zich 
zorgen om grote maatschappelijke pro-
blemen, maar hebben geen vertrouwen 
in tegenmacht van burgers die tot ver-
antwoording en hervorming zou kun-
nen dwingen. Ze houden het klein.” 

Tonkens sluit zich daarmee aan bij de 
these van Nina Eliasoph. Deze Ameri-
kaanse sociologe onderzocht allerlei 
vrijwilligersinitiatieven en is vrij bitter 
in haar oordeel. Mensen zouden zich 
in hun organisaties terugplooien op lo-
kale en persoonlijke kwesties omdat die 
makkelijker te behappen zijn. Ze zouden 
bredere of zwaardere maatschappelijke 

problemen als discriminatie of leefmilieu 
verwijderen van de agenda van hun co-
mité uit schrik dat een gevoel van mach-
teloosheid in de groep zou sluipen. Op 
die manier zou ‘Do It Yourself’ de plaats in 
nemen van debat en contestatie. 

Le citoyen controleur
De analyse van Eliasoph en Tonkens 
contrasteert met een andere vaststel-
ling die je vaak hoort de laatste jaren : 
dat het hoe langer hoe moeilijker wordt 
om een groot bouwproject te realise-
ren omdat er telkens wel een collectief 
of belangengroep in de weg staat. Met 
andere woorden : er is steeds méér con-
testatie. De citoyens électeurs zijn citoyens 

contrôleurs geworden. En omdat zij vaak 
evenveel expertise bezitten als de ad-
ministratie of de politiek, zijn ze veelal 
succesvol ook. En regelmatig pakken ze 
nog uit met alternatieve plannen.

De Franse socioloog en historicus Pierre 
Rosanvallon is enthousiast en noemt het 
‘contre-démocratie’, “une forme de défiance 
démocratique exercée à travers les médias, 
les associations, les ONG et les groupes de 
citoyens. Ces voix construisent une atten-
tion démocratique et un pouvoir d’alerte. 
(…) (Le citoyen) a intérêt à être électeur et 
contrôleur. Il faut muscler les formes de dé-
fiance positive, civique, associative, voire les 
institutionnaliser.”1 “Ce développement est 
d’autant plus important que les objets et les 
occasions d’engagement se diversifient, du 
niveau local au niveau global.”2

1. www.20minutes.fr/france/118194-pierre-ro-
sanvallon-le-citoyen-doit-etre-electeur-controleur
2. www.revuenouvelle.be/article817.html

meerjarenplanning beter bestuurBottom up uit frustratie ?

Voluntary associations in the USA,  
schools of apathy?

“I had expected to learn how everyday conversation in voluntary associations works the magic of 
democracy. What I found instead was the cultivation of apathy (…) In trying so hard to maintain 
their “can-do” spirit, their optimism, and their hope, volunteers assumed that they had to hush any 
discussion of far-reaching political problems.”

“Backstage, these good citizens did care about politics, but “frontstage,” they wanted to avoid the 
sense of powerlessness that publicly discussing politics could evoke.”

“Several volunteers simply could not stop talking to me about local environmental problems, es-
pecially the nuclear military base – deemed ‘dangerous’ by the Environmental Protection Agen-
cy – that was about a mile from most of their homes. When I finally asked why they chose to 
participate in an anti-drug group, and if they had ever considered “doing something 
about” the nuclear base, their responses were all the same: the nuclear base was 
not ‘close to home’ and did not ‘touch me personally’. Solving the drug problem was 
‘close to home’, ‘do-able’, and ‘in our backyards’.” – Nina Eliasoph, The Culture of 
Political Avoidance, 2014.

Bottom up : une réponse 
à la frustration ? 
Sommes-nous témoins de la nais-
sance d’une démocratie partici-
pative, dans laquelle ce sont les 
collectifs qui modèlent la société ? 
Ou la multiplication des initiatives 
émanant d’opérateurs locaux té-
moigne-t-elle surtout d’une forme 
d’impuissance enjouée ? La socio-
logue Evelien Tonkens estime que 
c’est la perte de confiance en la 
démocratie qui incite les gens à se 
lancer dans un projet de potager. 
Nina Eliasoph, quant à elle, obser-
ve que de nombreuses associations 
bénévoles rejettent toute politisati-
on des discussions pour sauvegar-
der le sentiment qu’il est possible 
d’entreprendre quelque chose mal-
gré tout. En revanche, les grands 
projets de construction se heur-
tent de plus en plus à l’opposition 
d’associations d’habitants. Le ci-
toyen électeur devient alors citoy-
en contrôleur. C’est sur ce type de 
questions que le Bral se penchera 
dans les prochaines années. 

||| RÉSUMÉ EN FRANÇAIS |||

Moestuinen zoals deze in Sint-Gillis zijn volgens Evelien Tonkens ‘goedgemutste machteloosheid’. “Men-
sen beginnen die buurtmoestuin niet omdat zij hierin een nieuwe vorm van democratie ontwaren, maar 

omdat zij hun geloof in deelname aan de democratie verloren hebben,” meent de sociologe. © Bral
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Le FBI à Laeken

Je rencontre Lodhi et Ana dans la Rue 
Marie-Christine à Laeken. Avec une 
dizaine de femmes, elles ont formé 
le collectif citoyen FBI, Fibres Bruxel-
loises Interactives. Un des points de 
départ de leur action était le manque 
d’écoles de devoirs du côté néerlan-
dophone. 

Lodhi : “Dans le quartier, il y a 5 écoles 
néerlandophones mais aucune aide 
scolaire. Il y avait donc un besoin et 
on voulait faire quelque chose. Fina-

lement, nous avons décidé de le faire 
nous-même.” Les femmes ont trouvé 
un local et une institutrice et ont 
lancé l’école de devoirs. “C’était assez 
magique. Des enfants qui parlent le 
français sur la cour de l’école, par-
laient le néerlandais ici.”

Les parents paient chacun 30 euros 
par mois pour rémunérer l’ensei-
gnante. Ou plutôt ‘payaient’, puisque 
l’initiative s’est arrêtée après un an 
à cause d’une trop lourde charge de 
responsabilités pour Lodhi, qui était 
la porteuse. Or, le FBI continue, avec 

meerjarenplanning beter bestuur Bottom up uit frustratie ?

Et à Bruxelles ? Les initiatives citoyennes qui naissent un peu partout 

sont-elles des écoles de la démocratie ou plutôt des petits refuges 

pour des personnes qui ne veulent plus entendre parler de politique, 

comme le constatent les sociologues Tonkens et Eliasoph pour les 

Pays-Bas et les USA ? Examinons deux cas bruxellois. 

Complementaire tendensen
Paradox : enerzijds zouden groepen zich 
terugplooien op het persoonlijke en het 
apolitieke, weg van het protest, uit een 
gevoel van machteloosheid ; anderzijds 
zouden er steeds meer actiegroepen 
opstaan die protesteren tegen grote 
infrastructuurwerken en sterk genoeg 
zijn om ze tegen te houden. Wellicht 
twee complementaire tendensen. Maar 
verschillen de mensen van die twee 
groepen sterk ? Of nog : hoe kunnen zij 
hun vaak erg lokale initiatieven optillen 
naar een hoger niveau, op zo’n manier 
dat het een bredere maatschappelijke 
verandering in gang brengt ? Op dat 
soort vragen wil Bral de volgende jaren 
een antwoord vinden, samen met men-
sen op het terrein en met professione-
len en deskundigen die met dit thema 
in aanraking komen.

Do It Yourself & Governance
De periode 2004-2014 moest het de-
cennium van de zones van gewestelijk 
belang worden. De ontwikkeling van 
T&T, Heizel, Weststation... stond op de 
agenda en de Brusselse regering toonde 
de ambitie om de zaken strak te contro-
leren. Helaas, in het ondoordringbare 
kluwen van overheden en parastatalen, 
supranationale instellingen en grote 
privébedrijven, raakt het Gewest al rap 
de teugels kwijt. 

Hoe kunnen we de slagkracht van de 
overheid vergroten ? Hoe beletten dat 
verschillende diensten elkaar voor de 
voeten lopen ? En wanneer moet de 
overheid net een stap terug zetten : niet 
zelf uitvoeren maar eerder faciliteren, 
zodat mensen of verenigingen het zelf 
kunnen doen ? Of, zoals Luc Huyse sug-
gereert, optreden als notaris die kracht 
van wet geeft aan akkoorden tussen 
stakeholders ? In die zin hangt onze 
aandacht voor zelforganisaties samen 
met een andere hoofdbekommernis 
van Bral voor de komende jaren : gover-
nance.

Piet Van Meerbeek

Meer informatie :  
• Luc Huyse, De democratie voorbij. 
• www.lyber-eclat.net/lyber/bolo/bolo.html 

“Le politique sans les citoyens, ils ne sont rien. On a notre poids ; il faut l’utiliser.” Action de l’FBI, 
Fibre Bruxelloise Interactive, à Laeken. © FBI

Deux fois bottom up
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meerjarenplanning beter bestuurBottom up uit frustratie ?

d’autres actions et d’autres femmes 
qui prennent le relais. Elles réalisent 
un documentaire sur l’identité des 
femmes bruxelloises et le foulard, or-
ganisent une table d’hôtes sur la Place 
Willems...

L’action du FBI illustre bien cette nou-
velle forme de participation qu’est la 
‘doe-democratie’ (démocratie non pas de 
discussion mais d’initiative), née d’une 
frustration face à un certain laxisme ou 
manque d’efficacité des pouvoirs pu-
blics. La contestation politique est éga-
lement de mise dans leurs actions. Leur 
première action a ainsi été de contacter 
plusieurs échevins au cours de la légis-
lature précédente, pour les pousser à 
agir. Lorsque Lodhi décrit le carrousel 
‘ce n’est pas moi qui suis compétent’ 
auquel le FBI a alors été confronté, l’in-
dignation est palpable ; une indignation 
qui ne se limite pas au quartier. Lodhi 
met en exergue l’importance pour tous 
les citoyens de projets tels que NEO au 
Heysel. C’est cette conviction qui les 
pousse, en 2012, à organiser une demi-
journée sur les élections communales. 
À travers ces initiatives, les femmes 
du FBI assument un rôle de citoyens 
contrôleurs ou d’école de la démocra-
tie. Ana : “Le politique n’est rien sans 
les citoyens. On a notre poids ; il faut 
l’utiliser.”

Schaerbeek en transition

À Schaerbeek, le mouvement Schaer-
beek en transition est présent en 
force, avec une multitude d’initiatives. 
Schaerbeek en transition, Repair Café, 
GASAP... Nous demandons aux mili-
tants Candice et Jérôme dans quelle 
mesure ces collectifs stimulent une 
analyse et une conscientisation plus 
globales.

“Je pense effectivement que ça (les 
initiatives citoyennes, ndlr) peut venir 

d’une sorte de frustration par rapport 
au constat que l’on fait de notre so-
ciété et de l’envie de faire bouger les 
choses” nous dit Jérôme Antoine.”

“Le local a quelque chose de plus hu-
main que le global ; il rend plus concret 
peut-être, plus accessible” ajoute Can-
dide Lenoble.”

“Mais c’est légitime” pense Jérôme. 
“Je pense que les grands change-
ments sociétaux viennent d’une mul-
titude de petites initiatives locales et 
personnelles. Le futur n’est pas aux 
grands bouleversements globaux. Je 
suis convaincu qu’une multitude de 
petits changements a autant de force 
de changement et d’avenir. Le saut 
d’échelle se fera naturellement. Par 
exemple grâce aux Repair Cafés, on a 

reparlé beaucoup de l’obsolescence 
programmée des appareils électro-
niques. Et le fait d’en reparler fait que 
les politiques vont légiférer en la ma-
tière.”

Le macro-changement, fait d’une mul-
titude de micro-initiatives, Candice y 
croit aussi. “Il y a autant d’énergie dans 
les collectifs ! Le futur est à nous. Non 
pas contre, mais avec les institutions.” 

Candice nous conseille de lire ‘Bolo’bo-
lo, ensemble de propositions pratiques 
pour sortir du capitalisme’ de P.M., un 
écrivain suisse qui prône des petits 
espaces sans capitalisme, des “portes 
de sortie”.

Piet Van Meerbeek

Deux fois bottom up

Rencontre de Schaerbeek en Transition. Jérôme Antoine : “Je pense que les grands changements 
sociétaux viennent d’une multitude de petites initiatives locales et personnelles. Le fait de reparler de 
l’obsolescence programmée des appareils électroniques, fait que les politiques vont légiférer en la 
matière.” © Bral
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meerjarenplanning > diversiteit & dialoog

We vernieuwen onze com-
municatie dus niet zo-

maar, maar uit noodzaak. 
Wat niet wil zeggen dat 

we niet goed bezig 
zijn natuurlijk. Laat 

ons onszelf even 
bewieroken : Bral 

maakt inhoude-

lijk sterke analyses, bouwt expertise op 
rond Brussel en is een officiële en ge-
respecteerde gesprekspartner van de 
overheid. Hierbij werken we dagelijks 
op het kruispunt van verschillende ge-
meenschappen (FR-NL), organisaties en 
thema’s.

Dat werk, die interacties, brengen we 
naar buiten via de website, 

onze elektronische nieuws-
brief, publicaties, Alert, 

aanwezigheid op debat-
ten, etc.

Hoe doen we het nu ? 
Na analyse van al die communicatie-
middelen bleek dat we onvoldoende 
een onderscheid maken tussen de spe-
cificiteit van de doelgroepen enerzijds 
en de specificiteit van de communica-
tiemiddelen anderzijds. Onze elektroni-
sche nieuwsbrief vertrekt bijvoorbeeld 
naar tweeduizend mensen. Maar zijn 
dat wel de mensen die geïnteresseerd 
zijn in de aangekondigde debatten of 
aangeleverde analyses ? Je weet ook 
nooit zeker of de digitale versie van een 
nieuwe publicatie of Alert-artikel ook 
echt gelezen wordt door de mensen 
waarvan wij willen dat ze die lezen. 

Tijd voor gerichtere communicatie dus : 
welke communicatiemiddel gaan we 
prioritair inzetten om wie te bereiken 
en waarom ? Wie moet onze elektroni-
sche nieuwsbrief lezen, gaan we onze 
Facebook-pagina beter uitbouwen, tot 
wie richten we ons eigenlijk met Alert... 
en last but not least : wie hebben we no-
dig om ‘ons Brussel’ te realiseren maar 
bereiken we niét met onze huidige 
communicatie ? Deze vragen – en dan 
vooral die laatste – hebben we vandaag 
beantwoord en vertaald in een nieuw 
communicatieplan. 

BRAL wil impact hebben op Brussel. Dat wil zeggen dat we er alles aan 

doen om – we zijn ambitieus – iedereen ervan te overtuigen dat het 

mogelijk is om van Brussel een betere en duurzamere stad te maken. 

Om dat te bereiken moeten we onze visie zo efficiënt en gericht moge-

lijk verspreiden en verkopen. En moeten we die visie ook aftoetsen en 

confronteren met andere visies. Dat heet communicatie. Omdat Brus-

sel snel evolueert, dringen er zich ook een aantal verschuivingen op in 

de BRAL-communicatie. 

Communiceren  
in een veranderende stad
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meerjarenplanning diversiteit & dialoog
Communiceren in een veranderende stad

Niet (meer) ééntalig Nederlands
De details besparen we jullie, maar 
grosso modo communiceren we vanaf 
2015 naar volgende groepen : naar ‘de 
Brusselaar’ (in al zijn diversiteit), naar 
onze achterban (leden en sympathisan-
ten), naar beleidsmakers en academici 
en naar andere (middenveld)organisa-
ties. Die communicatie zal niet (meer) 
eentalig Nederlands zijn. Ze blijft van-
zelfsprekend informatief maar dient 
wel meer aan te zetten tot dialoog en 
mobilisatie. Doel : Brussel en het gedrag 
van de Brusselaar veranderen. Te theo-
retisch ? Dan volgt nu de praktijk. 

Bral heeft vanaf 2015 drie communi-
catiepijlers : papieren communicatie 
(publicaties, Bral-factsheet, jaarverslag), 
digitale communicatie (website, elek-
tronische nieuwsbrief, persberichten, 
sociale media) en diversificatie (Bral 
gaat op het terrein en ontwikkelt nieu-
we communicatiedragers). Een hele 
boterham. Aandachtige lezers merkten 
het direct op : ons magazine Alert komt 
niet voor in het lijstje. En het enigszins 
modieuze woord ‘diversificatie’ doet 
zijn intrede in het Bralvocabularium. 
We leggen uit. 

Nog Alerter
Je favoriete tweemaandelijks magazine 
overleefde de herstructurering dus niet. 
We zullen echter nog wel degelijk tijd 

investeren in papieren 
publicaties. Die zullen wel 
niet meer met een vaste regelmaat 
verschijnen. En wat er zal verschijnen, 
zal afhangen van wat we ermee willen 
bereiken, wat de urgentie is en tot wie 
we ons richten. We mikken op 2 à 3 pu-
blicaties per jaar, met een herkenbare 
huisstijl maar niet in het strakke keurs-
lijf van een magazine. Leden krijgen 
die publicaties opgestuurd en anderen 
kunnen zich abonneren. 

Want we zijn ervan overtuigd dat het 
niet via onze papieren communicatie 
(alleen) is dat we Brusselaars en nieu-
we doelgroepen gaan bereiken. Daarom 
maken we tijd en middelen vrij om 
nieuwe en andere werkmethodes uit 
te proberen en om meer op het terrein 
te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
een samenwerking met een school of 
een lokale theatergroep.

Goesting
Maar waarom willen nu per se een 
nieuwe doelgroep aanboren, waarom 
die fixatie op het verbreden van de ba-
sis ? We doen dit niet zomaar om onze 
legitimiteit wat op te krikken. De ambi-
tie ligt ergens anders : we hebben hen/
jullie nodig (en jullie/zij ons ?) om ‘ons 
Brussel’ te realiseren. 

We kijken alvast uit naar de confrontatie 
met nieuwe ideeën en verwachtingen 
die deze verbreding ongetwijfeld met 
zich mee brengt. Als Brusselse stadsbe-
weging hebben we alleszins de ambitie 
om de complexiteit van Brussel te begrij-
pen, te gebruiken en te omarmen. Dus 
maken we daar best ook tijd voor vrij. 
Welkom op dit nieuwe Bral-avontuur. 

Joost Vandenbroele

België – Belgique
P.B. - P.P. BRUSSEL XBC 6381

de kritische kijk van BRAL vzw op stedenbouw, leefmilieu en mobiliteit in het Brussels Gewest
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Désormais, notre 

communication sera 

multilingue.
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Van bij de start streed 
Bral als stadsbewe-
ging voor een meer 
leefbare stad, meer 
inspraak en een duur-
zamere mobiliteit. De 

stad moest beschermd worden te-
gen de invasie van stadsautostrades, 
kantooruitbreiding en speculatieve 
verkrotting ! We stonden niet alleen 
in deze strijd. Langs Franstalige kant 
stonden IEB en ARAU mee op de bar-
ricaden. Gelukkig liet 40 jaar actie 
voor een beter Brussel zijn sporen na.

Zeker na de vorming van het Brussels 
Gewest (1990) werden verschillende 
eisen overgenomen en gemeengoed. 
Huisvesting werd beschermd, wijk-
contracten zagen het licht en stren-
gere milieunormen zijn een feit. En 
niemand denkt er nog over nieuwe 
stadsautostrades aan te leggen of te-
rug auto’s te laten parkeren op de gro-
te markt. Enfin, toch bijna niemand.

En toch, de concrete veranderingen 
op terrein gaan vaak traag en de oude 
strijdpunten blijken nooit volledig 
gewonnen. Zo is Brussel – ondanks 
een mentaliteitswijziging – nog al-
tijd filekampioen, scoort ze bijzonder 
slecht op luchtkwaliteit en is de huis-
vestingscrisis bijzonder scherp. En bij 
de planning van onze stad primeert 
het privébelang nog te vaak op het 
algemeen belang. Maar ondertussen 
evolueert de stad en dienen nieuwe 
thema’s zich aan. 

Zo is Brussel is nu niet meer de oud-
ste maar de jongste stad van het land. 
En met één op twee Brusselaars van 
vreemde origine kleurt Bruxsel zich 
met vele andere talen en leefgewoon-
ten. De kloof tussen arm en rijk wordt 
bovendien steeds groter.

En als Brussel verandert, doet Bral dat 
ook. Samen met jullie, leden en bre-
de achterban, stippelden we nieuwe 
prioriteiten uit die dit weerspiegelen. 
Het zijn er vier : Bral strijdt voor een 
betere luchtkwaliteit, zet in op een 
groenere en socialere economie, gaat 
voor een beter bestuur (zeker wat be-
treft planning) en… last but not least… 
we gaan voor een meertalig en meer 
divers Bral ! 

Dit feestnummer van Alert staat al-
vast in het teken van onze nieuwe 
prioriteiten. Tegelijk is deze Alert ook 
de laatste Alert. Jawel, onze papieren 
bondgenoot is niet meer. Het hoe en 
waarom lees je in het artikel over 
onze nieuwe communicatie maar het 

doel is eenvoudig : ervoor zorgen dat 
meer Brusselaars en Brussel-lovers 
hun schouders onder de ambities van 
Bral zetten. 

Maar de duurzame stad die Bral am-
bieert, dekt zoveel ladingen als er 
mensen zijn. Een duurzamer en meer 
solidair Brussel vraagt dan ook dat 
we meer van elkaar leren en luisteren 
naar wat dat voor iedereen betekent. 
Voor tieners en ouderen, voor daklo-
zen en studenten, voor nieuwkomers 
en ketten, voor huurders en kopers, 

voor bezoekers en bewoners, voor 
denkers en doeners, voor overheden, 
investeerders en stadsorganisaties. 
Voor de digital natives en liefhebbers 
van papieren tijdschriften.

De komende jaren worden dus onge-
twijfeld even spannend en interes-
sant als de vorige 40. 
Laat de toekomst maar beginnen, 
Bral is er klaar voor. 

Sarah Hollander,
voorzitster Bral

Bral, 
stadsbeweging

voor Brussel


