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plan vol plannen
Het meerjarenplan leest bijna als een nieuwjaars-
brief: niks dan fijne beloftes met menselijke lanen
en leefbare pleinen. Maar is het nieuw? Ja en nee.
Dit plan herneemt de strategische doelstellingen
van alle eerdere plannen die iets of wat te maken
hadden met straten. Noem een plan of het zit erin
verwerkt: het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, het
gedateerde Iris- of Gewestelijk Vervoersplan, het
regeerakkoord... Het plan houdt tevens rekening

met de Belirisakkoorden tussen Gewest en fede-
rale staat. Ook het busplan, tramplan, fietsplan en
het plan ter bestrijding van de geluidshinder zit-
ten erin vervat. Is dit plan dan enkel een marke-
tingstunt? Of het Grote Plan voor Herkauwers?
Neen. Met dit plan wil het Gewest al het oude bun-
delen om het hoofd te bieden aan de gefragmen-
teerde aanpak. Integratie is het codewoord.

mission was
impossible
De nv Brussel-Zuid is eraan voor
haar moeite. De harde professionals
van het Comité van Aankoop zullen
de onteigeningen verder uitvoeren.
Het onteigeningsbesluit loopt af in
augustus. De tijd dringt.

Het Gewest richtte de nv Brussel-
Zuid begin jaren negentig op om de
speculatiekoorts in de Zuidwijk op
te vangen. Na de kater van het Man-
hattanproject aan het Noord had dit
een schoolvoorbeeld moeten zijn
van publieke private samenwerking
(pps). De nv moest terreinen kopen,
vastgoedprojecten coördineren en
de bewoners sociaal en financieel bij-
staan bij hun herhuisvesting. Het
heeft nog tot ‘96 geduurd voor de
maatschappij operationeel was en
ze is er nooit in geslaagd de situatie
recht te trekken.

Resultaat: een zwaar verloederde
zuidwijk, met stadskankers erbo-
venop en één lusteloze, halflege kan-
toortoren. De nv heeft nooit kunnen
optornen tegen de vastgoedsector.
Een samenwerking waar middelen
zo ongelijk verdeeld zijn, kan eigen-
lijk nooit goed komen. Dat er geld
van Beliris nodig is om de gronden
betaalbaar te maken voor woning-
bouw is maar één van de bewijzen.

Het is tijd om lessen te trekken uit
publieke private samenwerking en
toe te geven dat de overheidsvisie
van ‘tgv + kantoren = herwaarde-
ring’een mislukking is over de hele
lijn. Beste Ministers, schrap de
Merodestraat uit het onteigenings-
besluit en start een renovatiepro-
ject met ondersteuning van eige-
naars en bewoners, nu!

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

facelift voor brussel?
meerjarenplan openbare werken

Fietspaden, bredere trottoirs, aantrekkelijke pleinen, trambeddingen waar het
kan... Het gewestelijk ‘meerjarenplan openbare werken’ mikt op een trendbreuk:
na decennia alles-voor-de-auto beoogt het een herstel van het evenwicht in de
publieke ruimte.

vervolg pagina 2
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“Als voetganger ben ik geboo-oowren.” vrij naar Eddy W.

anders mobiel
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nu ook met strategie
Oude doelstellingen maar een nieuwe strategie om
ze eindelijk te behalen. Elk groot project krijgt een
fiche die zoveel mogelijk doelen uit eerdere plan-
nen bevat. Een projectleider binnen de adminis-
tratie volgt het project op van concept tot uitvoe-
ring. Zij of hij is het centrale aanspreekpunt. Zo
wil het Gewest de versnippering stoppen en alle
betrokken administraties op een lijn krijgen. Onder-
schat het belang hiervan niet: de gebrekkige samen-
werking tussen administraties is nu een van de
belangrijkste redenen waarom zoveel openbare
werken geen of halfslachtige resultaten opleveren.
Iedereen moddert maar wat aan zonder duidelijk
doel voor ogen.

je mag ook wonen op een laan
De nieuwe aanpak komt er niet opdat het Gewest
sneller en efficiënter beton zou kunnen storten. Het
wil het evenwicht herstellen tussen wonen en ver-
keer op de gewestwegen. De Generaal Jacqueslaan,
de Lambermontlaan, de Charles Woestelaan, de
Albertlaan en de Haachtstesteenweg vergroenen en
worden vriendelijker voor voetganger, fietser en
openbaar vervoer. De akoestische zwarte punten
krijgen veel aandacht. Pleinen bezetten een promi-
nente plaats in het plan. Terecht: Brussel telt veel
uitgestrekte kruispunten, asfaltvlaktes of open-
luchtparkings, het achtervoegsel ‘plein’onwaardig.

een stad heeft recht op pleinen
Rogierplein
Na het getouwtrek tussen Sint-Joost en het Gewest
over territoriale aanspraken op het Rogierplein
komt er een soort architectuurwedstrijd naar ana-
logie met Flagey. Ook een stuk van de kleine ring
krijgt een plaats in de wedstrijd. Dit project wordt
ontzettend belangrijk maar ook aartsmoeilijk:
Rogier moet veel aantrekkelijker worden als knoop-
punt voor intermodaliteit tussen metro, tram en bus.
Nu werkt dat plein van geen kanten. Rogier moet

ook een leefbaar plein worden maar hoe? Het ligt
langs een grootstedelijke as waar grootschalige kan-
toorcomplexen alles domineren. Een ware wind-
tunnel. Het uiteindelijke ontwerp zal dus moeten
uitblinken in stedenbouwkundige spitsvondigheid.

Kanaalzone tussen de Ninoofse Poort 
en Sainctelette
Het Gewest wil de stad dichter bij het water bren-
gen door meer plaats te geven aan voetgangers en
fietsers. Binnenkort worden de plannen openbaar.
De Ninoofse Poort zou een gewestpark krijgen. Het
zal ons benieuwen hoe ze dat verzoenen met het
drukke verkeer op de westelijke kleine ring.

Liedtsplein
Niet zo heel lang geleden heraangelegd en uitge-
draaid op een mobiliteitssoep. Het plein ligt erbij
als een arena waar voetgangers, fietsers en trams
elkaar voortdurend bekampen. Federaal Belirisgeld
zal het plein volgend jaar bijsturen.

Centrumlanen
Deze autosnelweg die de Vijfhoek doorklieft,
vormt een barrière in de binnenstad. Het Gewest
speelt hier de tweede viool. Ze kan het project
alleen indirect beïnvloeden: ze heeft bijvoorbeeld
het laatste woord over de metro- en bushaltes. De
Stad wil het aantal rijstroken verminderen, zoals
op de Jacqmainlaan maar ze hebben te lang geaar-
zeld om het nog voor de verkiezingen te fiksen.
Alles hangt dus af van het volgende College. Dit
jaar zou er nog een voorlopige heraanleg komen
met wat verf. Hopelijk denken ze ook aan de
samenhang met Zuidstation en Rogier.

Schweitzerplein
Langs de Gentsesteenweg in Sint-Agatha-Ber-
chem. Het Gewest plant een architectuurwedstrijd
met inspraak van de bewoners en gebruikers van
de stad. Hierover vernemen we binnenkort meer.

Omgeving Zuidstation en kruispunt
Jamar/Zuidlaan
Wie van het centrum naar het zuidstation stapt, gaat
gebukt onder een gevoel van nietigheid. Hier bra-
ken de verkeerskokers van de kleine ring einde-
loze verkeersstromen uit. Meteen daarna volgt de
stenen woestenij voor het station. Alleen op zon-
dag blaast de zuidmarkt deze plek leven in. Hoe-
wel niet zo lang geleden heraangelegd wil het
Gewest herbeginnen (“einmal ist keinmal”) en
dus worden zowel het ‘plein’ als het verkeers-
knooppunt herbekeken. Broodnodig om de link
met de binnenstad te herstellen.

Meiserplein
Het grootste kruispunt van België is een belang-
rijke toegangspoort tot het gewest. Een intermo-
daal knooppunt waar uitwisseling tussen voet-
ganger, fietser, auto, tram en bus mogelijk is op
voorwaarde dat die uitwisseling gepaard gaat met
een kwalitatieve heraanleg van de plek.

Wat zal er nu juist veranderen aan en op het ter-
rein? Da’s lang niet duidelijk. Naast administra-
tieve bevoegdheidsversnippering zitten we ook
opgezadeld met ongezonde machtsverhoudingen.
Een plein op een gewestweg valt nog mee maar veel
pleinen liggen op gemeentewegen waardoor het
Gewest het project enkel kan beïnvloeden. Veel
schepencolleges zien de doelstellingen van het
Gewest spijtig genoeg niet zitten: een breder voet-
pad bijvoorbeeld betekent in de praktijk vaak min-
der parkeerplaatsen. Een projectfiche of project-
leider kan daar weinig aan veranderen.

Draagvlak is er nodig. Mensen die een ver-
nieuwend project begrijpen en steunen. Het Gewest
ziet het belang daarvan in en wijdt een omstandig
stukje aan laagdrempelige informatiepunten en par-
ticipatie. Alleen is het onduidelijk wat het Gewest
daaronder verstaat. Wij hebben sterk de indruk dat
ze participatie enkel beschouwen als een vorm van
communicatie en dat is voor ons onvoldoende.

Op 22/5 om 19u is er een infovergadering op
kabinet Smet

Als het meerjarenplan
openbare werken goed
functioneert, worden onze
lanen opnieuw gezellig.

vervolg van pagina 1
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in de ban van 
de grotere Ring
een beetje minister legt autowegen

Eind maart onthulde de Vlaamse regering
het ei van Columbus dat hen moet toela-
ten de verkeershinder rond Brussel op te
lossen: meer plaats voor de auto! Volledig
in strijd met de EU-verplichtingen inzake
luchtkwaliteit.

2008
Een en ander past in het Start-project dat de lucht-
haven van Zaventem beter moet ontsluiten. Ook
openbaar vervoer krijgt centen maar een flink
budget gaat naar de wegen: € 23,6 miljoen. Natuur-
lijk is het allemaal nog niet voor morgen. Voor de
nieuwe plannen moet er eerst nog een milieueffec-
tenrapport komen bijvoorbeeld. Voor het stuk tus-
sen Zellik en Wemmel werkt Vlaanderen al aan een
ruimtelijk uitvoeringsplan en kunnen de werken
starten in 2008.

Onverantwoordelijkheid (sic)
‘Files? Dan leggen we toch gewoon een baantje
bij.’ is nog steeds de leuze. En wij dachten dat we
die tijd gehad hadden. Dat iedereen nu wel beseft
dat meer rijstroken leiden tot nog meer verkeer, in
een spel van vraag en aanbod. Maar we dwaalden.

Kennelijk zien sommige politiekers nog altijd niet
dat er maar één oplossing is om uit de mobiliteits-
crisis te geraken: het openbaar vervoer moet haar
concurrentiepositie verbeteren ten opzichte van de
auto. Al onze schaarse middelen moeten daar
naartoe. Het gewestelijk expresnet moet het ant-
woord zijn op de files. De uitbreidingsplannen voor
de ring lopen het Gen alleen maar voor de voeten.

En nog iets: meer asfalt rond Brussel zal zeker
niet leiden tot minder fijn stof in de lucht hoewel
Europa onze overheid verplicht werk te maken van
de luchtkwaliteit. De Vlaamse regering lapt die ver-
antwoordelijkheid blijkbaar aan haar laars. In
Nederland hebben milieubewegingen dergelijke
projecten kunnen tegenhouden omwille van de
invloed op de luchtkwaliteit. Brusselaars, toont u
weerbaar...

De plannen bestaan al langer om de grote ring te
verbreden tussen Zellik en Wemmel. Echt een
geniale maatschappijvisie!. De Vlaamse regering
wil nu ook een baanvak trekken tussen Wemmel
en Vilvoorde. En tussen de E19 en de E40 komen
er parallelwegen naar de luchthaven. Het Leo-
nardkruispunt en de A12 ter hoogte van Meise-
Westrode zijn gelukkig breed genoeg en moeten
gewoon verbeteren. De A12 krijgt wel nieuwe
aansluitingen voor nieuwe industrieterreinen.

In het plan zou de afrit 8 Wemmel/Heizel ver-
dwijnen. De Brusselse regering is hier niet over te
spreken: de verkeersdruk op de secundaire invals-
wegen dreigt flink toe te nemen.

De Vlaamse regering wil nog eens een extra baanvak op de grote ring. En het wordt geen wandelstrook.

week van vervoering 2006

het jaar van 
de benenwagen

Eigenlijk, als je het wel beschouwt, is iedere auto-
mobilist een voetganger met een prothese. Geluk-
kig is de auto een externe prothese en geen implan-
taat. De automobilist is nog altijd in staat om
autonoom te stappen maar dan moeten straten en
pleinen uitnodigen om te voet te gaan.

De jaarlijkse Week van Vervoering is het ideale
moment om de aandacht te vestigen op gebreken
in het straatbeeld en onze verplaatsingwijzen in
vraag te stellen.

Van 16 tot 22 september 2006 geven we de
voetganger een duwtje in de rug.

projectoproep
Wijkcomités, jeugdbewegingen, handelaarsvereni-
gingen en aanverwanten kunnen daar aan meewer-
ken. Als je tijdens de Week van Vervoering een
actie over stappen op ‘poten’ wil zetten, kun je
financiële steun krijgen. Bral vzw en Inter-
Environnement Bruxelles lanceren, met de steun
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een
projectoproep.

In 2005 was er € 10 000 voor 16 projecten. Dit
jaar willen we minstens even goed doen. De Brus-
selse regering stelt € 12 500 ter beschikking.

Enkele pistes die je kunt ‘bewandelen’ (wat
zijn we spitsvondig, zeg): ideeën uitwerken voor
een voetgangersvriendelijke publieke ruimte, aan-
gename voetgangersroutes uitstippelen in je wijk
of gemeente, actie voeren tegen wildparkeren,
voetgangersknelpunten in kaart brengen in je wijk
of gemeente, speelstraten inrichten in je buurt...

voorwaarden:
Je project moet collectief zijn en de voetganger een
stap vooruit helpen in het gewest. De acties en pro-
jecten moeten plaats vinden tijdens de Week van
Vervoering, van 16 tot 22 september 2006 en
moeten open staan voor het grote publiek.

Je kunt het aanvraagformulier downloaden op
http://www.bralvzw.be. Stuur het ten laatste op
16 juni naar Bart, Zaterdagplein 13, 1000 Brus-
sel of naar E bart@bralvzw.be. De selectie vindt
plaats in het begin van de maand juli. Info op 
T 02 217 56 33.

Bral en Inter doen een
projectoproep voor acties ten

voordele van voetgangers.



4

uitstoot verminderen? far by far!
De autoindustrie lijkt niet van plan haar beloftes
over de beperking van de uitstoot van personen-
wagens na te komen. Een recente studie, besteld
door Transport & Environment, toont dit aan. De
huidige overeenkomst zet de autoindustrie er niet
toe aan om werk te maken van zuinige auto’s die
minder broeikasgassen uitstoten.

In juni staat dat thema op de agenda van de
nieuwe ministerraad. Daarom voerden op 19 april
jl. een 10-tal militanten van 4x4info actie aan de
kabinetten van Premier Verhofstadt en Federaal
Minister van Leefmilieu Tobback. Als Belgische

vertegenwoordigers op de Europese raadsverga-
dering in juni kunnen zij bij Europa aandringen op
dwingende normen voor de gemiddelde CO

2
-uit-

stoot van nieuwe wagens. 140g/km CO
2

tegen
2008, 120g/km CO

2
tegen 2010 voor nieuwe auto’s

die op de markt komen is de eis van de milieube-
weging.

De actievoerders zetten hun eis kracht bij met
een ludieke prent. Commissievoorzitter Barosso
rijdt zelf met een energieverslindende SUV met
een gemiddelde uitstoot van 265g/km! Er van uit-
gaand dat Barosso jaarlijks gemiddeld 15 000 km

bij elkaar rijdt, stoot hij zo maar eventjes 4 ton CO
2

uit tegen 2010.
Meer info op W www.4x4info.be of 

W www.transportenvironment.org.

SSlleecchhtt  vvoooorr  hheett  kklliimmaaaatt::  BBaarrrroossoo  zzaall  mmeett  zz’’nn  44xx44  nnaaaarr
sscchhaattttiinngg  1166  ttoonn  CCOO22  uuiittssttootteenn  tteeggeenn  22001100..

Werner Van Mieghem: De gemiddelde 
villa wordt ernstiger aangepakt dan
de 5 000 woningen van de regering.zeker wonen

catastrofe wandelt ons tegemoet
manifestatie voor recht op wonen

En als we allemaal samen stappen, dan hebben we
een...? Wandelclub! Of een betoging. Voor recht
op wonen bijvoorbeeld.

crisis
De wooncrisis in Brussel woekert verder. De prij-
zen blijven stijgen, de wachtlijsten voor sociale
woningen worden langer. Steeds meer gezinnen
staan voor de verscheurende keuze: in een krot
wonen of een veel te klein appartement betrekken.
Een huurcontract tekenen waarvan ze weten dat
de huurprijs eigenlijk onbetaalbaar is of Brussel
verlaten. De onthaalhuizen voor daklozen slibben
dicht. Geneesheren, onderwijzers en sociale orga-
nisaties trekken aan de alarmbel.

toekomstplan zonder dak
In 2004 zag het er nochtans goed uit. Alle politieke
partijen hadden van de huisvestingcrisis een van
hun belangrijkste verkiezingsthema’s gemaakt.
De nieuwe Brusselse regering riep de oplossing
van die crisis uit tot een van haar grote prioritei-
ten. Met het “Plan voor de Toekomst van de Huis-
vesting” wou ze op vijf jaar 5 000 nieuwe wonin-
gen bouwen, de meeste daarvan sociale. Anderhalf
jaar later is daarvan nog niet veel in huis gekomen,
zegt Werner Van Mieghem van de Brusselse Bond
voor het Recht op Wonen. Het toekomstplan is dus
dakloos.

Hallo Werner? 
Hoe zit dat met die 5 000 woningen?
Onder deze regering zullen die er nooit komen. Voor-
lopig is er geen enkele nieuwe woning gebouwd, is
er geen fundering gegoten. Er is zelfs nog geen
enkele bouwvergunning afgeleverd. Het budget
van € 180 miljoen dat voorzien is voor dit jaar, zal
dus stilletjes blijven liggen op de begroting.

Hadden jullie dan veel resultaten
verwacht? Zoiets vergt toch tijd?
Inderdaad maar de aanpak is amateuristisch. De
bouw van zoveel woningen zou één van de groot-
ste projecten uit de geschiedenis van het Brussels
Gewest moeten zijn maar een gemiddelde villa
wordt ernstiger aangepakt. Van de weinige projec-
ten die tot nu toe op papier zijn gezet, zijn de meeste
ondertussen naar de prullenmand verwezen omdat
ze te slecht waren. Alleen de projecten in Ukkel,
Molenbeek en Jette zouden ondertussen goedge-
keurd zijn. De regering is nu bezig onze kritiek van
vorig jaar te verwerken voor de nieuwe aanbeste-
dingen.

Komt er nog iets van de huurtoelage?
Net voor de verkiezingen ondertekenden CDh,
Ecolo en PS, drie partijen die nu in de Brusselse
regering zitten, een open brief voor de invoering
van een huurtoelage voor de armste Brusselse
gezinnen. Dat moest hen helpen een woning te vin-
den op de privémarkt. Een paar maanden later, in
de regeringsverklaring, bleef daar al niet veel
meer van over. “Een experimenteel systeem,
beperkt tot de sector van de openbare woningen”
klonk het toen. Niet veelbelovend. Maar zelfs
daar is tot nu toe niets van gekomen.

Is het geld voor de huurtoelage
misschien meer nodig 
voor de bouw van nieuwe woningen?
Neen hoor. Op ons initiatief heeft de adviesraad
voor huisvesting voorgesteld een huurtoelage voor
7 000 gezinnen in te voeren. Dat zou € 6 miljoen
per jaar kosten. Dat is zeker haalbaar voor het
Gewest. Vergelijk het met de € 180 miljoen voor
de woningbouw...

Gaan de prijzen niet meer stijgen met
zo’n toelage?
(Werner schatert). De overheid zou in ons voor-
stel de huurtoelage pas betalen als de eigenaar
akkoord gaat om z’n huurprijs te beperken. Dus

geen stijging. Als we bijvoorbeeld 30 000 gezin-
nen een toelage geven... en zonder verdere prijs-
controle, dan zouden de prijzen wel stijgen.
Daarom pleiten wij ook voor een omkadering van
de huurprijzen. Nagenoeg alle politici en partijen
zijn het er, in theorie, over eens dat er iets moet
gebeuren om de waanzinnige stijging van de huur-
prijzen in Brussel te stoppen. Woningen zijn niet
zomaar een economisch goed, ze zijn een basis-
recht, ingeschreven in de grondwet. De overheid
moet dus zorgen dat iedereen een degelijke en
betaalbare woning kan krijgen.

En hoe moet zoiets in z’n werk gaan?
Er zijn eigenlijk twee systemen. Ofwel legt de over-
heid zelf referentiehuurprijzen op: dat type woning
kost zoveel; zonder discussie. Zo gebeurt het in
Nederland. Ofwel moedigt ze de verhuurder aan
om z’n woning goedkoper te verhuren en beter te
onderhouden door belastingvoordelen. Het Brus-
sels Gewest kan daar zelf gedeeltelijk voor zorgen
en moet daarnaast ook druk uitoefenen op de
federale regering om de nodige fiscale hervormin-
gen door te voeren. Maar wat is er tot nu toe in de
praktijk gebeurd? Zo goed als niks. Wij geloven
de regering niet meer wanneer ze ons zegt dat we
ons geen zorgen hoeven te maken en dat alles
wel in orde komt. De toekomst van een hele gene-
ratie staat op het spel.

Dus komt er een betoging?
Jazeker. Vrijdag 16 juni om 12.00 uur vertrekken
we aan de Nieuwe Graanmarkt in 1000 Brussel. De
slogan van de manifestatie is: “Kom op voor uw
recht op wonen”. We passeren ondermeer langs het
Brussels parlement. Wij eisen dat de Brusselse
Regering doet wat ze beloofd heeft: van de oplos-
sing van de woningnood een prioriteit maken.

Meer info bij de Brusselse Bond voor het
Recht op Wonen (BBROW) op T 02 502 84 63,
E rbdh@skynet.be of W www.rbdh-bbrow.be.
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Deze willen we je niet onthouden: de jonge ver-
eniging l’Ouvrant wil met jullie wandelen! l’Ou-
vrant zet zich in voor het behoud van het klein patri-
monium. Ze zijn voor het eerst in de pers gekomen
met hun strijd tegen pvc-ramen. “La façade appar-
tient à celui qui la regarde”, is hun devies.

Op woensdag 17 mei kun je met hen op ontdek-
kingstocht vanaf 11.00 uur: opgeknapte gevels
vergelijken met verknoeide tweelingbroertjes. 

De mooie elementen hebben daar baan geruimd
voor aluminium of dergelijke. Een lacune in de wet-
geving laat zo’n knoeiwerk toe, zeggen de trekkers
van de vereniging. De tocht leidt langs Elsene, Sint-
Gillis, Vorst en Ukkel. Start tegenover “pain quot-
idien” (kruising Waterloosesteenweg en de L.
Lepoutrelaan in Elsene). Meer details krijg je op
T 0499 29 77 90 of E louvrant@scarlet.be.

promenade façade

m’n wormen en ik
heel sjiek op je veranda, balkon of in je keuken. Zon-
der geurtjes. Afspraak om 19.30 uur bij Inter-Envi-
ronnement, Zuidstraat 165 in 1000 Brussel.

Het tuincomposteren verloopt in 2 sessies: theo-
rie op woensdag 3 mei om 19.30 uur, Alcyonsstraat
22, 2deverd. in Sint-Agatha-Berchem; praktijk op
zondag 7 mei om 10.00 uur in de Broeckstraat 53,
ook in St-Agatha.

Vragen of inschrijvingen? Catherine Maréchal
van Inter neemt met haar groene vingers de hoorn
op: T 02 218 75 95 of antwoordt je via E cather-
ine.marechal@ieb.be.

Ben jij die ‘Brusselaar die het leven in z’n wijk aan-
genamer wil maken’? Onze felicitaties. Dan is deze
projectoproep iets voor jou. De Koning Boudewijn-
stichting is op zoek naar mensen die “onder hun
vrienden als drijvende kracht kunnen fungeren”
om “positieve en duurzame veranderingen” in de

een budget voor jouw buurtproject

Op 4 juni gaan wij – te voet natuurlijk – naar het
jubelpark om ons aan de goegemeente tentoon te
stellen op het milieufeest van het Gewest. Als je
zin hebt, kun je op onze stand ons alternatief plan
voor de luchtkwaliteit komen analyseren.

Deze 8ste editie zet gezondheid en leefmilieu in
de schijnwerpers maar ook duurzame ontwikke-
ling en wel “vanuit een sociale, economische en

milieugerichte invalshoek”. Kortom: een echt alle-
gaartje met weetjes over luchtkwaliteit, water,
geluid, energie... Om 12.00 uur vat de feestvreugde
aan met animatieactiviteiten, spelletjes, een wed-
strijd. Om 18.00 uur sluit het milieufeest af met
een verrassingsconcert. 

Meer info op T 02 775 75 31 of op 
W www.ibgebim.be.

milieufeest

Als je nog nooit het vermaarde restaurant van het
RijksAdministratief Centrum bezocht hebt, komt
nu je laatste kans. Binnenkort start de verbouwing
maar eerst organiseert het federaal grootstedenbe-
leid nog een stadsfestival in het Rac. Een ambiti-
eus project om ervaringen over werken in de stad
uit te wisselen. Zeventien Belgische steden laten
zich van hun beste kant zien. Werkgroepen buigen
zich over verschillende thema’s: welke ruimte-
lijke ordening waarborgt een sociale en stedelijke
mix? Hoe kunnen we de plaats van de wagen in
de stad beperken? Hoe kunnen we ecologie inte-
greren in bouwprojecten?

Donderdag en vrijdag 11 en 12 mei worden
voorzien voor de actieve ‘stadsactoren’ en zater-
dag 13 mei openen de deuren zich voor het grote
publiek met aansluitend de Zinneke Parade.

Bral vzw is van de partij. Een workshop op zater-
dag gaat over participatie bij stadsprojecten. Op
het Rac de ideale gelegenheid om de participatieve
planning van die site voor te stellen.

De tentoonstelling “change” vult alles aan
met foto’s van wereldsteden. Meer info op
W www.stadsfestivaldelaville.be 
of T 02 770 03 06.

stadsfestival

buurt teweeg te brengen. De Stichting beschikt mis-
schien over een enveloppe van 5 000 tot zelfs €
25 000 om je ideeën te realiseren. Surf naar W
www.kbs-frb.be of bel T 070 23 30 65 voor info.
Project indienen voor 30 juni.

Een laatste kans om door het restaurant 
van het RijksAdministratief Centrum 
te wandelen: het stadsfestival.

Een trip langs mooie én verloederde gevels.

nieuws van het front

Lente in ’t land en meteen trekken de compost-
meesters fluitend naar hun tuin. Wij horen het
Walt-Disneydeuntje al door de lucht weerklin-
ken: “heyho, heyho, compost dat maak je zo ...”

Wie nog geen gediplomeerd composteerder is,
kan meedoen aan een van de opleidingen van
Inter-Environnement Bruxelles en het Bim. Hogere
compostkunde voor betere tuinaarde!

Je hoeft geen tuin te hebben: op woensdag 10
mei kan je kennis maken met de sympathieke wor-
men die je groenteafval fijn malen. En je leert zelf
een goedkope, praktische wormenbak maken. Staat



Wie alle wandelaars in deze
Alert herkent, maakt kans op
een paar steunzolen.
(Onze composthaken zijn
eindelijk uitgeput.) 
Mailen naar piet@bralvzw.be.

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

ANDERLECHT
uitbreiding – Heyvaertstraat 157-161
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de uitbreiding
van de bestaande autohandel.
Tot 16/05/2006
Overlegcommissie op 23/05/2006

renovatie – Barastraat 136-138 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van 2 gebouwen.
Tot 9/05/2006
Overlegcommissie op 17/05/2006

uitbreiding – Raphaëlstraat 14
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van een gebouw voor-
en achteraan.
Tot 9/05/2006
Overlegcommissie op 17/05/2006

huurauto’s – Verwelkomingsstraat 15
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
parking voor 40 huurvoertuigen met
een carwash en diverse technische
installaties.
Tot 4/05/2006
Overlegcommissie op 17/05/2006

hst Zuid – Tweestationsstaat 128
Infrabel NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning om 4 gebouwen
af te breken en 2 opslagzones voor
een werf te bouwen, en een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de uitbating van diverse werk-
en opslagplaatsen.
Tot 4/05/2006
Overlegcommissie op 17/05/2006

BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK
renovatie/uitbreiding –
Michel Angelolaan 8-12
BAU-U. Liegenschaftsbetrieb Nordr-
hein-Westfalen vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
renovatie van 3 herenhuizen en de
verbouwing van een zaal in het bin-
nenblok voor diplomatieke voorzie-
ningen.
Tot 27/04/2006
Overlegcommissie op 2/05/2006

BRUSSEL LOUIZA
school – F. Rooseveltlaan 46
De ULB vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning met een effecten-
verslag voor de bouw van de Solvay
Business School.
Tot 5/05/2006
Overlegcommissie op 16/05/2006

BRUSSEL VIJFHOEK
verbouwingen – Kapellemarkt 4
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing tot een eengezinswo-
ning met een handelszaak.
Tot 5/05/2006
Overlegcommissie op 16/05/2006

ETTERBEEK
verbouwingen – Kazernenlaan 53
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie en uitbreiding van het
gebouw met 3 woningen en wasserij
op het gelijkvloers.
Tot 27/04/2006
Overlegcommissie op 10/05/2006

nieuwbouw – Waversesteenweg 870
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 12 woningen met een
handelsgelijkvloers en een overdekte
parking (13 voertuigen).
Tot 27/04/2006
Overlegcommissie op 10/05/2006

EVERE
weg – O-L-Vrouwlaan en Consciencelaan
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het rondpunt O-L-
Vrouw en het vak van de Conscien-
celaan tussen de Weerstand-, de
Deknoop- en de Vande Maelestraat.
Tot 10/05/2006
Overlegcommissie op 18/05/2006

OUDERGEM
nieuwbouw – Dokterstraat 47
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 4 appartementen.
Tot 2/05/2006
Overlegcommissie op 16/05/2006

nieuwbouw – Voornlaan 23
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 3 appartementen.
Tot 2/05/2006
Overlegcommissie op 16/05/2006

SCHAARBEEK
nieuwbouw – Groenstraat 189-191
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 4 appartementen met
een handelsgelijkvloers.
Tot 29/04/2006
Overlegcommissie op 12/05/2006

uitbreiding – A. Reyerslaan 126
Stedenbouwkundige vergunning
voor de verhoging van het gebouw,
bouw van bijgebouwen, uitbreiding
van de kantoren en inrichting van
2 woningen.
Tot 28/04/2006
Overlegcommissie op 12/05/2006

bestemmingwijziging –
Helmetsesteenweg 126
Stedenbouwkundige vergunning voor
de gedeeltelijke afbraak van het ach-
tergebouw en de bestemmingwijzi-
ging van werkplaats naar woning.
Tot 28/04/2006
Overlegcommissie op 12/05/2006

uitbreiding – A. Giraudlaan 88
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van het gebouw en
verhoging van het aantal woningen
van 3 naar 7.
Tot 28/04/2006
Overlegcommissie op 12/05/2006

bestemmingwijziging –
Vandeweyerstraat 60
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
gebouw voor productieactiviteit in 9
appartementen, met aanleg van ter-
rassen in de achtergevel.
Tot 28/04/2006
Overlegcommissie op 12/05/2006

nieuwbouw – 
Prinses Elisabethplein, hoek E. zolalaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 10 woningen met een
handelsgelijkvloers en een overdekte
parking (4 voertuigen).
Tot 28/04/2006
Overlegcommissie op 12/05/2006

nieuwbouw – Haachtsesteenweg 218
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 11 woningen met een
handelszaak en een ondergrondse
parking (4 voertuigen).
Tot 28/04/2006
Overlegcommissie op 12/05/2006

St-AGATHA-BERCHEM
nieuwbouw – Kerkstraat 102
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 3 appartementen met
een overdekte parking (2 voertuigen)
op het gelijkvloers.
Tot 1/05/2006
Overlegcommissie op 11/05/2006

nieuwbouw – Gentsesteenweg 1269
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 13 appartementen met
een parking (13 voertuigen) en een
showroom.
Tot 1/05/2006
Overlegcommissie op 11/05/2006

UKKEL
verkaveling – Keyenbemptstraat 15
Vergunning voor de verkaveling van
het terrein.
Tot 1/05/2006
Overlegcommissie op 17/05/2006

VORST
lichtreclame –
Ruisbroeksesteenweg 111-117
Petrus NV vraagt een milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor de
uitbating van verschillende werk-
plaatsen voor lichtreclame met
diverse opslagplaatsen, een fotola-
boratorium en een overdekte en open-
luchtparking (50 voertuigen).
Tot 26/04/2006
Overlegcommissie op 18/05/2006

WATERMAAL-
BOSVOORDE
GEMOP
Het gemeentebestuur stelt het
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan
voor.
Tot 20/05/2006

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankon-
digingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http://www.bralvzw.be/OO.html
Contacteer patricia@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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