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iopper de iop
Wie de afkortingen hierna kan ont-
maskeren, is een doorgewinterde 
Brusselkenner: Gbp, Ggb en Bbp. 
Gewop, Gemop en de jongste spruit 
in het rijtje Iop…
Je krijgt de laatste van ons cadeau: 
Iop staat voor Internationaal Ont-
wikkelingsplan. Deze nieuwe telg 
aan de plannenstamboom wil onze 
stad duidelijker profileren en aan-
trekkelijk maken in de ogen van de 
wereld. Het plan deelt de stad op 
in kinderlijk eenvoudige blokjes: 
het centrum dient bijvoorbeeld 
voor shopping en fun. Een aantal 
infrastructuurwerken zoals een con-
grescentrum, een voetbalstadium en 
een volledige grote ring moeten de 
klus verder klaren.
Geen enkel probleem met het 
uitgangspunt. Er is niets mits met 
een beetje stedenbouwambitie. Pro-
bleem is dat de ware doelstellingen 
van het Iop waarschijnlijk nergens 
te lezen staan. Het plan wordt met 
veel ampleur op tafel gegooid maar 
staat los van de bestaande plannen 
en kwam min of meer uit de lucht 
gevallen. Het werd opgesteld door 
een studiebureau zonder enige 
inspraak van de eigen diensten, 
laat staan van andere actoren in 
Brussel. Zo’n ontstaansproces doet 
vermoeden dat de overheid dit plan 
ingefluisterd kreeg door machtiger 
bedenkers. Wees maar zeker dat er 
voor elk van de voorgestelde pro-
jecten een ontwikkelaar klaar staat. 
Het Brussel van Vdb is nog altijd 
niet vergeten.
Neen, een voetbalstadion is geen 
middel om Brussel op de wereld-
kaart te zetten. Een duurzame of 
energiezuinige stad zou veel meer 
aandacht van de wereld trekken. En 
daar zou iedereen bij winnen.

Sarah Hollander
Voorzitter

Meer over het Iop op pag. 4
 vervolg op pagina 2

f e d e r a t i e  v o o r  a c t i e v e  b X l a a r s

Brussel heeft genoeg zon om de particulieren van stroom te 
voorzien. Maar is een explosieve toename aan zonnepanelen 

mogelijk als ook onze schepencolleges zich er aan zetten?

burgemeesterenergie

Als in de toekomst de kerncentrales sluiten, hoeven 
we niet in het donker te zitten. Zelfs niet als de olie 
op geraakt! Volgens een straf toekomstscenario van 
Ecopower, de cooperatieve producent van groene 
stroom, kunnen we perfect zonder. Hun berekenin-
gen tonen aan dat het haalbaar is om het volledige 
elektriciteitsverbruik van de Belgische particulieren 
te dekken met hernieuwbare energie. En de bedrij-
ven moeten volgens de coöperatieve in staat zijn om 
hun eigen stroombehoefte op te wekken.

Kaarten op tafel! Hoe komen we aan zo’n 
gigantisch hernieuwbare energieproductie? Het 
toverwoord is decentraliseren. “Een netwerk van 
kleine, lokale productie-eenheden naast, of deels 
in plaats van grote mastodonten” hebben we nodig, 
zegt Ecopower. Dat is energetisch een stuk efficiën-
ter. Omdat de productie dicht bij de verbruikers 
geschiedt, zijn er minder verliezen bij de productie 
en bij het transport van stroom. Ook opslag van 
elektriciteit wordt mogelijk voor zulke kleinere 
hoeveelheden. Bovendien kun je op elk moment de 

laatste nieuwe technologie installeren. De windmo-
lens die we binnen tien jaar plaatsen, zullen een stuk 
beter zijn dan die van vandaag. Maar als je nu een 
babylonische gascentrale plant, is die al verouderd 
op de dag dat ze operationeel wordt.

Natuurlijk blijft ook rationeel energieverbruik 
nodig. Omdat de fruitbomen niet tot in de hemel 
groeien, moeten we ons verbruik terugschroeven. 
De coöperatieve schat dat een daling van dertig 
procent realistisch is.

5 windmolens
Op basis van die parameters komen we aan een 
totale jaarbehoefte aan energie van tienduizend 
gigawattuur. Een ingewikkelde berekening leert ons 
dat we die kunnen produceren als in elke gemeente 
het equivalent van vijf windturbines wordt geïnstal-
leerd. Dat komt neer op een vermogen van vijf 
megawatt dat de helft van de tijd effectief stroom 
produceert. Meer details vind je op www.bralvzw.
be. En omdat the proof of the pudding in the eating 

Heel België kan op groene stroom als elke gemeente het equivalent van vijf wind-
turbines installeert! Wat moeten onze Brusselse schepenen daarvoor doen?

bXl in de wereld

mailto:listmaster@eauwaterzone.be
mailto:listmaster@eauwaterzone.be


Dag Jo, wat is Green eigenlijk?
Green Belgium is een Belgische organisatie, actief 
in de drie gewesten maar we zitten ingebed in een 
internationaal netwerk. We zijn ontstaan uit vereni-
gingen en individuen die actief waren rond water. Al 
gauw breidde dat uit naar educatieve projecten over 
energie, afval en natuur. Met ons vormingsaanbod 
bouwen wij een draagvlak uit voor duurzame ont-
wikkeling. Leren duurzaam leven is onze slogan. 
Daarnaast betrekken we mensen bij het beleid door 
evenementen zoals het Brussels Jongeren waterpar-

lement en de Big Jump waarbij mensen in rivieren 
springen om zuiver water te vragen.

NMe- Link was lang het steunpunt én net-
werk voor duurzame ontwikkelingseducatie 
in Brussel. Wat is de link met Green?
NMe link is ontstaan om de verschillende krachten 
in het veld van milieueducatie samen te brengen 
en te stroomlijnen. Green was een van de stichters, 
samen met Bral trouwens. De twee hebben van 
meet af aan nauw samengewerkt. NMe link wordt 

nu een onderdeel van Green Belgium en zal op 
termijn verdwijnen maar haar projecten zijn vol-
ledig opgenomen in de werking van Green: de 
netwerkfunctie, het steunpunt Green Brussel... 
Ook de schoolvervoerplannen en de uitleendienst 
van educatief materiaal en herbruikbare bekers 
zitten nu volledig binnen Green.

�

zit, heeft Ecopower de oefening gemaakt voor 
een reeks gemeenten van verschillende types. 
Brasschaat, Aarschot, Malle... Telkens hebben 
ze gekeken wat de mogelijkheden voor elektrici-
teitsproductie zijn op het terrein. En juicht België: 
telkens komen ze aan de nodige megawatts.

is dat brusselbaar?
Kunnen onze negentien gemeenten dat ook? 
Moeilijk te zeggen. Leefmilieu Brussel staat nog 
echt aan het begin van de zoektocht naar groene 
stroom bij ons; er is nog geen studie van het poten-
tieel. Er komt wel een rapport voor de EU met de 
doelstellingen van ons Gewest tegen 2017 en die 
zullen zeker niet hoog liggen: hoogstens enkele 
procenten van ons totaal verbruik. En er komt een 
studie naar het potentieel van windmolens. Nu al 
lijkt niemand die dingen in Brussel een ernstige 
kans te geven. Ze mogen ten eerste niet in de 
nabijheid van woningen staan en bovendien moet 
Belgocontrol, die de baas is over ons luchtruim zeg 
maar, telkens een bindend advies afgeven. Toen 
St-Luc een windmolen wilde plaatsen die nog 
niet eens zo hoog was, gaf Belgocontrol een njet 
omdat die volgens hen een gevaar inhield voor de 
vliegtuigen. Jammer want er zijn ongetwijfeld wel 
enkele interessante locaties voor windmolens.

weekaakaa
Dan is er warmtekrachtkoppeling (wkk), de pro-
ductie van elektriciteit uit een stookketel, liefst 

op biobrandstof. Het heeft één groot voordeel: de 
warmte die vrijkomt als afvalproduct, gebruik je 
om gebouwen mee te verwarmen of industriële 
processen mee aan te vuren. Vergelijk maar met 
de kerncentrales: daar moeten we veel koelwater 
gebruiken om die restwarmte te laten wegvloeien 
in kanaal of rivier. Op W www.brugel.be kun je 
nagaan wie vandaag groene stroomcertificaten 
verdient in Brussel. Het lijstje wkk-installaties 
daarop is aanzienlijk, met Sibelga op kop. De 
grootste ziekenhuizen zijn al allemaal voorzien 
en een aantal projecten zijn in ontwikkeling. 
Maar omdat de meerderheid van die installaties 
gas stookt en geen biobrandstof, vallen ze strikt 
gezien niet onder hernieuwbare energie.

Bij de kleinere ziekenhuizen, de zwembaden 
en in mindere mate de collectieve huisvesting, 
rustinstellingen of openbare gebouwen kunnen 
nog veel wkk’s bijkomen. Het potentieel van wkk 
is al berekend en zou liggen op tien tot twaalf pro-
cent van het totale verbruik in Brussel, kantoren 
inbegrepen. Als al deze installaties ook nog eens 
warmte kunnen leveren aan de omliggende wijken 
via een stadsverwarmingsnet, kunnen we nog 
meer elektriciteit leveren, zegt de studie. 

zonne-energie
Leefmilieu Brussel ziet het meeste potentieel in 
zonne-energie. Het lijstje producenten van zonne-
energie op de site van Brugel is nu nog ontstel-
lend mager. Er zit voorlopig maar één particulier 

tussen! Om uit te komen bij het scenario van 
Ecopower moeten we in elke gemeente meer dan 
een megawatt aan zonnepanelen hebben. En daar 
heb je al rap duizend particulieren voor nodig. Dat 
klinkt onbereikbaar maar pas op: met de huidige 
subsidies is een zonnepaneel in ons gewest op 
twee jaar terugbetaald. Als de Gemeentes mee 
werken aan sensibilisatie, is een explosieve groei 
mogelijk.

Tenslotte komt er een biomethanisatie-instal-
latie bij die ons composteerbaar afval omzet in 
energie. En er is waterkracht. Beperkt natuurlijk 
in Brussel maar er zijn enkele mogelijkheden en 
het voordeel daarvan is: in een beek is altijd water 
voorhanden.

burgemeester-energie
Dit is geen toekomstvoorspelling. Het is een 
scenario dat we kunnen volgen of aan onze laars 
kunnen lappen. De consument vervult er zelf 
een rol in maar zeker ook de overheid.

Punt één: dit scenario zal echt niet lukken als de 
kerncentrales open blijven. Een grote en onvoor-
spelbare hoeveelheid wind- en zonne-energie is 
gewoon niet welkom op ons net zolang we vast-
zitten aan die massale kernenergie. Kerncentrales 
zijn alleen te combineren met flexibele energie. 
Meer info daarover op W www.bralvzw.be.

Punt twee: Ideaal zou ‘t zijn als de groene-
stroomcertificaten kunnen zorgen voor de 
financiering van hernieuwbare energie. Dan 
kan de overheid investeren in isolatie. Prioriteit 
numero uno is dat.

Punt drie: rationeel energiegebruik. We moeten 
mensen nog veel meer informeren en sensibilise-
ren om minder te verbruiken. Voeling hebben met 
lokale stroomproductie kan daar een stapje bij 
helpen. Verder moeten we elektrische veelvraat-
apparaten van de markt halen. Een stickertje met 
info over het verbruik zal niet volstaan.

Punt vier: de lokale overheden moeten zich 
bewust worden van hun rol. Watermaal-Bos-
voorde heeft al een lokaal Kyotoplan; waarom 
geen lokaal ‘5 windmolenplan’? De Gemeente 
kan zelf producent worden en hun mensen 
sensibiliseren. Ze kan op zoek gaan naar instel-
lingen die veel warmte nodig hebben en waar 
wkk mogelijk is. Ze kan zelfs zonnepanelen 
verplichten bij nieuwbouw.

Meer info bij E piet@bralvzw.be of op W 
www.ecopower.be.

GREEN Belgium
Tien jaar geleden zag Green Belgium het levenslicht. Veel jonger dan Bral dus 
maar toch een parcours dat recht geeft op een feest en een terugblik. Jo Van Cau-
wenberghe doet dat voor ons.

09/12/2007
Lezing ‘Natuur in Brussel’
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Is het echt zo moeilijk om windmolens te plaatsen in stedelijk gebied ?
vervolg van pagina 1
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blackroad jungle

intenties
Het Brussels Bestuur Uitrustingen en Vervoer 
(BUV) heeft enkele jaren geleden een platform 
opgericht van alle ‘actoren’: lokale overheden, 
politie, het Belgisch Instituut voor Verkeers-
veiligheid en de verenigingen. Uit de eerste 
editie van deze Staten Generaal kwamen forse 
doelstellingen naar voor. Een derde minder 
doden en zwaargewonden tegen 2006; de helft 
minder tegen 2010. Om dat te bereiken stelden 
de partners een actieprogramma op met vijftig 
maatregelen.

acties
Spraakmakend zijn de flitspalen. Brussel telt 
er nu zestig, vooral in de tweede kroon. Tegen 
2009 zouden er tien bijkomen. Een jaarlijkse 
gewoonte worden de sensibiliseringscampagnes. 
Dit jaar ligt het accent op respect voor oversteek-
plaatsen. Ondertussen werken dertig scholen 
aan een vervoerplan. Dat wordt op termijn ook 
verplicht.
Controle blijft een belangrijk onderdeel van 
het beleid. Gelukkig werken de verschillende 
politiezones beter samen wat zich vertaalt in 

doeltreffender acties op het terrein. Alleen kan 
het parket het nieuwe elan van de Brusselse 
politie niet bijbenen. Justitie voorziet te weinig 
middelen. 

De veralgemening van ‘oortjes’ is ook posi-
tief. Dan hebben we ’t niet over die dingen uit 
wielerwedstrijden maar over uitstulpingen van 
het voetpad aan kruispunten. Bij de aanleg van 
voetpaden houden planners ook vaker rekening 
met mindervaliden. Maar al bij al blijft ons 
wegennet onze achillespees. Momenteel is slechts 
drieëntwintig procent van de lokale straten zone 
30 en da’s ver beneden alle verwachtingen. Ook 
blijkt de kwaliteit van de aanleg in de zones 30 
sterk uiteen te lopen. Veel Gemeenten durven de 
‘autoroutes urbaines’ gewoon niet te versmallen. 
Ze vrezen dat de congestie zal toenemen. Dat 
hoeft niet zo te zijn want smallere straten zorgen 
voor kalmer verkeer en dat optimaliseert de capa-
citeit, weten verkeersdeskundigen.

resultaten
Een nieuwe editie van de Staten Generaal heeft 
een balans opgemaakt van het beleid. Om te 
beginnen ziet ze een probleem met de statistieken. 

De politiehervorming bemoeilijkt rapportering en 
veel kleine ongevallen worden niet aangegeven 
maar in der minne geregeld. Verkeersdeskundige 
Johan De Mol van het Instituut voor Duurzame 
Mobiliteit wees er in het verleden al op dat fietsers 
daardoor significant ondervertegenwoordigd zijn 
in de statistieken.

Al bij al zou het verkeer in 2005 vijfduizend 
slachtoffers hebben gemaakt. De cijfers van 
2006 zijn nog niet officieel maar de politie 
voorspelt een lichte... stijging! Een lichtpunt is 
de vermindering met twintig procent van dode-
lijke en zwaargewonde slachtoffers sinds 2000. 
Dat brengt het totaal op tweehonderd en zeven 
doden en zwaargewonden op een jaar. Opvallend 
is het groot aandeel voetgangers in de ongeval-
lenstatistieken.

Maar verkeersveiligheid is niet alleen in cijfers 
te vatten. Er is ook een subjectieve component. 
Veel mensen voelen zich bedreigd door zware 
wagens die wildparkeren of snel optrekken, met 
gierende banden. De Veiligheidsmonitor van 
Binnenlandse Zaken stipt het agressieve verkeer 
aan als een van de voornaamste bronnen van 
onveiligheidsgevoel in de stad.

De Staten Generaal vindt het hoog tijd voor een 
nieuwe dynamiek en besluit met een vijfpunten-
programma: meer flitspalen en radars, sensibili-
sering, coördinatie en betere statistiek. 

Je leest er meer over op W www.verkeersveilig-
heid.irisnet.be. Het Instituut voor Duurzame 
Mobiliteit zit op W www.isaweb.be, de Veilig-
heidsmonitor 2006 op W www.polfed-fedpol.be 
(doorklikken naar publicaties).

de kunst van zones �0
De balans van de Staten Generaal stipt het aan: 
een goede aanleg is 
belangrijk om zones 
30 geloofwaardig 
te maken. Het Bel-
gisch Instituut voor 
de Verkeersveilig-
heid toont goede 
praktijken uit heel 
België. Je kunt de 
brochure downloa-
den op W www.
bivv.be. Klik door 
naar publicaties.

anders mobiel

De Brusselse verkeersjungle maakt elk jaar vijfduizend verkeersslachtoffers.  
Een Staten Generaal kwam tot de conclusie dat er nog veel werk aan de winkel is.

Smallere straten leiden niet noodzakelijk tot grotere files.  
Het verkeer rijdt er kalmer en dat verhoogt de capaciteit.

Ah ja, de schoolvervoerplannen. Hoe zit het 
daar mee?
Goed, dank u. Ieder jaar lanceren we in Brussel 
tien Nederlandstalige en tien Franstalige school-
vervoerplannen. Het is een mooi voorbeeld 
van het samengaan van de netwerkfunctie met 
een educatieve aanpak. In elke school brengen 
we alle partners samen: oudercomités, politie, 
leerkrachten. In de klassen organiseren we 
educatieve spellen en tijdens de Week van de 
Vervoering ondersteunen we acties. Nu komt 
het er op aan om onze initiatieven en goede 
praktijken in de etalage te zetten. 

Zijn er nieuwe projecten van NMe link, euh 
ik bedoel Green in Brussel?
Er is het project in samenwerking met Natuur-
punt en Centrum voor Natuur- en Milieueducatie 

(Cvn). Daarin zitten onze natuurwandelingen 
en onze groene basiscursus Natuur in zicht. 
waarmee we ons richten tot iedereen die z’n 
eerste stappen zet in de natuur. Deelnemers heb-
ben geen enkele voorkennis nodig. Tijdens een 
tiental activiteiten maak je kennis met planten, 
dieren, ecologie, landschappen en biodiversiteit. 
We hopen zo dat deelnemers de smaak te pak-
ken krijgen om zich verder bij te scholen in de 
cursus natuurgids die de Cvn organiseert. Er 
is in Brussel een gebrek aan Nederlandstalige 
natuurgidsen. Het zijn altijd dezelfde drie en die 
zijn serieus overboekt. 

Dit jaar was er geen Big Jump in het kanaal 
van Brussel. Durfde niemand te duiken ?
Het was vooral een organisatorisch probleem. Vorig 
jaar hebben we geen toestemming gekregen van 

de havenautoriteiten maar zijn we toch het kanaal 
ingesprongen. We hebben gelukkig de factuur van 
de brandweer en de politie niet moeten betalen 
maar het heeft toch voor moeilijkheden gezorgd en 
daarom was er dit jaar wat terughoudenheid om een 
nieuwe Big Jump te organiseren. Maar op 13 juli 
gaat er een nieuwe Big Jump door in België en wie 
weet... misschien ook in Brussel.

OK! We zullen al oefenen in ons bad.

Op zaterdag 1 december vieren we 10 jaar Green 
Belgium in de Pianofabriek. Iedereen is welkom. Op 9 
december is er een lezing waar je een overzicht krijgt 
van de biodiversiteit in Brussel. Een in de lente van 
2008 zijn er weer een reeks natuurwandelingen. Info 
op www.natuurgidsenbrussel.be of op www.greenbel-
gium.be of bij Kris en Tine op 02 209 16 35.

vervolg van pagina 2
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part-ici parti-partout
een Europese uitwisseling en analyse van participatieve planning

Participatieve planning is een leerproces. En 
vaak zelfs een strijd. Al tientallen jaren proberen 
wijkcomités en individuen invloed te krijgen op 
het beleid via overlegcommissies of pcgo’s... Een 
Europees uitwisselingsproject met Bral als een 
van de partners probeerde inzicht te geven in de 
obstakels en de goede praktijken van participatie 
aan ruimtelijke planning. 

APaNGO
APaNGO ging van start in begin 2005 en staat 
voor Advocacy, Participation and NGO’s in 
Planning. Het gezelschap was bepaald niet 
homogeen: wij hadden gezelschap van een 
Engelse videoproductiemaatschappij, een 
administratie uit Amsterdam en een Engelse 
tweedelijnsorganisatie met lokale besturen en 
planbureaus onder haar leden. De laatste partner, 
Planning Aid for London, was nog het meest 
verwant aan ons. 

Naast een gebalde onderzoeksfaze bij de start 
van het project hebben we elk een demonstratie-

project in de kijker geplaatst. Bral heeft gekozen 
voor een analyse van de ervaringen in de Europese 
wijk. Dit lijkt wel een laboratorium waar door de 
jaren heen de meest uiteenlopende strategieën, 
stijlen en methoden in verband met participatie 
zijn toegepast. In het voorjaar ronden we onze 
analyse volledig af.

Eind oktober vond de slotconferentie van dit 
project plaats in Brussel. We hebben iedereen 
prompt de straat op gestuurd, in de regen maar met 
APaNGOparaplu’s, voor vier geleide stadswan-
delingen: t&t, Europa, Flageyplein en Neerpede. 
De hoofdbedoeling was een kader scheppen om 
de verschillende buitenlandse gasten met elkaar 
aan het praten te krijgen. En daarin zijn we zeker 
geslaagd.

burgerparticipatie bi j  planning: perspectieven voor de toekomst 

Dat is de ronkende titel van het eindverslag van het APaNGO project. Je vindt daarin een hoofdstuk 
over elk van onze vier demonstratie projecten, een vergelijkende analyse en de conclusies met onze 
zes aanbevelingen. Sommige van die aanbevelingen gaan over de noodzakelijke voorwaarden om 
participatie mogelijk te maken. Vooraf de grenzen afbakenen van wat al beslist is en wat nog ter 
bespreking staat. Andere aanbevelingen zijn een sterk pleidooi voor meer openheid en creativiteit. 
Video’s gebruiken als instrument om mensen het woord te geven bijvoorbeeld. APaNGO pleit 
verder voor een grotere erkenning van ‘producten’ van de participatie. Beleid en administratie 
weten niet altijd hoe ze de inhoud van een petitie, 
een straatanimatie of een protestactie moeten 
integreren in de besluitvorming. Nochtans is dat 
input die evengoed kan mee tellen als de inbreng 
van ambtenaren. Er bestaat ook een samenvatting 
van het rapport. Beide versies zijn beschikbaar in 
het Nederlands, Frans en Engels. En er is een dvd 
met vijf korte fragmenten, samengesteld door de 
vijf partners. Je kan alles lezen en downloaden 
via www.apango.eu of aanvragen op het Bral 
secretariaat. 

participatienetwerk bij  ons 

Platform Participation is een andere uitwis-
seling die Bral mee op poten heeft gezet. 
Hier gaat het om een Belgisch netwerk van 
organisaties die participatieve democratie 
willen promoten, op grote of kleine schaal, in 
een gewest of een buurt, of zelfs in een instel-
ling. Het Platform heeft een werkversie klaar 
van een analyserooster voor participatieve 
initiatieven. In het voorjaar willen we heel 
diverse projecten doorlichten met het rooster 
tijdens drie geleide bezoeken. Zo testen we ’t 
instrument en proberen we, misschien samen 
met jou, tendenzen te ontdekken. De aftrap is 
op 25/1 in Wallonië. Op 14/3 bezoeken we 
ons eigen t&t en de Brusselse collectieven 
Alarm en 123 Logements, sterke voorbeelden 
van empowerment. En Gent sluit de reeks af 
(datum nader te bepalen). Je vindt alle details 
op W www.platformparticipation.be.

In het begin van dit drukke jaar heeft Sarah Hollander 
het voorzitterschap van Bral overgenomen van Albert 
Martens. Tijdens het ‘conference diner’ hebben we 
onze grootste fan van internationale uitwisselingen 
even op een verhoogje gezet en bedankt voor z’n inzet.

3
De Europawijk lijkt wel een laboratorium van 

strategieën, stijlen en methoden in verband met 
participatie. Niet altijd met veel succes. 1 De conclusies en aanbevelingen van het project 

staan in het eindrapport op www.apango.eu.

blackroad jungle

participatie

mind the gap

Een tijdje geleden gaf onze Minister 
President de opdracht aan studiebu-
reau PriceWaterhouseCoopers te 
onderzoeken hoe Brussel haar rol 
als internationale stad zou kunnen 
optimaliseren. Het Internationaal 
Ontwikkelingsplan voor Brussel ofte 

Iop zag het daglicht. De eenduidig 
(macro)economische invalshoek is 
verblindend. 

evenementen
De inleiding legt de economische 
tegenstellingen in onze stad bloot. 

De tegenstelling tussen de hogere 
en de lagere inkomensklassen is in 
geen enkele andere Belgische stad zo 
groot als hier, staat er. Wil dit ont-
wikkelingsplan deze inkomenskloof 
dichten? Neen. Het hele plan draait 
rond de uitbouw van infrastructuur 
voor grote evenementen in tien 
investeringszones (zie kader). We 
moeten bijvoorbeeld broodnodig 

een voetbalstadion met shopping-
centrum hebben en bijkomende 
congresinfrastructuur... Zelfs het 
schrikkelidee ‘we gaan de grote ring 
sluiten’ duikt weer op.

Het valt op dat het plan geen 
timing of budget bevat voor de 
uitwerking van die plannen. Hoe 
zo’n mega-project gecoördineerd 
zal worden is evenmin duidelijk: 

revolutionair ontwikkelingsplan lost de kloof tussen rijk en 
arm op! Het verhuist de armen.

zeker wonen
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28 oktober 2007. Een azuurblauwe hemel over-
spant een ijskoude herfstdag. De geknipte dag 
om het bos op te zoeken en... de volkstuinders 
van schaapengaarde een hart onder de riem te 
steken. En daarbij van een bijzonder lokaal soepje 
te slurpen. Zo oordeelden een honderd vijftigtal 
sympathisanten. 

Aanleiding van het gebeuren zijn de bouwplan-
nen van de Vub (zie vorige Alert). De actie wil het 
behoud van de tuintjes omwille van hun sociale, 
ecologische en historische waarde. Hoe perifeer 
volktuintjes ook lijken, voor veel mensen zijn ze 
belangrijk. Georges Allaert komt in een recente 
studie over de sociologische en ruimtelijke 
aspecten van volkstuinen trouwens tot diezelfde 
conclusie (2007). 

De dynamiek neemt toe: het platform Laar-
beekbOOs groeit gestaag aan, de petitie zit 
aan zo’n drieduizend handtekeningen en de 
Gemeente Jette plant een bijzonder bestem-
mingsplan waarin ze het behoud van de volks-
tuintjes opneemt. En LaarbeekbOOs werkt aan 
een sociaal-ecologisch en pedagogisch project 
waarvan de volkstuintjes het centrum worden. 
De bedoeling is om de tuinen op een meer ecolo-
gische manier te runnen en er een pedagogische 
rol voor te ontwikkelen zodat zij de principes 
van ecologische tuin- en bosbouw kunnen uit-
dragen. We hopen dat de Vub uiteindelijk warm 
zal lopen voor ons voorstel. Het feit dat zij het 
Copernicus universiteitshandvest ondertekende, 
bewijst in ieder geval haar goede wil. 

haadeewat?
HDO! Huis voor Duurzame Ontwikkeling. Dit 
project kwam oorspronkelijk van Natuurpunt/
Natagora Brussel en Ieb maar heeft nu veertien 
vennoten, waaronder Bral vzw. Onlangs tekenden 
we de oprichtingsakte van de coöperatieve ven-
nootschap ‘Huis voor Duurzame Ontwikkeling’. 
In de loop van de komende maanden zal deze 
Cvba overgaan tot de aankoop van een kanto-
rengebouw zodat in de tweede helft van 2008 
– na een duurzame renovatie – een eerste golf 
organisaties kan verhuizen. In totaal zouden tegen 
eind 2009 maximaal honderdvijftig werknemers 
van diverse leefmilieu-Ngo’s en duurzame mid-
denveldsorganisaties er hun intrek in nemen.

De redenering achter dit project is zo eenvoudig 
als ze duurzaam is: efficiënter omspringen met 
middelen, besparen op vlak van huur en alle part-
ners toelaten om op termijn eigenaar te worden 
van hun stukje kantoor.

Bral heeft van meet af aan dit project gesteund. 
Inter-Environnement Bruxelles, GREEN Bel-
gium, Grenzeloze Schelde, Greenfacts en nog 
vele andere partners onder eenzelfde dak… dat 
moet verrijkende en inspirerende samenwerkings-
verbanden en originele acties met meer slagkracht 
opleveren.
Die nabijheid zal tevens het dagelijks werk posi-
tief beïnvloeden. Info nodig over een thema dat 
je minder goed beheerst? Even op de eerste ver-
dieping aankloppen bij de collega’s. Grote verga-
derruimte nodig? Op ’t eind van de gang rechts… 
Cursus thuiscomposteren in de HDO-tuin of een 
groendak in de praktijk komen bezichtigen? Het 
behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Hoopvolle vooruitzichten voor de komende 
jaren! Meer weten? Bel Peter op T 02 217 56 33 
of stuur een mail naar peter@bralvzw.be.

de ‘Zircel’ die binnen onze administratie instaat 
voor de gebieden van gewestelijk belang, is nu 
al onderbemand. 

verhuizing of sti jging?
Het Iop bekrachtigt de geschetste tegenstellingen 
op alle vlakken. Wat het meest in het oog springt, 
is de brutale manier waarop het gentrificatie 
onderschrijft. We lezen dat een uitstromende 
flux van armoede in problematische wijken 
gepaard moet gaan met een instromende flux 
van de middenklasse. Over sociale huisvesting 
zwijgt het Iop in alle talen. Voor wijken waar 
een dergelijke verdringing van armoede niet 
mogelijk blijkt, stelt het plan een soort armoede-
themawijk voor: een truukje om er voor te 
zorgen dat de omringende wijken niet besmet 
geraken met armoede.

De redenering hierachter is dat de stad een 
middenklasse nodig heeft om financieel gezond 
te blijven. Dus wil het beleid middenklasse sti-
muleren om naar Brussel te komen. 

Het lot van de armen die plaats moeten maken, 
wordt gemakshalve vergeten. Volgens sommige 
deskundigen kan het ook anders. In Stad en 
Stijging adviseert de Nederlandse Vromraad de 
overheid om een nieuw perspectief in te voeren: 
socio-economische emancipatie van haar huidige 

bewoners, lagere zowel als iets hogere klassen. 
Daarvoor moeten we instrumenten aanbieden die 
het makkelijker maken om vooruit komen op de 
woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs... Je 
kan die idee terug vinden op www.vromraad.nl bij 
publicaties, onder adviezen 2006. De publicatie 
heeft voor Brusselaars trouwens een verrassende 
voorpagina.

lokaal ontwikkelingsplan
Eind november hebben enkele wijkcomités 

besloten om alle geïnteresseerde buurtverenigin-
gen uit de tien zones te verenigen en samen te 
schrijven aan een ontwikkelingsvisie vanuit het 
perspectief van de bewoner. Ben je geïnteresseerd, 
contacteer dan maartenroels@bralvzw.be.

tel l  us something we don’t know
De tien investeringszones zijn bepaald geen 
onbekenden: de Europawijk, de Vijfhoek met 
de Kunstberg, Thurn & Taxis en Rac, Josap-
hat en Delta, het hefboomgebied Heizel, het 
Weststation en de wijk rond het Zuidstation 
en tenslotte Schaarbeek Vorming. Misschien 
kunnen wij een volgende keer meedingen als 
het planningstijd is?

Kan het Gewest de teugels van zo’n megaproject als het 
Iop in handen houden? Kijk eens op www.enhoe.org.

nieuws van het front

vervolg van pagina 4
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v e r g u n n i n g a a n v r a g e n  i n  o p e n b a a r  o n d e r z o e k

ANDERLECHT
uitbating – Internationalelaan 11
Total Belgium NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning en milieu-
vergunning IB met effectenverslag 
voor de uitbreiding van een benzi-
nestation door de installatie van een 
station voor het bevoorraden van 
waterstof.
Tot 26/12/2007
Overlegcommissie op 9/01/2008

geklasseerd erfgoed 
Veeartsenstraat �1-�5
ACP Véterinaires c/o Multirent Pro-
perties vraagt stedenbouwkundige 
vergunning voor de herbestem-
ming van het gebouw, opgenomen 
in de inventaris van onroerend 
erfgoed, voor de ketelruimte mits 
alle opmerkelijke elementen vnl. de 
verwarmingsketel, behouden blijven 
(adviesaanvraag).
Tot 5/12/2007
Overlegcommissie op 19/12/2007

hotel – R. Chaudronstraat �5-�5A
Stedenbouwkundige vergunning voor 
de wijziging van bestemming van 
opslagplaats tot hotel met aantasting 
van het binnengebied tot gevolg.
Tot 5/12/2007
Overlegcommissie op 19/12/2007

supermarkt – S. Dupuislaan �9�
Group Delhaize NV vraagt milieu-
vergunning IB met effectenverslag 
voor het uitbaten van een supermarkt 
van 1.541m².
Tot 5/12/2007
Overlegcommissie op 19/12/2007

herbestemming – P. Biddaerstraat �8
18 Août SPRL vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor de bestem-
mingswijziging van werkplaats tot 
zakencentrum op de 1ste verdieping 
van het gebouw.
Tot 5/12/2007
Overlegcommissie op 19/12/2007

BRUSSEL NO 
LEOPOLDWIJK
renovatie – Koningsstraat 118-1�8/
Leuvenseplein/De Lignestraat �7
Besix Real Estate Development 
vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning en milieuvergunning IB 
met effectenverslag voor de zware 
renovatiewerken, de afbraak en de 
heropbouw van een kantoorgebouw 
(tot 14.444m² verminderde vloer-
oppervlakte) met 2 handelsruimten 
(366m²) op het gelijkvloers langs de 
Koningsstraat, het inrichten van een 
atrium, het behoud van de bestaande 
parking met wijziging van de toe-
gang en vermindering van het aantal 
parkeerplaatsen tot 166.
Tot 7/12/2007
Overlegcommissie tot 18/12/2007

BRUSSEL VIJFHOEK
handelspand – Huishoudensstraat 
�7-�1/Zuidlaan 1��
Red Capital SPRL vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor de 
afbraak van een bijgebouw (G+3) 
en de heropbouw van een handels-
gebouw met 15 wooneenheden (6/7 
niveaus waarvan 2 onder het dak) 
met aantasting van het binnengebied 
tot gevolg.
Tot 7/12/2007
Overlegcommissie tot 18/12/2007

ETTERBEEK
kantoren
Galliërslaan ��
Danish Shipowners’ Association 
vraagt stedenbouwkundige vergun-
ning voor de gedeeltelijke bestem-
mingswijziging van een herenhuis 
om er kantoren in te richten met 
behoud van de bestaande woning 
en de herinrichting van de achteruit-
bouwzone (288m² woongelegenheid 
en 199m² kantoren).
Tot 28/11/2007
Overlegcommissie op 12/12/2007

HAREN
exploitatie – Spaarbekkenstraat
Sribel – Kick & Rush vraagt steden-
bouwkundige vergunning en milieu-
vergunning IB met effectenverslag 
voor de bouw van een industrieel 
pand met kantoren en een toonzaal, 
opslagplaatsen en 14 openluchtpar-
keerplaatsen.
Tot 7/12/2007
Overlegcommissie tot 18/12/2007

NEDER-OVER-
HEEMBEEK
energie – Vilvoordsesteenweg 15
4Biofuels SA vraagt stedenbouw-
kundige vergunning en milieuver-
gunning IB met effectenverslag 
voor het bouwen van een productie-
eenheid van bioethanol en groene 
energie met opslagplaatsen voor 
ontvlambare vloeistoffen, een eigen 
zuiveringsinstallatie en 25 open-
luchtparkeerplaatsen.
Tot 7/12/2007
Overlegcommissie tot 18/12/2007

SCHAARBEEK
fietsenstalling – Leuvensesteenweg 
�9�-�9� en Brabançonnelaan 100
Europese Gemeenschapsraad vraagt 
stedenbouwkundige vergunning 
voor het bouwen van een afdak over 
het binnenpad tussen de gebouwen 
en van een fietsenstalling.
Tot 3/12/2007
Overlegcommissie op 14/12/2007

SINT-GILLIS
feestzaal – Engelandstraat 57-61
Brailleliga vraagt milieuvergunning 
II voor het uitbaten van een feestzaal 
met een geluidsopnamestudio en de 
bestaande overdekte parking voor 
23 wagens.
Tot 7/12/2007

SINT-JOOST- 
TEN-NODE
renovatie – Molenstraat 150
Gemeente Sint-Joost - Regie voor 
Stadsvernieuwing vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor 
de renovatie van een goed in 4 
huisvestingen en zijn bijgebouw in 
voorziening.
Tot 10/12/2007
Overlegcommissie op 21/12/2007

UKKEL
afbraak/flatgebouw  
Floréallaan 71-7�
Hubimmo NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het slopen 
van een ééngezinswoning en de 
bouw van een flatgebouw.
Tot 3/12/2007
Overlegcommissie op 19/12/2007

wegenis – Horzelstraat/
Noordkriekenstraat/Lindenlaan/
Sophoraslaan/Broombeziënlaan/
Godshuizenlaan/Vleeskersenstraat/
Engelandstraat
Infrabel vraagt stedenbouwkundige 
vergunning voor het verbreden tot 4 
sporen van lijn 124 tussen de Vlees-
kersenstraat en de gewestgrens, het 
verhogen van de nominale snelheid 
tot 160km/u en het inrichten van 
een stopplaats aan de kruising met 
spoorlijn 26.
Tot 3/12/2007
Overlegcommissie op 9/01/2008

WATERMAAL-
BOSVOORDE
gedeeltelijke opheffing BBP 
«Vijvers van Bosvoorde»
Gemeente Watermaal-Bosvoorde 
maakt de ontwerpbeslissing van 
een gedeeltelijke opheffing van het 
Bijzonder Bestemmingsplan Zone 
2, sector «Vijvers van Bosvoorde» 
(KB 21/02/1989) bekend.
Tot 11/12/2007

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 aankondi-
gingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http://www.bralvzw.be/OO.html 
Contacteer dina@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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open source
Het Platform Eau Water Zone 
roept bewoners en gebruikers 
van de wijk rond Flagey op om 
buurten te bedenken waar water 
een vriend(in) is. Open Source 
voorziet ontmoetingsmomenten 
en uitwisseling van kennis. In 
maart 2008 stelt het collectief de 
ingezonden ideeën ter discussie 
tijdens een tentoonstelling. Je kan 
het Platform bereiken op 0498 59 
15 50  of op listmaster@eauwa-
terzone.be.
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