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verkeerskunde
Zeggen dat het toenemende autoverkeer meer en
meer de publieke ruimte heeft ingepalmd, is een
open deur intrappen. De afgelopen decennia heeft
het verkeer een zware stempel gedrukt op de
manier waarop de openbare ruimte werd inge-
richt. Dit gaat vaak ten koste van de kwaliteit van
die openbare ruimte en daarmee van de leefom-
geving van mensen.

Verkeerskundige Hans Monderman kijkt tij-
dens zijn voordrachten ook in eigen boezem en
wijst op de grote verantwoordelijkheid die hij en
zijn vakgenoten in die evolutie dragen. Volgens
Monderman wordt het verkeersbeleid en bijgevolg

ook de inrichting van openbare ruimte al decen-
nia lang bepaald door verkeersdeskundigen. Door
experts en techneuten dus en niet door de politiek
of vanuit een coherente beleidsvisie. Dat moet ver-
anderen, aldus Monderman.

Het Shared Space-project vertrekt vanuit een
nieuwe benadering van de openbare ruimte, een
benadering die uitgaat van de multifunctionaliteit
ervan. Het gaat verder dan andere concepten zoals
het woonerf omdat het een totaalconcept aanbiedt
om onze publieke ruimte in te richten.

klokken
terug?
Brussel zal er de komende zes jaar
anders uitzien want veel gemeenten
krijgen een nieuwe coalitie. De
nieuwe schepenen maken al vinger-
oefeningen langs de zijlijn.

Het is eigen aan democratie dat
meerderheden komen en gaan. Sche-
penen die een plan opmaken, zijn
nooit zeker dat ze het zelf zullen uit-
voeren. Soms verdwijnen projecten
na de machtswissel gewoon in de
prullenmand.

Elke coalitie heeft het volste recht
haar eigen beleidslijnen uit te zetten.
Maar ze moeten daarbij een even-
wicht zoeken tussen de wil om eigen
accenten te leggen en de nood aan
continuïteit. Het is zelden in het
belang van de gemeenschap om het
beleid helemaal opnieuw uit te vin-
den. Tabula rasa staat gelijk met ver-
warring. Het impliceert verlies van
tijd, belastinggeld en soms ook van
know how.

Concreet vragen we de nieuwe
coalitie in Brussel Stad om de strijd
tegen leegstand en verkrotting ver-
der te zetten. De Stad heeft expertise
opgebouwd en mag ze niet weg-
gooien. En die magere plannen voor
de centrale lanen en de comfortzone
zijn het strikte minimum dat nog
overblijft van een veel ambitieuzer
project; minder kan toch echt niet.

Laat de coalities in Anderlecht en
Evere dan weer de draad van hun
mobiliteitsplan oppikken. Het zou
ontzettend morsig beleid zijn om
die plannen in de la op te bergen,
zelfs al zijn het geen mirakeloplos-
singen. Teveel bewoners hebben
eraan meegewerkt en teveel geld is
eraan besteed.

Albert Martens
Uittredend voorzitter van Bral vzw

publieke ruimte voor iedereen
shared space als baanbrekend model

Shared Space is een Europees samenwerkingsproject dat een nieuw beleid wil ont-
wikkelen voor de inrichting van openbare ruimte. Het steunt op de controversiële
theorie van verkeerskundige Hans Monderman. Een nieuwe wind door onze stad?
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door de comfortzone stuwen, zijn een doorn in zijn
oog. “Als je die verkeerslichten wegdenkt en een
heraanleg uittekent zodat de auto zich meer deel
van het geheel voelt, zal de auto hier sowieso tra-
ger rijden. De doorstroming zal op de koop toe vlot-
ter zijn dan mét verkeerslichten.” Dit typeert het
controversiële karakter van het Shared Space-
concept: het radicale breken met de veelheid aan
regels, verkeerslichten en snelheidsbeperkingen.
“Al die borden en verkeerstekens nemen het ver-
antwoordelijkheidsgevoel van de weggebruikers
helemaal weg.”

shared city?
Maar hoe pas je zo’n concept toe op heel Brussel?
“Dat kan perfect. Het moet alleen heel duidelijk
zijn wat verkeers- en wat verblijfsruimte is. Door-
gangsassen als de kleine Ring moeten duidelijk die-
nen om van punt a naar punt b te gaan: verkeers-
ruimte dus. Die moeten we daar dan ook naar
inrichten.” Maar het concept zou wel perfect kun-
nen dienen voor de ganse Vijfhoek. Naargelang de
buurt valt de keuze op autovrije of autoluwe stra-
ten en pleinen. Het Shared Space concept leent zich
perfect tot het leefbaar maken van het laatste type.
Publieke ruimte waar de auto nog toegelaten wordt
maar waar hij zich moet gedragen als een ‘gast’.
Waar de ‘weg’terug ‘straat’wordt en de betonnen
vlakte opnieuw het uitnodigend plein...

De webstek van de Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning is W www.vrp.be.

Karel kun je er contacteren 
op E karel.vanackere@vrp.be.

1 De publicatie ‘Het Laweiplein – evaluatie van de
herinrichting tot plein met rotonde, maart 2006’,
uitgegeven door de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden, toonde aan dat in de drie jaar
voorafgaand aan de heraanleg 4 letselongevallen
plaatsvonden en nog eens 23 met materiële
schade, en in de drie jaar volgend op de
heraanleg 2 letselongevallen en 11 met materiële
schade. Het Laweiplein werd heraangelegd
volgens de Shared Space principes.

verblijfsruimte of verkeersruimte
Shared Space maakt een duidelijk en cruciaal
onderscheid tussen ‘verblijfsruimte’en ‘verkeers-
ruimte’. De openbare ruimte moet de ruimte zijn
waar de samenleving zich manifesteert en waar
mensen elkaar ontmoeten. Het economische,
sociale, culturele en recreatieve leven spelen zich
af op plekken die samen dit ‘verblijfsnetwerk’
vormen. Tussen die verschillende plekken ont-
staat er verkeer. In deze optiek staat dit verkeer dus
ten dienste van het ‘verblijf’. Maar door de opmars
van de auto werd het doel meer en meer het mid-
del: we beschouwen de openbare ruimte dikwijls
louter en alleen als ‘verkeersruimte’.

de weg vertelt het verhaal
Shared Space wil dat de openbare ruimte weer het
verhaal vertelt. De weggebruiker moet aan de
weg en de omgeving kunnen zien welk gedrag
gewenst en gepast is. Een zee van verkeersborden
is daar niet bij nodig.

l iever ongeordend dan schijnveilig
In de verblijfsruimtes is het gevoel van onveilig-
heid, volgens Hans Monderman, een middel en
zelfs een voorwaarde om de objectieve veiligheid
te vergroten. Want wanneer een situatie onveilig
aanvoelt, zijn mensen alerter en gebeuren er min-
der ongelukken1. Het scheiden van verkeersstro-
men bijvoorbeeld vergroot dikwijls het gevoel
van veiligheid maar blijkt in de praktijk contrapro-
ductief te zijn: de snelheid van gemotoriseerd ver-
keer gaat omhoog en het aantal ongevallen met let-
sel neemt toe. Het scheiden van verkeersstromen
werkt blikvernauwend: doordat ieder een eigen
baan heeft, houden mensen minder rekening met
elkaar. De verkeersruimtes moeten in dit concept
een andere inrichting behouden, want zij moeten
de goede doorstroming tussen de verschillende ver-
blijfsruimtes garanderen.

shared space en beleid
Monderman benadrukt het belang van een inter-
actief proces met actieve inbreng van betrokken
burgers en hun belangenorganisaties. Mensen wil-
len, kunnen en moeten steeds meer eigen keuzes
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De scheiding van verkeersstromen in de Kleerkopersstraat: een voorbeeld van
hoe het volgens het Shared Space concept niet moet.

Een Shared Space simulatie: een veilige verkeerssituatie stimuleert sociale
interactie.

maken. Aan de overheid om hier het kader voor
te scheppen. Van het beleid worden duidelijke
beleidskeuzes verwacht: wat moet de functie zijn
van deze straat, van dit plein? Is het ‘verkeers-
ruimte’ of ‘verblijfsruimte’? Eens die keuze
gemaakt, moet die ruimte dat ook uitstralen.

Je vindt meer info op W www.sharedspace.org.

shared space in brussel?
Om dit concept tastbaar te maken, gaan we op stap
in de comfortzone rond de Grote Markt. Naast ons
loopt Karel Vanackere, Shared Space-adept en
bestuurslid van de vrp, de Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning.

voetganger weer welkom
“Hier kan je veel meer mee doen”, zegt Karel. “Die
paaltjes op de trottoirs zijn bedoeld om wildpar-
keren te verhinderen maar ze maken ook een
scheiding tussen voetgangerszone en autozone. Dat
verhoogt de onveiligheid.” Tussen de Grasmarkt
en de Kleerkoperstraat lopen we even voorbij de
paaltjes en op de rijbaan ‘van de auto’. Een
chauffeur duldt ons daar duidelijk niet en begint
te claxonneren. “Herleg deze weg gewoon in één
stuk”, zegt Vanackere, “zonder verhoogde trottoirs
en zonder paaltjes. Je gaat zo de tunnelvisie van
de weggebruikers tegen en je stimuleert sociale
interactie. De automobilist moet oogcontact maken
met andere weggebruikers en daardoor rijdt hij
sowieso langzamer, wat uiteraard de veiligheid ver-
hoogt.”

zuidstraat zonder lichten
We wandelen naast de Beurs richting Boterstraat
en Karel droomt even weg. “Jammer dat de auto
nog altijd een prominente plaats krijgt in de com-
fortzone”, vindt hij. “Hier kan de Stad een kwa-
liteitsvolle publieke ruimte van maken, van gevel
tot gevel op één en dezelfde hoogte. Dan herleeft
binnen de kortste keren de horeca en wordt dit een
heel levendige ruimte.” Ook de Zuidstraat en de
Lombardstraat die snel en jachtig autoverkeer
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enkele feiten
Het studiebureau Planeco, gelast met de opmaak
van het gmp, bracht in fase 1 van het plan de hui-
dige situatie in kaart. In het dossier kwam de
quasi verzadiging van het wegennet duidelijk naar
voren. Vooral tijdens de ochtendspits kent het
ganse wegennet een sterke belasting: pendelver-
keer doorkruist dan de gemeente.

De wegen van het lokale type zoals de Deschan-
nel– en Voltairelaan, de Gallaitstraat en de
Helmetsesteenweg moeten heel wat transitver-
keer slikken hoewel hun huidige aanleg hier niet
op is voorzien. Het drukke verkeer en de veelal
slechte staat van het wegdek zorgen bovendien voor
geluidshinder. Daarnaast is er nog de grote parkeer-
druk met een bezettingsgraad van meer dan 100%
in sommige wijken zoals overdag in de omgeving
van het Noordstation en Jagersplein en ’s nachts
rond het Bremerplein en in de Plaskywijk.

Op het vlak van openbaar vervoer stipt de diag-
nose het belang aan van de GEN-stations zoals
Schaarbeek station, Meiser en Josaphat en bena-
drukt de diagnose de afwezigheid van openbaar
vervoer verbindingen tussen Terdelt – Collignon
en Dailly – Collignon.

De studie is formeel: de Lambermontlaan en de
Leuvensesteenweg oversteken, speelt de voetgan-
ger serieuze parten. Het hoofdstuk fietsers valt wat
magertjes uit in de diagnose.

parkeerplan
Los van haar mobiliteitsplan ‘in progress’ heeft
Schaarbeek al een parkeerplan uitgewerkt. Dit
plan wil het parkeeraanbod verhogen met het con-
troversiële visgraatparkeren of schuin parkeren als
oplossing. Het gemeentebestuur stelt wel dat het
plan zal geïntegreerd worden in het mobiliteitsplan.

goed bedoelde inspraak
De gemeente leverde zeker inspanningen om wijk-
vergaderingen te organiseren en de bewoners te
horen. Maar een professionele aanpak ontbrak
zodat een vergadering in de barokke trouwzaal
weergalmde als een kakofonie en elders het praat-
barakgehalte piekte. De speciale webstek
www.schaarbeekmobiliteit.be moet de burgerpar-
ticipatie ondersteunen.

Bral heeft in een aantal projecten in Ander-
lecht, Jette en Evere naar manieren gezocht om
bewoners beter te betrekken bij gemeentelijk
mobiliteitsbeleid. Neem eens een kijkje op W
http://www.bralvzw.be/node/124.

comités in beweging
Het is nu aan Schaarbeek om haar conclusies te
trekken en de vraag naar mobiliteit te beheersen.
Een doeltreffend gewestelijk expresnet en een
performant stedelijk openbaar vervoer zijn zeker

nodig. Daarnaast hebben verschillende comités tij-
dens de eerste fase van het mobiliteitsplan hun sug-
gesties neergepend. 
1) Het Comité Het Dorp - Le Village, dat een uit-

gestrekte buurt bestrijkt rond het Kolonel Bre-
merplein, richtte ter gelegenheid van het mobi-
liteitsplan een speciale werkgroep op.
Bewonersparkeerplaatsen zijn volgens het
comité één van de grote uitdagingen voor dit
plan. Het comité vraagt een globaal antwoord
op het huidige ‘onderaanbod’want het kan niet
de bedoeling zijn dat problemen van de ene wijk
zich verplaatsen naar de andere. Een verho-
ging van het aanbod is volgens het comité geen
oplossing. Wel vragen ze een doortastend par-
keerbeleid ten aanzien van bedrijven, het open-
stellen van bedrijventerreinen voor bewoners,
ontradingsparkings en het verbod op zwaar
vrachtvervoer in het breekbaar stadsweefsel.
Verder vraagt het comité maatregelen tegen
sluipverkeer en onderstreept ze het belang van
kwaliteitsvolle infrastructuur voor voetgangers
om de ‘samenhorigheid’in hun wijk te vergro-
ten. De contactpersoon daar is E jacques.bou-
che@chello.be.

2) De netwerkvereniging Limiet Limite in de
Brabantwijk vraagt aandacht voor het sluipver-
keer en de toevloed van automobilisten in de
wijk rond de Brabantstraat (handel) en de Aar-
schotstraat (prostitutie) want dit zorgt voor
grote parkeerproblemen voor wijkbewoners.
De toename veroorzaakt er bovendien lawaai-
hinder, dag en nacht, geurhinder en onveilige
verkeerssituaties. Als oplossing suggereren
bewoners de aanleg van parkings aan de rand
van de wijk en een betere promotie van het
openbaar vervoer. Daarnaast vragen ze een par-
keerbeleid voor leveranciers want die lossen op
elk tijdstip van de dag. Tijdens de Autoloze
Zondag bracht Limiet Limite voetgangerknel-
punten in kaart. Ze verwerkt de resultaten nog
en maakt die weldra over aan het gemeentebe-
stuur. Dit initiatief kreeg de steun van de pro-
jectoproep ‘Een stap vooruit in Brussel’van Bral
vzw en IEB. bruno.vanloo@limietlimite.be ver-
telt je er alles over.

3) In de studie van het mobiliteitsplan staat de
Deschanellaan terecht gekapitteld als de as die
te veel verkeer moet slikken. Vooral aan het eind,
ter hoogte van de Steurssquare, botst het tran-
sitverkeer tegen de grenzen van de leefbaarheid.
Tijdens de test van het mobiliteitsplan in Sint-
Joost-ten-Node begon het comité Deschanel –
Consollation een affichecampagne ‘Stop tran-

schaarbeeks mobiliteitsplan
is ezelsdracht
Met de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan (gmp)
volgt de ezelsgemeente schoorvoetend het voorbeeld van andere
Brusselse gemeenten.De diagnosefase is al afgelopen.Zo’n gmp
is voor comités en bewoners het moment om hun mobiliteits-
ideeën onder de aandacht te brengen.

Gemeente Fase 1 afgerond op… Fase 2 
Anderlecht jan. 2004 mei 200
St-Agatha-Berchem 0 0
Ganshoren okt. 2005 maart 2
Jette sep. 2004 maart 2
Koekelberg 0 0
St-J-Molenbeek febr. 2004 2004
Oudergem 0 0
Vorst 0 0
Elsene heeft los van het gewest een GMP uitgewerkt maar is er no
Sint-Gillis 0 0
Ukkel juni 2005 nov. 20
Watermaal-Bosvoorde juli. 2003 jan. 200
Brussel heeft haar verkeersleefbaarheidsplan en tal van losse proj
Etterbeek nov. 2004 okt. 200
Evere juni 2004 nov. 20
Sint-Joost-ten-Node heeft ook op eigen houtje haar plan ontwikk
Schaarbeek sep. 2006 0
St-L-Woluwe 0 0
St-P-Woluwe heeft tijdens de vorige legislatuur een gmp ‘light’ o
Tenzij anders vermeld hebben bovenstaande gemeenten een raam
allemaal bekijken op http://www.avcb-vsgb.be/nl/mati/mob/info/
Berchem hebben een richtplan zone 30.

1 Met dank aan de Vereniging voor Stad en Gemeenten van Bruss

plan tegen mobiliteitspanne
Een gemeentelijk mobiliteitsplan moet verschil-
lende acties beter op elkaar afstemmen. Het is een
gids voor de jaren die komen maar heeft geen ver-
ordenende kracht.

Sluipverkeer is niet welkom in een woonstraat als de Deschanellaan.
Is dit soort bord de eerste stap naar een zone 30?
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zwanenzang?
De Vogelzangbeek, stroom en gelijknamig
beschermd natuurgebied waardoor ze meandert,
is een stukje groen achter het Erasmusziekenhuis
in Anderlecht, op de grens met Vlaanderen. Voor
de dagtrippers onder jullie: de toegang ligt aan de

Ikea. De kern van het gebied is erkend als ‘gebied
van hoog biologische waarde’maar ook de omlig-
gende gebieden zijn de moeite waard.

Het beschermingsbesluit omvatte echter twee
percelen van het ocmw van Brussel. Hoewel ze zelf
geen plannen heeft met het terrein, vocht het
ocmw de beschermingstatus principieel aan omdat
ze er ooit wel eens iets mee zou kunnen doen. Ver-
kopen misschien? Is dit een vorm van speculatie
door een openbare dienst dat niet het algemeen
belang voor ogen houdt maar aan zijn eigen por-
tefeuille denkt?

Gevolg: na bijna acht jaar juridische strijd werd
het beschermingsbesluit begin juli teniet gedaan.
De bevoegde Staatssecretaris en administratie
werken momenteel naarstig aan de nieuwe teksten.
Of het de gewraakte percelen zal bevatten is nog
niet duidelijk. Hopelijk wordt deze keer de pro-
cedure op de letter gevolgd. Zoniet komt de deur
open te staan voor een zoveelste juridische veld-
slag.

groen kapitaal
Begrijpelijk, denk je misschien? Het ocmw
beschermt zijn kapitaal. Bovendien zal het op die
twee stukken wel niet aankomen zeker? Of toch?
Want rond het beschermde kerngebied liggen
groene buffergebieden die ook hun waarde heb-
ben. Als je die wegneemt, is de kans groot dat het
kerngebied snel zijn ‘hoog biologische’waarde ver-
liest.

Het gaat trouwens niet enkel om de stukken van
het ocmw. Even verderop ligt de ‘Meylemeersch’.
Een gedeeltelijk beschermd weidencomplex met
aan de rand een dicht bos waar een van de laatste
steenuilenkoppels van Brussel broedt. In 1996
beloofde de Brusselse regering ook hier een
gedeelte van te beschermen. De meeste weilanden

vogelzangbeek
hoe lang zult gij nog zingen?

Een bizarre procedure treft het bekende Anderlechtse natuurgebied Vogelzang: de
regering trekt haar beschermingsbesluit in. Het gebied ligt er momenteel weerloos
bij en de bouwaanvragen lopen binnen. Reden: speculatie van het ocmw.

op… Fase 3 op… Goedgekeurd door de regering
04 dec. 2004 X

0
2006 0
2005 maart 2006

0
juni 2005 X
0
0

ooit mee naar buitengekomen
0

05 maart 2006
04 sep. 2004 X
jecten.
05 0
04 febr. 2006
eld en aan een testfase van 6 maanden onderworpen.

0
0

ntwikkeld maar er verder niets mee gedaan.
movereenkomst afgesloten met het Gewest. Alle gemeenten hebben een apart parkeerplan ontwikkeld. Je kan ze

sta.htm. A’lecht, Oudergem, Jette, Evere, Vorst, Ganshoren, Molenbeek, Sint-Gillis, Elsene, W-B, S-P Woluwe, S-A

sel

Het Brussels Gewest spoort de gemeenten aan
om een mobiliteitsplan op te stellen. Het geeft daar-
voor subsidies in het kader van een raamovereen-
komst. De opmaak van een mobiliteitsplan door-
loopt drie fazen. Fase 1: diagnose en vastlegging
van de doelstellingen. Fase 2: de uitwerking van

verschillende scenario’s waaronder een scena-
rio ‘duurzame mobiliteit’. Fase 3: het actie-
plan.

Hoe ver staan de plannen in de verschillende
gemeenten1?

bxl in de wereld

De resterende natuur in Brussel staat onder druk.
In Vogelzang ruikt het naar speculatie van een
overheidsbedrijf.

vervolg pagina 5

sit – Zone 30’. Om haar eis kracht bij te zetten,
tekende het comité een project uit voor een
doordachte zone 30 met asverschuivingen en
groene snelheidsremmers. Aan de vooravond van
de gemeenteraadsverkiezingen beloofde Schaar-
beek er een echte zone 30 van te maken. En ze
plaatste nu al grote panelen op het kruispunt met
de Rogierlaan die het sluipverkeer waarschuwen
dat het niet welkom is. Je kunt Patrick Shnifer
contacteren copro@localstreet.com voor details
over de aanpak.

4) De Fietsersbond Brussel Noord-Oost vraagt
dan weer een degelijk fietsbeleid. Het mobili-
teitsplan moet volgens hen het oneigenlijk
gebruik van de auto ontraden. Een kwart van alle
verplaatsingen in Brussel zijn minder dan 1
km ver. En 62,2% zijn verplaatsingen onder de
5 km. Dat zijn fietsbare afstanden. Het poten-
tieel om meer mensen op de fiets te krijgen is
dus enorm. Minder auto’s betekent minder brede
wegen en minder parkeerplaatsen waardoor
meer fietspaden en meer fietsstallingen tot de
mogelijkheid behoren. In een stad die evolueert,
moet je dit soort keuzes maken.
Concreet pleit de lokale afdeling voor auto-

luwe handelskernen op het Collignonplein, in de
Helmetwijk en de Elisabethwijk met comfortabele
fietsverbindingen heen leiden. Verder oordeelt de
afdeling dat het Gebied van Gewestelijk Belang
‘Josaphat’een gouden kans biedt om van meet af
aan een nieuw stadsdeel op te trekken waar voet-
gangers en fietsers de dienst uitmaken.

Via E ben.bellekens@rocketmail.com contac-
teer je deze lokale afdeling.
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digitale en papieren alert

noodlot
Je slaat een document op en de eerstvolgende keer dat je ’t oproept, is ‘t foet-
sie! Weg! Verschwunden! Hadden wij dat nu onlangs toch ook niet met ons
digitaal alertbestand zeker…

Onze elektronische slaaf heeft daar een vuil part(itie) in gespeeld. Daar-
door blijven onze digitale abonnees nu op hun virtuele honger zitten: een
onderbreking in de ontvangst van hun favoriete magazine!

wat te doen?
Als die meer dan 2.000 abonnees nu eens die luttele 10 EUR zouden beta-
len voor die 11 uitstekende en scherp geschreven kwaliteitsedities… Dan
zouden wij met die 20.000,00 EUR een crashvrije digitale werkomgeving
kunnen uitbouwen (incl. deeltijdse sexy webmaîtresse om onze hardleerse
digitale slaaf te kastijden. Ooeehh, kinky!).

wat verwachten we van jou?
Wil je alert digitaal? Stuur ons (opnieuw) je e-Mailadres met de bood-

schap “Waarom ik niet betaal? Ik wil Alert digitaal!”. Wij bezorgen je dan
binnen de kortste keren onze elektronische watchdog over Brussel.

Wil je alert op papier? Stort je nulletjes en eentjes (bij voorkeur in de omge-
keerde volgorde) op rekening 001-2154937-61 met mededeling “Waarom
ik betaal? Omdat ik een papieren versie aangenamer vind om te lezen en
het naderhand kan klasseren in mijn bibliotheek die trouwens unieke stuk-
ken bevat over de geschiedenis van Brussel.”

digitaal gratis?
Mja, want minder vervuilend voor ons leefmilieu (Alert wordt uiteraard

op gerecycleerd papier gedrukt!). Maar digitale abonnees mogen altijd een
sms1 sturen naar 001-2154937-61 (min. 10 EUR/oproep)  ;-)

1 sms betekent hier spontaan middelen storten

groene stroom, ook voor jou
Binnenkort gaat de energiemarkt open voor de particuliere Brusselaar.
Greenpeace heeft een gids klaar met informatie over stroomleveranciers. De
leuze is “Verander naar groene stroom vóór het klimaat de aarde verandert”.
De gids wil je helpen om met kennis van zaken voor groene stroom te kie-
zen.

Twaalf leveranciers krijgen van Greenpeace een beoordeling voor drie cri-
teria. Jammer genoeg denkt Ecopower, de winnaar van de strijd, er niet aan
om stroom te leveren in Brussel. Misschien kun je terecht bij de nummers
2 en 3, Nuon Nature en Wase Wind. Electrabel, Luminus en Electrabel Groen
zijn in elk geval flagrant gebuisd! Je leest er alles over op W http://www.green-
peace.org/groenestroom.

patrimonium en participatie
Op 19 oktober hield een platform van verenigingen een kleine protestmars
door Brussel. Het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening is weer
bedreigd. En ook ons patrimonium.

De regeringsverklaring waagde nog van een ‘beroepsprocedure’tegen het
bindend eensluidend advies van de Koninklijke Commissie voor Monumen-
ten en Landschappen (kcml). Het bindend advies is nu nog van toepassing
op alle geklasseerde panden en die ingeschreven op de bewaarlijst. Nu is
het voorstel het bindend advies af te schaffen voor het gros van de geklas-
seerde panden. Alleen een nieuwe categorie ‘uitzonderlijke’panden ontsnapt
aan de wijziging.

Daarnaast kortwiekt het voorstel het petitierecht uit 1993. Gespecialiseerde
vzw’s kunnen nu met een petitie de klassering van een pand vragen en de
Regering is dan verplicht een onderzoek te voeren en de klasseringsproce-
dure te starten. Het nieuwe voorstel bemoeilijkt het petitierecht. Het voor-
naamste doel van de vereniging die een petitie indient moet patrimonium-
behoud zijn en ze moet kunnen aantonen dat ze concrete acties ondernam
in het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Bewonerscomités zouden dus
geen petities meer kunnen indienen. De helft van de ondertekenaars moet
bovendien in de gemeente wonen waar het pand staat. Vreemd? Patrimoni-
umbeleid is een gewestelijke bevoegdheid en een pand wordt in principe
geklasseerd in functie van het ‘gewestelijk belang’.

En last but not least: de verplichting tot klassering zou uit de wet verdwij-
nen. De regering mag de petitie naast zich neerleggen.

Voor het platform is dit onaanvaardbaar. Meer info bij E hilde@bralvzw.be
of peter@bralvzw.be. 

nieuws van het front

De Koninklijke garde voor
monumenten en landschappen
sneuvelt niet maar vecht in de
toekomst achterhoedegevechten uit.
Misschien sneuvelt ons patrimonium
zelf wel.

vervolg van pagina 4

zullen echter plaats moeten maken voor een ste-
delijke industriezone van de Gomb. Het mag dan
wel wettelijk zijn, het blijft een zware aantasting
van het landschap.

groentjes inzake natuurbehoud
En het houdt niet op! Ook Sint-Pieters-Leeuw
knabbelt aan de groene omgeving. De gemeente
snijdt een woonuitbreidingsgebied aan langs de
Vlaamse kant van de Vogelzangbeek. Zonder enig
overleg met Brussel of Anderlecht. Zonder bege-
leidende maatregelen. Straf als je weet dat een

meter verder een Brussels natuurgebied ligt.
Het probleem is niet alleen dat er bomen zul-

len verdwijnen. Alleen al de extra oppervlakte
verharding en het rechtstreeks gevolg dat nog
meer water zal afvloeien naar de riool, kunnen nef-
ast zijn voor de watertafel en dus voor de biolo-
gische waarde van het gebied.

Als we niet oppassen zijn we binnenkort dus drie
serieuze happen kwijt uit één van onze belangrijk-
ste natuurgebieden. Weer gaat er een kans verlo-
ren om werk te maken van een intergewestelijk
natuurnetwerk!

natuur in brussel in gevaar
De fameuze ‘groene rand’van Brussel, waar Brus-
selse politici al eens graag gaan wandelen tijdens
De Gordel, brokkelt af. In Neerpede, een steen-
worp verwijderd van de Vogelzangbeek, stelt
Anderlecht alles in werking om de laatste reste-
rende akkers te verkavelen. Daar komen wonin-
gen. Ganshoren plant een industriezone op een ver-
wilderde weide met enkele immense knotwilgen.
Pal naast een Vlaams natuurreservaat. Eigenlijk
liggen de laatste groene ‘resorts’ voor een groot
deel op de braakliggende terreinen van de nmbs.
En voor veel van die gebieden staan er ontwikke-
lingsprogramma’s in de steigers. Met de invulling
van Delta, Weststation, Thurn & Taxis en een stuk
van Schaarbeek Vorming gaat er een pak natuur
verloren. Zo knippen we een boel trekroutes door
voor vossen en tal van andere diersoorten.

De verdichting van de stad? Ja, deze terreinen
voldoen aan die vraag. Mits een goede aanpak kun-
nen ze een aanwinst zijn voor de stad. Maar laat
ons alsjeblieft niet alles volbouwen. En als we het
nodige groen voorzien, moeten we ook maar eens
afstappen van het klassieke parkmodel. Er liggen
kansen voor het grijpen om de eerste semi-natuur-
lijke parken van Brussel te realiseren. Weg met de
saaie gazonnetjes. Leve het klaprozentapijt aan de
spoorwegbiels.



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
onroerend erfgoed –
Veeartsenstraat 54
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van de achterbouw,
de verhoging van het dakprofiel met
50cm en de installatie van 2 dakka-
pellen.
Tot 15/11/2006
Overlegcommissie op 22/11/2006

volumewijziging – Jakob
Smitsstraat 3
Stedenbouwkundige vergunning voor
de oprichting van een gebouw met 17
appartementen aan de straatkant en
wijziging van het volume van de
opslagplaatsen achteraan.
Tot 15/11/2006
Overlegcommissie op 22/11/2006

adviesaanvraag – de Fiennesstraat
52
MOBISTAR NV vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor een
adviesaanvraag voor de plaatsing van
een station voor mobiele telefoon.
Tot 2/11/2006

BRUSSEL VIJFHOEK
voetpad – Loksumstraat (hoek) -
Parochiaanstraat (voetpad)
Ministerie Brussels Gewest, BUV-
DIOV vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning voor de plaatsing
van een lift tussen de lokethal van het
metrostation en het voetpad met toe-
gangsgebouw.
Tot 24/11/2006
Overlegcommissie op 5/12/2006

lift – Emile Bockstaelplein, nabij de
centrale roltrappen
Ministerie Brussels Gewest, BUV-
DIOV vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning voor de installatie
van een lift voor mindervaliden in het
metrostation met toegangsgebouw
op het voetpad.
Tot 24/11/2006
Overlegcommissie op 5/12/2006

bestemmingwijziging –
Nieuwpoortlaan 10
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
vroegere opslagplaats tot car-wash
(450m?).
Tot 27/10/2006
Overlegcommissie op 7/11/2006

ELSENE
voetgangers- & fietsersbrug –
Pleinlaan 5-9
FOD Mobiliteit & Vervoer vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
voor de bouw van een voetgangers-
en fietsersbrug tussen de Kroonlaan
en het talud van de VUB.
Tot 31/10/2006
Overlegcommissie op 8/11/2006

verhoging – de Meeûssquare 19-20
MEMOSA NV vraagt een steden-

bouwkundige vergunning voor de
verbinding van 2 achtergebouwen
(ééngezinswoning) tot een enige
woning en de bouw van een bijge-
bouw (126m?) binnen het huizen-
blok.
Tot 30/10/2006
Overlegcommissie op 8/11/2006

ETTERBEEK
GSM-mast rond Ambiorixsquare &
Jubelpark – Tervurenlaan 14
BASE NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de verbou-
wing zonder wijziging van volume
(de wijziging van plaatsing van een
bestaand radiocommunicatiestation),
de plaatsing van een mast van ±5m
hoog alsook verschillende antennes
en technische kasten op het dak van
het gebouw.
Tot 3/11/2006
Overlegcommissie op 16/11/2006

volumewijziging – Generaal
Fivéstraat 4
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw of verbouwing met wijzi-
ging van volume (vergroting van het
appartement op de 1ste verdieping
evenals de inrichting van een dakter-
ras van het bijgebouw op de 1ste ver-
dieping).
Tot 3/11/2006
Overlegcommissie op 16/11/2006

volumewijziging – Louis
Schmidtlaan 22
HAI LINGUA BVBA vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de bouw en verbouwing met wijzi-
ging van volume (de bestemmingwij-
ziging van de studio gelegen op het
gelijkvloers tot kantoor evenals de
bouw van een bijgebouw – opp. 1
243m?).
Tot 3/11/2006
Overlegcommissie op 16/11/2006

EVERE
verkavelingsvergunning –
Maquisstraat - Leemputgaarde
NV LES COURSES vraagt een ver-
kavelingsvergunning voor de verka-
veling met aanleg van een verkeers-
weg in een BBP.
Tot 16/11/2006
Overlegcommissie op 23/11/2006

wegenis – Kolonel Bourgstraat -
Steenbakkerserf
NV DUPONT-MAGRITTE vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
voor de handelingen en werken van
de infrastructuur (wegenis) alsook
de heraanleg van het Steenbakkers-
erf.
Tot 16/11/2006
Overlegcommissie op 23/11/2006

wegenis – Maquisstraat -
Bouwgezellenerf
NV LES COURSES vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor

de handelingen en werken van de
infrastructuur (wegenis) alsook de
heraanleg van het Bouwgezellenerf.
Tot 16/11/2006
Overlegcommissie op 23/11/2006

SCHAARBEEK
uitbreiding – Rogierstraat 157
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van bijgebouwen, verho-
ging van het gebouw en wijziging van
een uitstalraam.
Tot 30/10/2006
Overlegcommissie op 10/11/2006

St-LAMBRECHTS-
WOLUWE
parking – Andromedalaan 2 tot 92
CVBA DE MODERNE WONING
vraagt een milieuvergunning IA met
bestek effectenstudie voor de uitba-
ting van een overdekte parking van
166 plaatsen met openlucht parking
voor 22 voertuigen.
Tot 2/11/2006

St-PIETERS-WOLUWE
verkavelingsvergunning –
Grootveldlaan 13-31
IPM SA vraagt een verkavelingsver-
gunning en milieuvergunning IB met
effectenverslag voor de afbraak van
een villa en een industrieel gebouw
alsook de bouw van een apparte-
mentsgebouw (29) met ondergrondse
parkeerplaatsen (43) en inrichtingen
die potentieel hinderlijk zijn voor het
milieu (gemengd project).
Tot 6/11/2006

UKKEL
verkaveling – Dolezlaan -
Engelandstraat
LES COURSES NV vraagt een ver-
kavelingsvergunning met effecten-
verslag voor de verkaveling van het
terrein.
Tot 15/11/2006
Overlegcommissie op 6/12/2006

binnenblok – Binnenterrein
huizenblok tussen de Papenkasteel-
en de Geleytsbeekstraat met
toegangsweg via de
Geleytsbeekstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de wijziging ervan nl. de uitbreiding
van het gebouw.
Tot 6/11/2006
Overlegcommissie op 22/11/2006

WATERMAAL-
BOSVOORDE
nieuwbouw – Willeriekendreef 3
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 3 ééngezinsvilla’s
(822m?).
Tot 30/10/2006
Overlegcommissie op 16/11/2006

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 dina@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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De Brusselse actiegroep 4x4info
aan het werk op het mondiale
autosalon in Parijs, samen met
actievoerders uit Europa. In
Brussel hebben ze zopas een
internationaal netwerk boven
de doopvont gehouden. De
Groenhelmen op de foto zien
zichzelf als het ecologisch
equivalent voor de
internationale troepenmachten
van de VN-blauwhelmen die de
vrede moeten bewaren in
conflictgebieden. Volgens de
actievoerders zijn 4x4’s in
conflict met het milieu, het
klimaat en met de veiligheid
van andere weggebruikers.


