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Observatorium  Hokjesdenken 
Bral vzw 

 
Selectie  

uit de vermeldingen van hokjesdenken  
of pogingen om hokjesdenken te overstijgen in het B russel beleid 

volgens categorie  
(op basis van een niet-exhaustieve observatie door Bral vzw) 

 

 
periode juni 2008 – juni 2009 

 
 
Categoriën: 
 

- A - = gebrek aan coördinatie tussen verschillende p lannen of tussen verschillende overheidsdiensten di e verschillende projecten voeren die met 
elkaar te maken hebben  

- B - = saucissonage (project geografisch of thematis ch opdelen in verschillende projectjes om ze makkel ijker te kunnen laten goedkeuren) met 
(stilzwijgende) instemming van de overheid 

- C - = ogenschijnlijk moedwillig projecten van ander en blokkeren  
- D - = gebrek aan bewustzijn dat een beleidsmaatrege l negatieve effecten heeft op andere domeinen (zond er dat een gebrek aan coördinatie de 

oorzaak is van het probleem)  
- E - : zelf een beleidsmaatregel nemen terwijl ander e overheden beter geplaatst zijn (dus op het terrei n van andere komen) (mogelijk omdat 

onderhandelen met die andere overheid te ingewikkel d lijkt, of om electoraal te kunnen scoren of om an dere redenen) 
- A+ = poging tot coördinatie van verschillende diens ten  
- B+ = poging om één overstijgende visie uit te werke n voor een problematiek die over verschillende gren zen of thema’s loopt  
- C+ = aanvaarden dat anderen scoren  
- D+ = rekening houden met de impact van jouw project  op andere domeinen of andere projecten, van jezelf  of van andere overheden, nu of in de 

toekomst.  
 



Bral vzw      T 02 217 56 33 
Zaterdagplein 13, 1000 Brussel      Gsm 0478 999 707 
www.bralvzw.be      piet@bralvzw.be 
 
 
 
 
 
 
datum Omschrijving van het feit Welke actoren betro kken 

op welke manier? 
Waar doet het zich 
voor? 

Categorie  
 

Mei-juni 2008 De Havenlaan gaat in openbaar 
onderzoek; dit wordt ingepast in een 
globale visie op het kanaal 

Verschillende Brusselse 
gemeenten, Gewest 

Molenbeek, Anderlecht, 
Laken, … 

B+ 

Mei 2008 Westelijke kleine ring in oo, ingepast in 
een globale visie op het kanaal 

Gewest  Verschillende gemeentes, 
het Gewest Brussel 

B+ 

Zomer 2008 Het Vlaams Gewest wil de grote ring 
herinrichten van Groot Bijgaarden tot 
Diegem (van E40 tot E40) maar kapt het 
traject in drie vakken en onderwerpt ze 
aan aparte openbare onderzoeken terwijl 
de inrichting van het ene vak gevolgen 
heeft op de inrichting van het andere vak. 

Vlaams Gewest Vlaanderen B- 

Zomer 2008 Gewestelijk Parkeeragentschap: De 
oprichting van een Gewestelijk 
Parkeeragentschap moet paal en perk 
stellen aan de absurde situaties waarbij 
aan de gemeentegrenzen een ander 
parkeerregime geldt aan weerskanten van 
een straat. De ordonnantie die de werking 
van het agentschap moest regelen had heel 

Gewest Het hele Gewest B+ 
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wat voeten in de aarde. Niet in het minst 
omdat MR-burgemeesters hierin een 
aantasting zagen van de gemeentelijke 
autonomie. De Brusselse regering zet door 
en op een paar achterhoedegevechten na 
kan het agentschap van start gaan in 2010. 

2008 De Schaarbeekse Schepen voor groene ruimte 
bouwt groene ruimte vol aan Plaskylaan 
- De Schaarbeekse chepen van 
Huisvesting deelt gebouw op in een 
crèche en woningen, tegen de regionale 
huisvestingspolitiek in 

Comité Save the City Gardens 
(verdedigt voortbestaan tuin) 
 
Schaarbeekse schepen, tevens 
voorzitter van de crèche 

Schaarbeek D-  

Aug 2008 Politiezone Brussel-Zuid voert een 
gemeenschappelijk netheidsbeleid, 
inclusief gemeenschappelijk politiebesluit 

Anderlecht, Vorst en st Gillis Id. A+ 

2008 Bedrijven in de Brusselse haven moeten 
wijken voor een openluchtzwembad. 
Haven plant ze op Tour & Taxis (ZIR), 
waardoor het Richtschema  T&T 
onmogelijk kan gevolgd worden. Waar is 
globaal plan? 

Haven van Brussel en 
verschillende gewestelijke 
kabinetten  

Het hele gewest B- 

Sept 08 Heraanleg Muntplein maakt geen deel uit 
van een globaal plan. Plein blijft 
ingesloten langs twee verkeersassen, 
terwijl dit hét moment was voor zachte 
mobiliteitsas Rogierplein-Grote Markt-
Martelarenplein 

Stad Brussel Idem A- 

aug 08 De Raad van Bestuur van BGHM legt het 
advies van een internationaal 
gerenommeerde jury naast zich neer en 
kiest een andere kandidaat voor het 
stedenbouwkundig plan Witte Vrouwen 

Gewest, BGHM, Gemeente 
Sint-Pieters-Woluwe (die een 
vertegenwoordiger heeft in 
RvB BGHM), jury 

Sint-Pieters-Woluwe A- 



Bral vzw      T 02 217 56 33 
Zaterdagplein 13, 1000 Brussel      Gsm 0478 999 707 
www.bralvzw.be      piet@bralvzw.be 
Sept 2008 Het Vlaams Gewest lanceert oproep voor 

architecten voor haar multifunctioneel 
centrum in Neder-Over-Heembeek maar 
weet niks over stedenbouwkundige studie 
van OCMW Brussel 

Stad Brussel, OCMW Brussel, 
Vlaams Gewest, Vlaamse 
bouwmeester 

Neder-Over-Heembeek A- 

Sept 2008 Het Brussels Gewest vergunt haar eigen 
project Molenblok; geen afstemming met 
de plannen van Stad Brussel 

Stad Brussel, OCMW Brussel, 
regering 

Neder-Over-Heembeek A- 

Sept 08 Nieuw gewestelijk Afvalplan staat los van 
netheidsplan en gaat niet over ‘afval dat 
op de openbare weg achterblijft’  

Twee kabinetten,  Leefmilieu 
Brussel (BIM) & GAN 

Het hele gewest A- 

Okt 08 St-Joost-ten-Node blokkeert aanleg 
rogierplein 

Gemeente Sint-Joost en 
Gewest 

St-Joost-ten-Node C- 

Okt 08 Elsene laat parking toe op Heilig 
Kruisplein dat er niet voor voorzien is 

Gewest en gemeente Elsene Elsene C- 

Eind okt Iris 2 gaat in openbaar onderzoek en 
ondertussen doet Gewest al een oproep 
voor studie voor metro noord, zonder 
openbaar onderzoek af te wachten 

Regering, MIVB, Mobiel 
Brussel 

Het hele gewest B- 

3 nov 08 3 gewesten gaan samen Zoniënwoud 
beheren 

Leefmilieu Brussel (BIM), 
Vlaanderen en Wallonië 

Zuid-Brussel A+ 

13 nov Françoise Dupuis ‘vergeet’ een antwoord 
te geven op de aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning voor de 
Ketelstraat binnen de termijn 

regering, promotoren, 
gemeente Anderlecht 

Neerpede C- 

19 nov Vorst werkt voor wijkcontract met de 
facilitator duurzame wijken 

BROH dienst 
stadsvernieuwing, gemeente 
Vorst, BIM, facilitator 

Vorst Sint-antonius A+ 

 
19 nov BROH stimuleert duurzame 

wijkcontracten 
BROH dienst 
stadsvernieuwing, gemeenten, 

Het hele gewest A+ 
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BIM, facilitator 
Nov 2008 De federale regering stelt haar Plan 

Luchtkwaliteit voor: het GEN wordt niet 
vermeld, nochtans haar eigen bevoegdheid 

Federale staat  A- 

Nov 2008 Ook over de slimme kilometerheffing 
staan geen voornemens in het Federaal 
Plan Luchtkwaliteit 

Federale staat  A- 

2008 BILC: de coördinatie bij de inplanting van 
een stedelijk distributiecentrum is ver te 
zoeken. Het BIM levert onder meer een 
milieuvergunning af zonder dat er een 
milieu-effectenstudie wordt besteld. 

Gewestadministratie en 
verschillende kabinettten, De 
Haven van Brussel, Stad 
Brussel,  Leefmilieu Brussel 

Brussel A- 

2008 Brussel plant 16.000 
transitparkeerplaatsen op een zucht van 
het centrum en houdt geen rekening met 
de plannen van Infrabel en Vlaams 
Gewest 

Brussel, Infrabel, Vlaams 
Gewest 

Brussel, Vlaanderen, … A- 

Najaar 2008 Tram 9 wordt een stadsproject dat over 
een heraanleg van gevel tot gevel gaat en 
is een herdenking van de publieke ruimte 
langs het ganse traject. 

Gewest; MIVB  B+ 

2008 Streefbeeldstudie middenring. Het Gewest 
bestelt een studie over de heraanleg van 
de middenring.  Er wordt over de 
gemeentegrenzen gekeken.  

Gewest  B+ 

 Dorp in de stad : Gewest stimuleert 
gemeenten voor gewestelijk beleid 

Gewest  A+ 

 Dorp in de stad : Comité het Dorp wordt 
niet gecontacteerd 

Gewest  A- 

November 2008 De Oudergemse burgemeester Didier 
Gosuin schrijft het een wedstrijd uit voor 
de heraanleg van de Herman Debrouxlaan 

Gemeente Oudergem Oudergem E- 
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en Waversesteenweg en E411, terwijl 
deze ressorteren onder het gewest. De 
gemeente Oudergem neemt dit initiatief 
op haar eentje zonder ruggenspraak met 
het gewest juist om oppossitie te voeren 
met als gevolg dat de studie niet ernstig 
genomen wordt en een maat voor niks is. 

December 2008 Gewestelijk Mobiliteitsplan Iris 2 : De 
Lijn- en TECbussen worden niet vermeld 
in plan hoewel deze op bepaalde 
invalswegen naar het centrum ook druk 
gefrequenteerd worden door pendelaars én 
Brusselaars. Het IRIS plan herneemt enkel 
de lijnen van de MIVB. Dat het niet tot 
haar bevoegdheid behoort is een flauw 
excuus want de toekomstige GEN lijnen 
worden wel in rekening gebracht. 

Gewest Het hele Gewest E- 

Dec 08 NMBS weet nog niet wat ze gaat doen bij 
smogalarm en nummerplaatrijden – 
Brusselse ministers namen nog geen 
contact op met NMBS e.a…. 

Gewest/NMBS Het hele gewest A- 

januari 2009 Privé (RAC Invest Corp.) begint met de 
verbouwingen zonder Masterplan eerst 
voor te stellen - opsplitsing van het 
dossier is compleet – publieke functie 
wordt vrijgehouden maar er is er nog geen 
gevonden - …. 

Privé, stad Brussel, Gewest 
Brussel 

Stad Brussel A- 

Januari 09 Brabanttunnel wordt geen succes. Klanten 
blijven weg want de tunnel blijft een 
eiland tussen betonzeeën. Niet 
gecoördineerd verlopen met heraanleg van 
andere delen van de openbare ruimte  

Privé/Sint-Joost/Schaarbeek/ Sint-Joost, Schaarbeek A- 
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Maart 09 Stad Brussel stelt NEO-project voor, lees 

globaal plan voor de Heizel, inclusief een 
‘bouwmeester’ en architectuurwedstrijd. 
Het ATO komt uit de lucht gevallen. 
Hoort het via de pers. 

Stad Brussel / 
Gewest/Vlaanderen 

Brussel A- 

Mei 2009 Uplace Machelen en Vlaams Gewest sluit 
brownfieldconvenant met privé en 
gemeenten. Brussel kijkt met lede ogen 
toe (cfr. shoppingcentra Heizel, Godin) 

Vlaams Gewest, Vlaamse 
gemeenten, Brussels Gewest 

Laken, Machelen A- 

Juni 2009 Shopping Godin – Just Under The SKy: 
mobiliteitsstudie nog niet uitgevoerd en 
toch al attest gevraagd op basis van een 
‘eigen’ studie. Brussel Stad geeft positief 
advies. Perimeter voor attest enkel voor 
project zelf.  

privé, stad Brussel, gewest 
Brussel,  

Stad Brussel, … A- 

Juni 09 Leefmilieu Brussel (BIM), dienst 
biodiversiteit, heeft geen vat op 
kapvergunningen omdat die onder 
stedenbouw vallen. 

Dienst Stedenbouw BROH en 
Leefmilieu Brussel 

Het hele gewest A-  

Juni 09 Mobiel Brussel houdt geen rekening met 
biodiversiteit bij bermbeheer 

Mobiel Brussel en Leefmilieu 
Brussel 

Het hele Gewest A- 

.. … … … … 
 


