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Milieufederaties hekelen aanpak herinrichting Heize l 
 

“Transparantie en samenwerking dringend nodig” 
 
 
Vanavond organiseert de stad Brussel een informatieavond over het NEO-project voor 
de Heizel. Dit plan omvat onder meer een grootschalig shoppingcenter, een 
congrescentrum en een nieuw voetbalstadion. De drie milieufederaties Bral (Brusselse 
Raad voor het Leefmilieu), IEB (Inter-Environnement Bruxelles) en BBL (Bond Beter 
Leefmilieu) hekelen het gebrek aan transparantie en inspraak bij de 
herinrichtingsplannen van de site. “Publieke inspraak is onbestaande. Voor de 
herontwikkeling van een gebied van 67 ha, met (inter)nationale uitstraling, op de grens 
van het Brussels en Vlaams Gewest en naast dichtbevolkte woonwijken is dit absoluut 
onaanvaardbaar”, klinkt het. Blijkbaar heeft de overheid niets geleerd uit het 
Oosterweel-débacle.  
 
Op maandag 26 oktober organiseert de Stad Brussel, eigenaar van de Heizelvlakte, een 
informatieavond over het verloop van het zogenoemde re-urbanisatieproject NEO. De 
burgemeester gaat er aan de bewoners onder meer de laureaten bekendmaken van een 
stedenbouwkundige wedstrijd verbonden aan dit project. Voor de bewoners is het de zoveelste 
keer dat ze ‘op de hoogte worden gehouden’, zonder dat ooit naar hun mening wordt 
gevraagd. 
 
De manier van communiceren is tegenovergesteld aan de principes die de Stad zichzelf in het 
NEO-charter oplegt. “In de hele procedure wordt volledige transparantie als maatstaf 
genomen”; “Er zal permanent en constructief met de omwonenden worden gecommuniceerd”, 
“dialoog met alle betrokken partijen”, “overleg [dringt] zich permanent op”, … 
(www.neobrussels.com). 
 
De uitnodiging voor vanavond werd heel beperkt verspreid en zelfs niet bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website, noch op de NEO-website (die sinds deze zaterdag online is); het 
taalgebruik is erg formeel; de datum werd op het laatste nippertje aangepast; enz. Dit is 
moedwillig demotiveren van de Brusselaars die hun stem in dit dossier graag willen laten 
horen.  
 
De stem van de bewoner wordt niet gehoord, want a) het lastenboek van een eerste macro-
mobiliteitsstudie, waarin de beleidsverwachtingen zijn vertaald, is al opgemaakt; b) het 



lastenboek voor een architectuurwedstijd in het kader van het NEO-project, is al opgemaakt c) 
opmerkingen van comités en bewoners tijdens een eerste (gelijkaardige) infoavond in mei 
worden niet genoteerd, enz… De aangekondigde transparantie is dus een loze belofte. Burgers 
kunnen enkel nog reacties indienen op punten en komma’s, maar niet op de uitgangspunten 
van het plan zelf.  
 
Nochtans kunnen er grote vragen gesteld worden bij de zin van een grootschalig 
shoppingcenter op de Heizel. Te meer daar er ook vergevorderde plannen op tafel liggen voor 
een shoppingcenter aan de Van Praetbrug in Brussel en aan het viaduct van Vilvoorde. Welk 
effect zal dit hebben op de middenstand in Stad Brussel? Welke mobiliteitsstromen zal dit met 
zich meebrengen?  
 
Verder betreuren de drie Brusselse en Vlaamse milieufederaties ook dat het Brussels Gewest 
zich blijkbaar tevreden stelt met een rol als toeschouwer, terwijl de Stad dit gebied van 
gewestelijk belang ontwikkelt. Ook het Vlaamse Gewest – de Heizel grenst aan Vlaanderen – 
wordt niet structureel bij de herinrichtingsplannen betrokken.  
 
BRAL, IEB en BBL gaan bij alle betrokken politieke actoren aandringen op een rondetafel. 
Een betere aanpak van dit dossier is op alle vlakken nodig.  
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