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paard  
van troje  ?
Het Brussels Gewest is 20 jaar 
oud. Een van de problemen waar 
we nog steeds mee kampen, is 
de concurrentie tussen Brussel 
en haar rand. Veel Vlamingen en 
Franstaligen zien samenwerking 
tussen Vlaanderen en Brussel 
als een paard van Troje. Voor de 
enen zou ‘t de olievlek Brussel 
nog verder uitbreiden. Voor de 
anderen zou het Brussels Gewest 
haar autonomie prijs geven aan 
Vlaanderen en Wallonië. Een 
steriele discussie.

Als we nu eens vertrekken van 
het idee van een samenwerking 
tussen twee gelijkwaardige part-
ners die elkaar respecteren. Vanuit 
de overtuiging dat een samenwer-
king een win-win-situatie voor 
beide regio’s zou betekenen. De 
economische actoren Beci, Voka 
en Uwe hebben alvast het voor-
beeld gegeven met hun routeplan 
Brussels Metropolitan Region. 
Nu moeten de politici en ook 
sommige burgers hun kortzichtige 
loopgravenstrijd nog begraven. 

De tewerkstelling en eco-
nomische situatie van beide 
regio’s zou erop vooruitgaan, net 
zoals het openbaar vervoer voor 
pendelaars en Brusselaars. Een 
overleg in ruimtelijke planning 
zou verhinderen dat we ons in 
een nutteloze concurrentiestrijd 
verwikkelen. Kortom : een effi-
ciënter beheer voor een grotere 
levenskwaliteit in stad en rand.

Sarah Hollander
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 Na de stadskanker introduceren we nu : de layoutkanker.  Uit protest 
tegen de vergeetachtigheid van onze regering als het over lege panden 

gaat, laten we de leegstand al onze illustraties aantasten. 
© Cyril Drouot - Flickr.com

het vergeten stuk van Brussel
Vide Verdoemme ! Campagne tegen leegstand

Brussel telt nog altijd heel veel leegstand. 
Maar de laatste tien jaar is die leegstand 
minder zichtbaar geworden. De meeste 
grote, opvallende kankers zijn opgekocht en 
gerenoveerd via wijkcontracten en andere 
programma’s en de kleintjes zijn gebleven. 
Daarmee is leegstand als politiek thema 
weggedeemsterd.

Kijk maar naar het huisvestingsplan. Toen 
deze regering aantrad, wou ze 5000 wonin-
gen creëren om het hoofd te bieden aan de 

huisvestingscrisis. Geen enkele daarvan 
zocht ze binnen het contingent van 15.000 
of meer Brusselse woningen die leeg staan ; 
nieuwbouw leek een snellere en zekerder 
manier om vooruit te gaan. Nu vijf jaar later 
heeft de regering, ondanks haastwerk, ver-
gunningen op zak voor 1000 van die 5000 
woningen – en dan lopen er nog een aantal 
beroepen tegen. De omwonenden en zelfs 
de gemeentebesturen proberen alle grote 
projecten tegen te houden. Ze vallen over het 

De open ruimte in Brussel blijft een trage dood sterven. Terwijl promotoren 
Thurn & Taxis willen volbouwen, roept een nieuw platform op om van de strijd 
tegen leegstand een prioriteit te maken.

zeker wonen
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verlies van open ruimte of van volkstuintjes. 
En natuurlijk over de komst van grote aantal-
len sociale huurders. 

pizza polemica
Moeten we doorgaan met dit recept van 
haastige en polemische mega-nieuwbouw-
projecten ? Of moeten we een nieuw gerecht 
bereiden ? Volgens het gloednieuwe platform 
tegen leegstand moet de volgende regering 
van leegstand een prioriteit maken. Het ini-
tiatief voor dit platform komt van Bral, de 
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen 
en Inter Environnement Bruxelles maar 
ondertussen hebben al 31 verenigingen, 
wijkcomités en individuele bewoners de plat-
formtekst ondertekend. Met de slogan Vide 
Verdoemme ! ! wil het platform de komende 
maanden actie voeren. De volgende regering 
moet de noodzaak van nieuwbouw bepalen in 
functie van de bevolkingsdichtheid, de open 
ruimte én de leegstand in de wijken. Waar wil-
len we bouwen ? Waar willen we vergroenen 
of bestaande groene ruimtes bewaren ? Waar 
biedt de strijd tegen leegstand veel potentieel ? 
Op die manier hoopt het platform een boel 
nieuwe woningen mogelijk te maken zonder 
de open ruimte op te offeren.

Een anti-leegstands-plan moet vervolgens 
efficiëntere instrumenten invoeren om leeg-
staande gebouwen opnieuw op de markt te 
brengen, of ze nu privé zijn of publiek.

steun die ambtenaren
In de slag om leegstand zijn de gemeentebe-
sturen de voorhoede. Zij hebben van de hogere 
overheden een reeks juridische instrumenten 
en financiële middelen gekregen om iets te 
doen aan leegstaande gebouwen : ze kun-
nen taks heffen, het pand in beheer nemen, 
subsidies aanvragen om het te kopen,...  Als 

het echt de spuigaten uitloopt, kunnen ze een 
pand ook onbewoonbaar verklaren. Maar al 
die instrumenten zijn ondergebruikt. Weinig 
gemeenten hebben genoeg mankracht en 
expertise in huis om zich een weg te zoeken 
door de vaak complexe dossiers met onver-
deelde eigendommen, overleden eigenaars, 
speculerende ondernemingen, enzovoort. En 
bovendien is de aanpak versnipperd tussen 
een heleboel diensten. Die paar gemeentelijke 
ambtenaren die zich het vuur uit de schenen 
lopen om iets te doen aan enkele stadskankers, 
missen vaak de medewerking en de info van 
de andere diensten.

Het platform pleit voor de oprichting van 
een steunpunt leegstand dat de gemeenten 
juridisch begeleidt en dat een motor is voor 
een transversale aanpak. Het steunpunt kan 
punctuele dossiers opvolgen in samenwerking 
met àlle betrokken actoren. Het steunpunt 
moet de gemeenten ook software aanbieden 
om een inventaris te maken van leegstand. 
En ze moet zoeken naar een oplossing om de 
gegevens van het kadaster en van de netwerk-
beheerders voor water en energie mee in zo’n 
gegevensbank te krijgen.

hypotheek
Maar begeleiding en info alleen zijn niet 
genoeg. Het platform wil de gemeenten ook 
nieuwe wapens geven. De leegstandstaks zal 
bijvoorbeeld haar doel beter bereiken als de 
betaling er van gegarandeerd wordt door een 
wettelijke hypotheek. Zo kan de gemeente een 
gedwongen verkoop van het belaste gebouw 
afdwingen, wat haar in staat stelt de taks 
te innen. Bovendien komt het gebouw dan 
automatisch terug op de markt. 

Het platform vraagt ook een verandering 
aan de wetgeving om het openbaar beheers-
recht aantrekkelijker te maken voor over-

heidsoperatoren. Het openbaar beheersrecht is 
gelanceerd in 2003 als het paradepaardje van 
de strijd tegen leegstand maar het is nooit echt 
gebruikt. De bedoeling van het instrument is 
dat de overheid een lege woning in beheer 
neemt gedurende maximaal negen jaar en het 
verhuurt. Een van de obstakels zit ‘m in het 
risico dat het beheer zware renovatiekosten 
met zich meebrengt, kosten die de overheid 
niet kan terug verdienen met de huurprijs v an 
negen jaar.  Die maximale termijn aanzienlijk 
verlengen, kan de interesse van de gemeenten 
of het Woningfonds opwekken.

wapen de verenigingen
Het platform verwacht veel van nog een ander 
voorstel : een vorderingsrecht voor gemeenten 
en verenigingen. Dankzij dat recht kunnen 
zij in kortgeding – dus bij hoogdringendheid 
– de rechter van eerste aanleg vragen om het 
einde van de leegstand te bevelen. Een groot 
voordeel is dat de rechter een dwangsom 
kan opleggen. Dan betaalt de eigenaar die 
bepaalde som voor elke week of maand 
dat de leegstand blijft duren. Een bijzonder 
efficiënt wapen tegen nalatige eigenaars of 
speculanten dus.

Zo’n vorderingsrecht bestaat nu al voor de 
bescherming van het leefmilieu. En ‘leefmilieu’ 
moet je opvatten in de breedste betekenis van 
het woord. Met name de Stad Brussel gebruikt 
het vorderingsrecht al om de verloedering van 
geklasseerde gebouwen te stoppen. Maar een 
wet of ordonnantie die expliciet vordering 
toelaat in geval van leegstand, zou gemeenten 
en verenigingen meer armslag geven. 

stroop die kantoren
Brussel zit ook met 1,3 miljoen m2 leeg-
staande kantoren. Een studie van het bureau 
Brat (bureau de recherche en aménagement 
du territoire) wijst een aantal kantoren aan 
die we makkelijk kunnen omturnen tot zo’n 
3.200 woningen. Zo’n transformatie lijkt 
een aantrekkelijk alternatief voor de eige-
naars want de vraag naar kantoren zal naar 
alle waarschijnlijkheid niet snel heropflak-
keren. Toch komt die omschakeling maar 
traag op gang. In 2007 zou de administratie 
vergunningen hebben gegeven om 42.000 m2 
kantoren naar woningen om te bouwen. Dat 
kan vast een stuk sneller. Het platform vraagt 
daarom de oprichting van een gewestelijke 
facilitator voor de transformatie van kan-
toren in huisvesting. Die dienst kan nagaan 
welke fiscale en stedenbouwkundige maatre-
gelen er nodig zijn om die mutatie te versnel-
len. Bovendien kan zo’n dienst promotoren 
stimuleren om tijdelijke huisvesting toe te 
laten in afwachting van een verbouwing. 
Ze kan optreden als tussenpersoon tussen 
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Een vorderingsrecht geeft gemeenten en verenigingen de mogelijkheid om bij de rechter de 
stopzetting van de leegstand van een pand te eisen. De rechter kan dan in kortgeding een 
dwangsom opleggen aan de eigenaar. Een paardemiddel. © Alain Bachellier - Flickr.com
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thurn & taxis : torens & perkjes

Het grotendeels braakliggend terrein Thurn 
& Taxis of t&t is een gebied met een uitzon-
derlijk belang voor Brussel. Met haar 45 
hectare, haar historisch patromium en haar 
ligging dicht bij de vijfhoek heeft het alles 
om een wijk te worden met een uitstraling in 
heel het Gewest. Een plek zoals we in Brussel 
nauwelijks plekken hebben.

De aanvraag voor stedenbouwkundige en 
milieuvergunning voor het grootste deel van 
deze site is nu in openbaar onderzoek. Het dos-
sier is een paar kubieke meter dozen en fardes 
groot en vergt dus wat ploeterwerk. Maar wij 
hebben nu al genoeg gezien om onze wenkbrau-
wen heel diep te fronsen. De principes uit het 
richtschema zijn absoluut niet gerespecteerd.

manifest T&T
Terug naar 2005. Bral organiseert overleg met 
de buurtbewoners en verenigingen over de 
toekomst van t&t. De vraag is wat er in het 
richtschema moet komen, een officieel rich-
tinggevend, dus niet verordenend document dat 
de grote lijnen uittekent voor de toekomst van 
de site. Eind 2006 schuiven Bral en 25 lokale 
en gewestelijke verenigingen en verschillende 
omwonenden elf principes naar voren voor een 
goede ontwikkeling van de zone : het Manifest 
T&T. Studiebureau en Gewest hernemen de 
meeste van die principes in het richtschema, 
dankzij het nodige lobbywerk. Vanaf dan kun-
nen wij enkel nog hopen dat deze ook hun weg 
vinden naar de vergunningsaanvragen.

In 2008 vragen de eigenaars een eerste keer 
een vergunning aan. Maar de overheid beslist 
dat er eerst een effectenstudie moet komen en 

dat de aanvraag op basis daarvan hertekend 
moet worden. Die effectenstudie is nu afgerond 
en de geamendeerde aanvraag is binnen.

waar is het park ?
Eén van de grote bezorgdheden van Bral en 
de bewoners was de publieke toegankelijk-
heid van de site en, daaraan gekoppeld, de 
inplanting van een groot park. Het moest 
een park ‘met een gewestelijke uitstraling’ 
worden zodat veel mensen de weg naar t&t 
zouden vinden. Dus was tien hectare het 
minimum. Wat blijkt ? De eigenaar wil twéé 
parken, gescheiden door een tramlijn. Samen 
zijn die parken goed voor een totaal van… 
vier en halve hectare. De rest van de site wil 
de eigenaar volbouwen met veel maar niet 
al te hoge gebouwen (met uitzondering van 
twee gebouwen van 31 verdiepingen). De 
openbare ruimte wordt zo versnipperd.

Elk park krijgt ‘een eigen karakter’. De 
eigenaars bergen het idee van één groot park 
op, onder meer uit veiligheidsredenen. Erg 
jammer, want er bestaan genoeg voorbeelden 
van veel grotere parken die wel perfect ‘wer-
ken’. Park als verpakking, in plaats van park als 
groene long voor de omliggende wijken.

geen zicht
De aanvraag verschilt op nog veel andere 
punten met het richtschema en met het Mani-

Een nieuwe slag om Thurn & Taxis is begonnen. De nieuwe vergunningsaanvraag 
verschilt grondig van het richtschema en het Manifest T&T. Geen groot park, 
geen zachte verbinding tussen Laken en Molenbeek… Houdt de overheid het 
been stijf of geeft ze toe ?

t&t in cijfers
Sinds 19 februari is het dossier in openbaar onderzoek. In afgeronde cijfers gaat het om een 
aanvraag voor 95.000 m² kantoren, 80.000 m² handel, 1.400 woningen (150.000 m²), 4.500 
parkeerplaatsen, 900 m² logistieke activiteiten. De 2 ‘parken’ zijn goed voor in totaal 4,5 ha. 
Verder worden er ook vergunningen gevraagd voor 2 feestzalen, een zwembad (prive ?) in 
het Maritiemstation, een hotel en nog veel meer.

Voor alle duidelijkheid, deze aanvraag slaat alleen op Gebied van Gewestelijk Belang 
6A. Gebied 6B is het andere stuk van t&t waarop het gerenoveerd Koninklijk Pakhuis en 
een ander gebouw liggen, die al gerenoveerd zijn. Normaal komt ook hier nog een extra 
gebouw bij. Saucissonnage dus maar weer.

eigenaars en huurders en eventuele kleine 
werken laten uitvoeren.

activeer de sociale huisvesting
Een specifiek probleem is de leegstand in 
de sociale huisvesting. In Brussel staan 
zowat 2.300 sociale woningen leeg. Die 
zouden plaats kunnen bieden aan minstens 
6.000 bewoners. Gemiddeld staat 6 % van de 
woningparken van de huisvestingsmaatschap-
pijen leeg, met enkele belangrijke uitschieters : 
13 % leegstand bij de Goedkope Woningen van 
Sint-Joost, de Etterbeekse Haard en de Cité 

Moderne, 14 % bij de Brusselse Haard en 
Ieder Zijn Huis, 17 % bij de Vorstse Haard en 
maar liefst 31 % bij Floréal ! De Staatssecreta-
ris voor huisvesting zag laatst in het parlement 
geen vuiltje aan de lucht. Die woningen zou-
den alleen leeg staan tijdens renovatiewerken. 
Was het maar waar ! Het probleem is dat die 
broodnodige werken vaak jaren op zich laten 
wachten, door een onsmakelijke mix van poli-
tique politicienne en geruzie, intransparantie, 
incompetentie en loodzware procedures. 
Ondertussen staan er panden leeg, ondanks de 
huizenhoge budgetten.

Het platform vindt dat onaanvaardbaar 
en eist beter bestuur. De Brusselse Gewes-
telijke Huisvestingsmaatschappij moet de 
sector transparanter maken en desnoods 
optreden in de plaats van de maatschappijen. 
En de nieuwe regering moet renovatiepro-
jecten administratief vergemakkelijken. Dan 
gaan we eens wat zien !

Je vindt de platformtekst op www.bralvzw.
be. Om de tekst te ondertekenen, je aan 
te sluiten bij de acties of voor infovragen : 
piet[a]bralvzw.be of 02 217 56 33.

Zullen de bewoners van Laken en Molenbeek 
hun weg vinden naar de nieuwe wijk op Thurn 
& Taxis als de eigenaars hun vergunning 
krijgen ? ©Neal Dench - Flickr.com 

www.bralvzw.be
www.bralvzw.be
mailto:piet@bralvzw.be


De meeste gebouwen en terreinen in Brussel 
zijn in privébezit. Dat maakt het moeilijker 
voor de overheid om een beleid te voeren. 
Want om sociale woningen te bouwen of een 
ander project van openbaar nut uit te voeren, 
moet je eigenaar zijn. De overheid kan wel 
onteigenen, maar da’s een radicaal en zeer 
onpopulair middel. Bij onteigening wil de 
overheid alle eigendommen van een bepaalde 
perimeter binnen een bepaalde periode ver-
werven om dringend een bepaald project uit 
te voeren, zoals bijvoorbeeld wegenwerken. 
In eerste instantie zullen ze onderhandelen 
over de prijs en als dat niet werkt, kunnen ze 
de rechtbank inschakelen. 

De Brusselse geschiedenis heeft al aange-
toond dat onteigeningen niet het aangewezen 
middel zijn om bijvoorbeeld stadsvernieu-
wingsprojecten uit te voeren. Zowel in de 
Noordwijk als aan ‘t Zuid riep de overheid bij 
hoogdringendheid een project van openbaar 
nut in om verschillende huizenblokken te 
onteigenen. In de praktijk bleek die hoogdrin-
gendheid zeer relatief en of privékantoren echt 
openbaar nut zijn, valt ook te betwijfelen.

alternatief voor onteigening
Sinds 2003 hebben een aantal Brusselse 
instanties een voorkooprecht : de huisvestings-

maatschappijen, de gemeenten, de Geweste-
lijke Ontwikkelingsmaatschappij... Ook hier 
bepaalt de regering een perimeter waarbinnen 
het voorkooprecht van kracht is. Daarbij 
hoort een bepaald project van openbaar nut, 
bijvoorbeeld een wijkcontract.

Het mechanisme is vrij simpel : als een 
eigenaar binnen de perimeter een pand of 
terrein verkoopt en daar een bod voor krijgt, 
kunnen de overheidinstanties beslissen om 
het pand voor die prijs te kopen. Zij gaan 
vóór. Een van de grote verschillen met de 
onteigening is dat hier geen verplichting tot 
verkoop bestaat. Alleen als een eigenaar wil 
verkopen, kunnen de overheidsinstanties hun 
recht laten gelden. De overheid kan ook niet 
onderhandelen over de prijs.

bijsturing
In die vijf jaar heeft het systeem maar een 
beperkt succes gehad. Dus is het tijd voor een 
aantal bijsturingen.

De motivatie voor de voorkoopperimeters 
mag voortaan ruimer zijn. Het gaat niet meer 
uitsluitend om de bouw van sociale woningen : 
ook middelgrote woningen, herwaardering 
van handelskernen en in bepaalde gevallen het 
bevorderen van de economische activiteiten 
komen in aanmerking. Bovendien kunnen 
meer instanties gebruik maken van het recht, 
zoals bijvoorbeeld de mivb.

De regering schrapt ook een aantal uitzon-
deringen op het voorkooprecht. Het recht 
zal niet meer alleen van kracht zijn bij de 
overdracht van een volle eigendom maar ook 
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de opkopers
Alweer een nieuwe ordonnantie. De 
regering wil dat de overheid actiever 
wordt op de vastgoedmarkt. Ze geeft 
allerlei overheidsinstellingen een effi-
ciënter voorkooprecht. Enkele fabels 
en feiten over dat systeem.

fest T&T. Zoals ze nu getekend is, wordt 
de verbinding tussen de Maritiemwijk in 
Molenbeek en de Marie-Christinawijk in 
Laken geen groene/zachte verbindingsas. Dit 
was nochtans een vereiste in het richtschema 
om de site ‘leesbaar’ te houden. Hetzelfde 
geldt volgens ons ook voor het zicht op het 
te restaureren Maritiemstation vanop de 
Bockstaelbrug en vanaf Lakenveld, belem-
merd door een gebouw dat bijna twee keer 
zo hoog is.

RIP richtschema’s ?
We kunnen nog even doorgaan over de inhoud 
van de aanvraag maar nu tijd voor onze prin-

cipiële bezwaren. Als het stadsbestuur en het 
Gewest deze plannen goedkeuren, nemen ze 
een loopje met de participatieve democratie. 
Je kunt de inspanningen van tientallen omwo-
nenden, experten, mensen uit verenigingen en 
privéwereld niet zomaar negeren. 

En dan is er nog de waarde van de richt-
schema’s. De meeste belangrijke gewestelijke 
gebieden zoals het Rijksadministratief Cen-
trum, de Europawijk of Schaarbeek-Vorming 
zijn onderworpen aan zo’n schema. Dan 
verwachten we van de politici dat ze niet met 
hun richtschema’s laten sollen.

In elk geval bewijst deze nieuwe kracht-
meting dat het tijd is voor een grondige 

evaluatie van het instrument om te zien waar 
het schoentje knelt. 

action !
Op 11 maart bereiden we met de betrokken 
bewoners en verenigingen de opmerkin-
gen voor die we zullen verdedigen op de 
overlegcommissie op 31 maart. Voor alle 
vragen mail of bel je naar Joost of Steyn 
via steyn[a]bralvzw.be , joost[a]bralvzw.be 
of 02 217 56 33. Tot 20 maart kan je zelf het 
dossier gaan inkijken op het gemeentehuis 
van Molenbeek of in het Administratief 
Centrum van de Stad Brussel. 

Teken hier een huis naar keuze. Jouw gemeente kan het dan opkopen  
dankzij het vernieuwde voorkooprecht. ©  THEfunkyman – Flickr.com 
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nieuws van het front

luiers, klimaat en territoriale ontwikkeling
Friends of the Earth lanceert de Big Ask-
campagne, waarmee ze de politiek een kli-
maat-geweten schoppen, nu ook in Brussel. 
Je kan hun geweldig filmpje (met dank aan 
Nic Balthazar) nog altijd bekijken op www.
thebigask.be. En hopelijk krijg je ook zin om 
mee te doen. Misschien organiseer je binnen-
kort wel een vertoning van het filmpje op een 
plein in je buurt, in je gemeentehuis of school. 
Contacteer jeroen.verhoeven[a]motherearth.
org.

Op 26 maart kan je naar een Café Dis-
turb, een debat van Disturb en Bral over 

het nagelnieuwe Agentschap voor Terri-
toriale Ontwikkeling. Wat kan die nieuwe 
“boîte” betekenen voor de Brusselse ste-
denbouw ? Info op www.disturb.be of bij 
joost[a]bralvzw.be. 

En Leefmilieu Brussel organiseert 4 
infoavonden over herbruikbare luiers. Op 
12/3 verversen ze je in Schaarbeek, op 24/3 
in Anderlecht, op 26/3 in Etterbeek en op 2 
april in Vorst. Info en inschrijvingen kunnen 
bij mge[a]ibgebim.be. 

leg een ei voor de staten-generaal
Na 12 discussieavonden met gemiddeld 180 
deelnemers mag je de Staten-Generaal van 
Brussel een succes noemen. Het draait uit op 
een nooit geziene mobilisatie van het Brus-
selse middenveld en universiteiten. Met debat-
ten over de uitdagingen van Brussel en over de 
beleidsoplossingen die we hier voor kunnen 
bedenken. Mobiliteit en cultuur waren het 
meest in trek met elk om en bij de 250 deel-
nemers. Niet alleen de klassieke wijkcomités 
en verenigingen waren op het appel maar ook 
bezorgde ouders, pendelaars met een hart voor 
Brussel, filosofen met een eigenzinnige kijk, 
visionaire middenstanders,...

De honderden opmerkingen, micro- en 
macrovisies zijn nauwgezet genoteerd. Op 

20 en 21 maart stellen we de samenvattin-
gen voor tijdens 2 plenaire sessies. Daarna 
distilleert het platform enkele krachtlijnen. 
Geen catalogus met maatregelen, eerder een 
langetermijnvisie met impact op de toekom-
stige regeringen op alle beleidsniveaus. Deze 
krachtlijnen gaan eind april publiek tijdens 
een slotmoment waarop de Staten-Generaal 
de politici interpelleert.

En alsof ze nog niet genoeg werk hebben, 
roept het platform iedereen op om een schrif-
telijke bijdrage te doen. Dus als je geen tijd 
had om de Staten-Generaal bij te wonen of 
je zit nog met een ei, kan je dit nog kwijt op 
www.statengeneraalvanbrussel.be. Klik op 
schriftelijke bijdragen.

Galg & Rad (of Bilc & Rac)
In de bovenstad heeft het nieuwe wijkcomité 
met de romige naam Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Sneeuw/Koningsstraat/Congres zich 
geworpen op de vergunningsaanvraag voor 
het Rijksadministratief Centrum. Het comité 
nam het voortouw in de organisatie van een 
persconferentie samen met Bral, Inter Envi-
ronnement en Arau. Je vindt de perstekst op 
www.bralvzw.be. De kern van ons standpunt 
klinkt bekend in de oren : er is geen globale 
visie.

Bijna dezelfde usual suspects vind je terug 
in het dossier van het Bilc. De Haven van 
Brussel heeft dan toch een milieuvergun-
ning gekregen om dit distributiecentrum uit 
te baten.

 Ondanks het negatief advies van de over-
legcommissie. Inter Environnement, Bral en 
Arau gaan samen met twee buurtbewoners in 
beroep bij het milieucollege.

bij overdracht van andere zakelijke rechten 
zoals erfpacht of recht van opstal. Verkoop 
tussen familie blijft dan weer wel mogelijk 
zonder voorkooprecht.

De betrokken instanties moeten ook zo 
vroeg mogelijk hun recht kunnen laten 
gelden. Daarom zal iedereen die binnen de 
perimeter een eigendom wil overdragen, 
dat moeten laten weten. Om fraude tegen te 
gaan komt er ook een beter controle op de 
verkoopsvoorwaarden wanneer de overheid 
afziet van zijn recht op voorkoop.

fabeltjes
Er bestaan een paar misverstanden over het 
voorkooprecht. Volgens sommigen is het 

een middel om de prijzen laag te houden. 
Of om de speculatie af te remmen, die vaak 
de kop opsteekt bij projecten van openbaar 
nut. Maar vermits de overheid niet kan 
onderhandelen over de prijs, zal dit instru-
ment in praktijk weinig effect hebben op 
prijsstijgingen als een buurt gentrificeert. 
Alleen als de betrokken overheid snel en met 
veel middelen op de markt aanwezig is, kan 
ze wat ingrijpen op het marktmechanisme 
en dus op de prijzen.

Een ander misverstand is dat voorkoop-
recht zou helpen in de strijd tegen leegstand. 
Dat klopt nog minder, want leegstand gaat 
juist over panden die niet op de markt 
komen.

Neen, de bedoeling van deze nieuwe 
ordonnantie is vooral van de overheid een 
actievere partner te maken op de Brusselse 
vastgoedmarkt en zo projecten van openbaar 
nut mogelijk te maken. Deze wijziging biedt 
zeker meer mogelijkheden. Een grotere 
waaier van projecten komt in aanmerking. 
Ook de uitbreiding naar overdrachten van 
alle zakelijke rechten is positief. Al blijft een 
groot knelpunt uiteraard de prijs.

Het Bilc is een leeg cadeau voor Brussel.  
Bral gaat in beroep. © grendelkahn - Flickr.com
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de leegtes vullen 
De platformtekst Vide Ver-
doemme  ! met 7 eisen voor 
e en an t i-le eg s tand sbe l e id 
staat op www.bralvzw.be. 
Ook jouw ‘handtekening’ is 
welkom op piet[a]bralvzw.
be of op 02 217 56 33. 
Je kan ’t ook laten weten 
als je wil meewerken aan 
de acties.
Als je het belangrijk vindt dat 
Thurn & Taxis een duurzame 
wijk wordt, kan je een bezwaar 
sturen naar de Stad Brussel 
tijdens het openbaar onderzoek 
tot 20 maart.
Voor ons aller klimaat kan jij 
iets doen door een voorstelling 
van de the Big-Ask-clip te 
organiseren op eender welke 
plaats waar mensen komen (bij 
de bakker  ?). Kijk op www.
thebigask.be. 

een Bouwmeester voor Brussel

Het Gewest krijgt binnenkort een 
Bouwmeester. Hij of zij komt aan 
het hoofd van een pas opgerichte 
cel die bijstand moet verlenen 
bij het openbaar bouwheerschap. 
Geïnteresseerden hadden tot 10 
maart de tijd om zich kandidaat 
te stellen voor deze Europese 
oproep. We vragen Christophe 
wat hij er van denkt.

Waarom is een Bouwmeester 
nodig in Brussel ?
“Weinig mensen zijn zich bewust 
van het belang van de kwaliteit 
van de architectuur in ons gewest. 
De overheid ziet de architec-
tuur- of stedenbouwmarkten als 
iets technisch. Nochtans bepa-
len architecturale projecten ons 
levenskader en dynamiek van de 
stad, haar imago en identiteit... 
Het gaat niet alleen om estheti-
sche keuzes.
Twee jaar geleden is er een inte-
ressant ‘Vademecum’ uitgeko-
men met de principes van ‘goed 
bestuur’ op het vlak van architec-
turale projecten. Jammer genoeg 
gebruiken veel te weinig publieke 
bouwheren dat document. De 
norm blijft de openbare aanbe-
steding, met adviescommissies 
zonder experts of externe inzage, 
zonder publiciteit of debat, zonder 
tentoonstelling van de weerhou-
den projecten. De recente aanbe-
steding voor de nieuwe zetel van 
de Cocof, in het centrum van de 
stad, toont nog eens dat de Brus-
selse verkozenen nog geen andere 
richting ingeslagen zijn.
Daarom is het zo’n goede zaak 
dat er in Brussel, naar het voor-

beeld van Vlaanderen en Ant-
werpen, een onafhankelijke en 
erkende autoriteit komt die de 
Brusselse publieke bouwheren 
raad kan geven. Zo’n Bouw-
meester zou ook de architecturale 
cultuur moeten promoten : voort-
durende opleiding en bijscholing 
van ambtenaren, publicatie van 
opmerkelijke projecten, debatten 
organiseren…”

Circuleren er al namen ?
“Er is nog geen consensus over 
één persoon. Velen denken dat een 
buitenlander het meest geschikt 
zou zijn. Persoonlijk denk ik dat 
er in Brussel genoeg architecten 
rondlopen met de nodige kwali-
teiten en ervaring.”

Welk profiel moet de Bouw-
meester hebben ?
“Hij moet absoluut onafhankelijk 
zijn van de politiek en van de 
promotoren. Hij moet het respect 
kunnen winnen van iedereen 
en moet ook diplomatisch zijn 
en onderhandelingskwaliteiten 
bezitten. Het moet een charis-
matisch persoon zijn die echt de 
Brusselse gewoontes grondig een 
andere richting in kan sturen.”

Komt dit niet te laat in de 
legislatuur ?
“Veel te laat. De Bouwmeester 
stond al 5 jaar geleden in het 
regeerakkoord  ! De meeste par-
tijen raken nu gewonnen voor 
het idee. Laat ons hopen dat de 
volgende Brusselse regering het 
voortbestaan van de Bouwmees-
ter garandeert. Architectuur mag 
niet politiek gekleurd zijn.”

Zal de Bouwmeester de ver-
wachtingen kunnen inlossen ?
“Je mag de Bouwmeester natuur-
lijk niet zien als een geïsoleerde 
‘opperbouwmeester’ maar wel als 
de woordvoerder van een multidis-
ciplinaire ploeg. Ik wil ook onder-
strepen dat de Bouwmeester de 
bouwheer alleen moet adviseren. 
Het is geen nieuwe gemachtigde 
ambtenaar. Hij zet procedures op, 
promoot kwaliteit, mengt zich in 
debatten, brengt een visie aan. 
Maar hij is er niet om deze of gene 
architectuur te promoten of om de 
toepasselijkheid van een bepaald 
project te beoordelen.”

Info over Disturb vind je op www.disturb.be. 

Het vademecum is verkrijgbaar tegen verzen-

dingskosten bij Bral via 02 217 56 33.

Hier had een foto van Christophe Mercier moeten staan.  
© pshab - Flickr.com

interview

De Brusselse overheden 
bouwen veel maar niet 
altijd hoogstaand. Er is 
weinig debat of input van 
deskundigen over architec-
tuur. De Brusselse architect 
Christophe Mercier van 
stadscollectief Disturb is blij 
met de komst van een Bouw-
meester maar heeft net als 
Bral veel vragen.
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