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Dames en heren, boeren en boerinnen, de planning-
procedures in het Land van Goog beginnen! Jaze-
ker: eindelijk maken de studiebureaus werk van
richtschema’s voor het Rijksadministratief Centrum
ofte Rac en voor Thurn & Taxis ofte t&t!

Hoezo, de procedures starten nu pas? Bral
bericht toch al jaren uit het Land van Goog? De
voorbije jaren is er inderdaad veel gebeurd op

beide gebieden: de financietoren op het Rac wordt
gestript en heropgebouwd, het koninklijk pakhuis
en het gebouw met de sheddaken op t&t zijn
gerenoveerd. Verschillende projectvoorstellen heb-
ben het licht gezien en zijn weer afgevoerd: bij-
voorbeeld Music City. Maar dat waren allemaal
losse flodders. Nu komt er een globale planning
voor de twee gebieden.

bXl voor 
de rechter
De Gemeente Oudergem dient een
klacht in bij de Europese Commis-
sie omdat Brussel een Europese
richtlijn overtreedt: we hebben vorig
jaar 67 keer de norm voor fijn stof
overschreden in plaats van de toege-
laten 35!

De situatie is ernstig. Onze lucht
is een groot deel van het jaar rond-
uit ongezond. Het Brussels Gewest
heeft boter op het hoofd. Ze inves-
teert wel in openbaar vervoer en
fietsen maar de auto is nog altijd
onaantastbaar. Aan rekeningrijden
of tolheffingen durft ze niet te
beginnen. Stockholm bewijst noch-
tans dat het kan. En als het van de
EU moet, dan heeft onze regering
weinig keuze.

De Gemeenten werken wel niet
mee maar zelfs dat is geen excuus.
Het Gewest kan een veel actievere rol
spelen in de heraanleg van wegen
dan ze vandaag doet.

Deze klacht stuit ons ook tegen de
borst want de burgemeester van
Oudergem, Didier Gosuin, was tot
voor kort zelf Brussels Minister van
Leefmilieu. Gosuin klaagt dat Brus-
sel haar noodplan nog niet klaar
heeft maar zelf heeft hij er ook nooit
een gemaakt. Hij sprak er nochtans
al jaren over. Over structurele maat-
regelen zwijgt hij in alle talen.

Gosuin zou z’n meningsverschil-
len met de regering in het Brussels
parlement kunnen uitvechten. Daar
zit hij ook. Als zulke disputen voor
de rechtbank worden beslecht, is het
ver gekomen.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

het begin van een nieuwe toekomst
grootstedelijk project met ernstige inspraak

Het Rijksadministratief Centrum krijgt de primeur: voor het eerst in de geschie-
denis van deze stad krijgen bewoners, verenigingen en andere betrokkenen een expli-
ciete rol in de planning van zo’n belangrijk gebied.Thurn & Taxis volgt op de voet.
Actieve bXlaars wrijven zich in hun argusogen.

vervolg 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

zeker wonen

Een primeur voor het Rijksadministratief Centrum:
de overheid neemt de ontwikkeling van de stad in 
handen met de inbreng van bewoners en deskundigen.



2

een plan
Op zich is het al groot nieuws dat er
een plan komt voor deze Googs. Dat
de overheid niet rustig blijft wachten
tot de privé met projecten komt aandra-
ven maar zelf de vraag stelt wat het best
gebeurt met deze grote terreinen. Moe-
ten er sociale woningen komen of dure
flats? Kantoorwijken, buurtwinkels of
een park? Moet je makkelijk door het
Rac kunnen wandelen en fietsen of
blijft het een muur tussen verschil-

lende wijken? In het verleden hebben de overheden in
Brussel zich zelden het hoofd gebroken over zulke vra-
gen.

Maar er is nog goed nieuws: bewoners en andere
betrokkenen krijgen deze keer het woord. Niet tijdens
het obligate openbaar onderzoek maar goed op tijd, lang
voor de plannen af zijn. Als dat lukt, schrijven we
geschiedenis.

wie regeert het land van goog?
De gewestregering heeft begin 2005 beslist dat er een
richtschema komt voor de ontwikkeling van Rac en t&t.
Zo’n richtschema bepaalt de grote lijnen van de toekom-
stige ontwikkeling maar heeft geen juridische waarde. Het
moet leiden tot een regeringsbesluit en daarna tot een Bij-
zonder Bestemmingsplan dat de ontwikkeling vastlegt.

Het voordeel van het richtschema is dat het de visies
van de verschillende partijen moet verzoenen. De opmaak
ervan laat het Gewest over aan een studiebureau, geko-
zen uit 5 vooraf geselecteerde bureaus. Binnen de lijnen
van een algemeen kader hadden de studiebureaus een
grote vrijheid om hun methodologie en de inhoud van
het richtschema voor te stellen. De regering wilde de stu-
diebureaus zo weinig mogelijk beperkingen opleggen bij
de opmaak van hun offertes. Het nadeel is dat de studie-
bureaus zo een heel grote invloed krijgen op het verloop
van de planning.

nu met bewoners?
Bral heeft voorgesteld om het overleg tussen buurtbewo-
ners, overheid en promotoren te organiseren en het
Gewest heeft dat aanvaard. De regering toont zo dat ze
de mening van de bewoners in rekening wil brengen. Dat
impliceert dat wij de communicatie in beide richtingen
en overlegmomenten organiseren.

We hebben verschillende voorstellen geformuleerd
voor een goede aanpak maar veel hangt af van de
methodologie van het studiebureau. De regering heeft
in haar lastenboek weinig over participatie geschreven.
De redenering was: niet te veel vastleggen om flexibel
genoeg te blijven. Gevolg is dat het bureau nergens toe
verplicht is.

Voor de heraanleg van Rogier komt er blijkbaar wel
een stevig participatief luik.

vervolg van pagina 1

tout publiek: een vraag aan promotoren 
en politiek
Onlangs organiseerden we samen met enkele lokale
organisaties en bewoners uit de Maritiemwijk, Laken en
Noordwijk een feest op de site van t&t: TouT publiek en
dito informatiekrant. Deze geeft duidelijk de belangrijk-
ste eis weer die uit de omliggende wijken van t&t weer-
klinkt: maak t&t publiek!

Laat het algemeen belang primeren bij de ontwikke-
ling van Thurn & Taxis. Geef ons open en publieke
ruimte, publieke voorzieningen, huisvesting toeganke-
lijk voor iedereen. Zorg voor werkgelegenheid in een
branche waar ook de huidige buurtbewoners voor in
aanmerking komen. Kantoortorens waar voornamelijk
pendelaars werken, zouden voor de buurten alleen maar
nadelen meebrengen.

wie is koning van t&t?
Onze actieve bewoners uit de wijken rondom t&t zijn
voorzichtig positief over de houding van de regering maar
zijn nog altijd bang dat hun ideeën in de la zullen belan-
den. Deze zone is immers in handen van de privé. Wil
en zal de regering de kaart trekken van de bewoners? In
hoeverre kan ze kiezen voor het publiek belang met
privé-eigenaars die hun opbrengst zitten te tellen? Zal ze
de promotoren stevige stedenbouwkundige lasten dur-
ven opleggen? Waarschijnlijk is de beste manier om het
algemeen belang te garanderen, zelf een overheidsbud-
get op tafel te leggen. Als de regering de ideeën van bewo-
ners voor deze site wil binnensluizen in de projecten, kan
ze niet alleen rekenen op de investering van de promo-
toren. De rentabiliteit van dat bewonersproject is op z’n
minst onzeker.

garanties bitte
Het is veelzeggend dat deze vraag van de bewoners er
komt nog vóór de opmaak van het richtschema. Het is
eigenlijk een vraag naar garanties. Als die er niet
komen, bestaat de kans op ‘participatiemoeheid’. Het
is moeilijk mensen warm te maken voor een engage-
ment in een lang proces als ze eraan twijfelen dat er iets
te verwezenlijken valt. Bral kan die garanties niet
geven. Wij zorgen ervoor dat de stem van de bewoners
de beslissingmakers bereikt maar kunnen niet garant
staan voor wat er uiteindelijk beslist wordt. We zullen
er wel op wegen. Da’s beloofd.

’t RACt naar teamspirit.
Midden januari heeft het Gewest het studiebureau geko-
zen voor de opmaak van het richtschema voor rac-kruid-
tuin. Het is MSA geworden dat voor de gelegenheid zal
samenwerken met Lion, een Frans studiebureau. Geluk-
kig voor ons is het een studiebureau dat min of meer op
dezelfde golflengte zit inzake participatie. We hebben de
methodologie samen besproken. Het resultaat is dat we
op 2 niveaus zullen werken: gewestelijk en lokaal. Voor
beide niveaus zullen we de komende 6 maanden gepaste
ateliers en werkgroepen organiseren. Onze kalender ligt
nog niet helemaal vast maar laat ons zeker weten als je
interesse hebt.

Wie is koning in het land van Goog? 
Kan en wil de regering het algemeen belang afdwingen
met eigenaars en promotoren die hun centen tellen?
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revolutionnair wijkcontract halfweg
project X en voorfinanciering van de premies doorgelicht

Twee jaar geleden startte wijkcontract Van Artevelde in de Anneessenswijk. “Een
totaalaanpak voor de huisvestingproblemen”, schreven we toen. Zelfs tewerkstelling
zat in het pakket.Wat is er na twee jaar van die ambities terecht gekomen?

jobs
Opleiding en tewerkstelling waren de geplande
bijdoelen van dit project. Maar slechts de helft
van de tien vacatures zijn opgevuld met jonge-
ren uit de wijk. Onvoldoende interesse. De bege-
leiding liet aanvankelijk te wensen over. Het
bediendenstatuut dat aan die job vastzit, is niet
aantrekkelijk genoeg om goede werklui te vin-
den. In de bouw kunnen ze veel meer geld ver-
dienen. Nu zijn de eerst opgeleide jongeren door-
gegroeid naar de rol van begeleider en dat werkt
veel beter, zo hoorden we.

premies
Een ander project van het wijkcontract waar we met
argusogen naar keken, was de voorfinanciering van
de renovatiepremie. Eigenlijk is dit project nog maar
drie maand geleden gestart. De gesprekken met
Triodos hebben aangesleept. Eind november pas
is de conventie getekend. Met de privé gaat het dus
niet altijd sneller dan met de overheid.

Op die paar maanden tijd heeft de Stadswinkel
zeven dossiers geopend. Zes daarvan wachten op
de voorlopige toezegging van de premie voor de
werken aanvangen. Een woning is al gerenoveerd.
De Stadswinkel heeft de eigenaar het verwachte
bedrag van de premie betaald en de eigenaars
hebben de rest van de factuur voor hun rekening
genomen, nog altijd minstens 60%.

Martine Mouchet van de Stadswinkel kan al
enkele kanttekeningen maken: de voorfinanciering
is een verbetering maar het lost niet meteen alle
gebreken van het premiesysteem op. Veel mensen
blijven kiezen voor een renovatie in het zwart, uit
vrees dat hun kadastraal inkomen zal stijgen. Of
ze willen geen vergunning aanvragen omdat de

Stad verbiedt pvc-ramen te plaatsen. Ofwel kun-
nen ze zelfs met een premie die op tijd komt de
kosten niet betalen.

Meer info op T 0494 52 06 11 
of E martine.mouchet@curbain.be.

de wijken permanent onder de loep
Elk jaar kent het Gewest wijkcontracten toe. De
keuze van de wijk gebeurt op basis van vrij neve-
lige argumenten. Pas na de toekenning bestelt de
uitverkoren Gemeente een analyse van de wijk in
kwestie. Nu wil het Gewest echter een permanente
monitoring van de wijken. De vinger aan de pols
enfin. Onze Minister-President vraagt zich zelfs
af of sommige wijken het etiket ‘achtergesteld’niet
moeten afwerpen. Dat houdt in dat ze verdwijnen
uit de ‘ruimte voor versterkte ontwikkeling van de
huisvesting en de renovatie’, de perimeter waar-
binnen alle wijkcontracten zich moeten situeren.
Andere wijken zouden misschien voor het eerst
opgenomen worden in die perimeter en zodoende
voor een wijkcontract in aanmerking komen.

Op dit moment kiest het Gewest een studiebu-
reau dat een methodologie en criteria voor die
monitoring moet uitwerken. Waarschijnlijk zal
de administratie die monitoring daarna uitvoe-
ren. Ten tweede komt er een ‘inventaris van de
fysieke realisaties’. Kennelijk een overzicht van
de verwezenlijkingen van de wijkcontracten op
straten en pleinen. Vergeef het ons als we achter-
dochtig zijn maar zou dit niet bedoeld zijn als pro-
moartikel?

Staat
wijkcontract 
Van Artevelde 
na 2 jaar 
nog altijd 
fier overeind 
of kan hij 
wat Viagra©

gebruiken?

De varkensmarkt, binnenkort een echt plein
dankzij wijkcontract de Kaaien? Ook Sint-Joost,

Vorst en Jette krijgen hun wijkcontract.

rara wat klopt er niet?
Zoals elk jaar rond de jaarwisseling meldde de
pers ons de namen van de nieuwe wijkcontrac-
ten: Lehon-Kessels, Werkhuizen Mommaerts,
Leopoldswijk en Aumale-Wayez.

Zoek de twee fouten!

1 Neen,de stadsvernieuwing strijkt niet neer in de ach-
terkeuken van het Europees parlement.De naam ‘Leo-
poldswijk’slaat op een wijkcontract in Laken met de
originele naam ‘Leopold tot Leopold’.Van de Leo-
pold-I-straat tot het Leopoldpark.

2 Eigenlijk zijn deze vier wijkcontracten al aangekondigd
in de pers in januari 2005.De vier Gemeenten hebben
al lang een basisdossier opgemaakt en ingediend.
Nieuw is dat het Gewest die projecten nu heeft goed-
gekeurd en dat ze officieel kunnen starten.De vier-
jarentermijn loopt al.
Jammer genoeg kon je bijna nergens lezen welke vier
Gemeenten zopas uitgenodigd werden om een wijkcon-
tract voor te bereiden.Sint-Joost mag de Groenstraat
nog eens overdoen,de Stad Brussel mag de Begijnhof-
wijk aanpakken met wijkcontract De Kaaien,Vorst
heeft acht jaar na datum nog eens een wijkcontract rond
Sint-Denijs en voor het eerst krijgt ook Jette het gewes-
telijk manna voor de buurt rond het Astridplein.

Vol verwachting waren we: de Stad Brussel en het
ocmw hadden met hun project X de ambitie 200
ongezonde huurwoningen uit de Anneessenswijk
te verbeteren. Dat was behoorlijk revolutionair want
volgens de normale gang van zaken zou de Stad
met dit nieuwe wijkcontract hooguit een 50-tal
woningen kunnen renoveren. Onder impuls van
architect G. Steegen en de vereniging Convivence/
Samenleven koos de Stad voor een aanpak in de
breedte: lichte werken uitvoeren aan veel huizen
zodat de woonsituatie in de wijk globaal verbetert.
Jongeren uit de wijk zouden een opleiding krijgen
om de werken uit te voeren.

Daarnaast zou het wijkcontract ook experi-
menteren met voorfinanciering van de renovatie-
premies. De Brusselse Bond voor het Recht op
Wonen en Netwerk Wonen klagen al lang dat de
premies niet de mensen ten goede komen die ze
het meest nodig hebben. Voor mensen zonder veel
kapitaal zijn ze niet hoog genoeg en komen ze te
laat. Dit wijkcontract wilde er alvast voor zorgen
dat eigenaars op tijd hun premie trekken.

project X
Het concept van de twee projecten is vrij simpel.
Eerst Project X: de vzw Samenleven/Convivence
contacteert eigenaars en overtuigt hen om hun
woning in beheer te geven aan een sociaal verhuur-
kantoor of aan het ocmw tegen een relatief lage
huurprijs. In ruil daarvoor lapt het wijkcontract de
woning op. Geen grote renovaties. Genoeg om te
voldoen aan de normen van de nieuwe wooncode.
De Wijkregie voert de werken uit met werklozen
uit de buurt in opleiding.

Het sterkste van dit project is misschien nog de
stok achter de deur. Als een eigenaar halsstarrig
een belabberde woning blijft verhuren, staat er per-
soneel klaar om onteigeningen mogelijk te maken.
Ook transitwoningen om huurders tijdelijk op te
vangen zijn voorzien.

De voorfinanciering werkt dan weer als volgt:
Triodos bank stelt een kaskrediet ter beschikking
van de vzw Stadswinkel/Centre Urbain. Die betaalt
voorschotten uit aan de eigenaars en het Gewest
stelt zich garant voor de lening en betaalt de int-
resten. Een architect van de Stadswinkel begeleidt
de werken.

50 woningen
We staan nu precies twee jaar verder. Het wijk-
contract is halfweg. Binnenkort heeft Project X
ongeveer vijftig woningen opgeknapt. Om een
impact te hebben op het prijsniveau in de wijk is
dat aantal allicht te laag. De beoogde 200 zullen
er waarschijnlijk ook niet in zitten. Er zitten nog
woningen in de pijplijn maar omdat de nieuwe
wooncode systematisch badkamers eist, zijn de
kosten gestegen.

Project X geeft ook een duidelijke boodschap
dat niet langer eender wat toegelaten is. De Stad
is bezig met vijf onteigeningen.

VOOR NA
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op je muil!

met de participatievalkuil
De laatste jaren dringt het concept ‘bewonersparticipatie’
door tot de Brusselse instituten. Maar de weg naar een parti-
cipatieve democratie is met heel wat valkuilen bezaaid.

Sinds een tijdje hebben we in Brussel schepenen
van participatie, inspraakambtenaren en Huizen
van Participatie. Je hebt wijkadviesraden en expe-
rimenten met burgerparlementen of inspraakate-
liers. Toont dit een gunstige evolutie aan van een
loutere bestuurdersdemocratie naar een heuse par-
ticipatieve democratie? Misschien.

De vraag is of de overheid het meent. Partici-
patieve democratie veronderstelt een andere rol
van de overheid. Een overheid die de participa-
tie regisseert en niet stuurt. Een overheid die
voldoende openheid aan de dag legt voor ideeën
die uit de basis opborrelen, zonder in populisme
te vervallen. Maar ook een overheid die een
duurzame visie naar voren durft brengen tijdens
een open overleg met haar bewoners. Wat telt zijn
de goede ideeën in het centrum van het debat. Als
het kan met de blik op de lange termijn gericht.
De valkuilen bij goed bedoelde participatie zijn
legio. In wat volgt beperken we ons tot 4 klassieke
valkuilen.

valkuil van ‘het goed gevoel’ 
(of ‘we zijn toch goe bezig?’)
Stort je als organiserende overheid niet blind in een
participatieproces. Spreek vooraf duidelijk de
spelregels af. Zorg dat alle bewoners ze kennen.
Als je de regels halfweg kiest, dan is het gevaar
groot dat je ze aanpast aan het probleem dat zich
dan stelt. Dan ben je wetgever en rechter op het-
zelfde moment. Je riskeert een boel tegenkanting
en frustratie bij de bewoners die zich moeten
schikken naar die regels. Bijvoorbeeld: op voor-
hand bepalen wat herbespreekbaar is en wat niet,
gaat het enkel over de keuze van bestrating of
ook over de breedte van de voetpaden?

valkuil van de ‘voorzittershamer’
Wie een debat leidt, heeft macht. Hij of zij geeft
het woord, neemt het af, vat stellingen samen en
geeft soms ook antwoorden. Omdat het vertrou-
wen tussen overheid en bewoners tegenwoordig aan
de lage kant is, is een neutrale animator of voor-
zitter geen luxe. Iemand die geen belangen moet
verdedigen in het debat, kan gemakkelijker de
tegenstellingen overstijgen en een constructief
klimaat creëren. Schepenen die een wijkvergade-
ring leiden, neigen ‘à la tête du client’te reageren.
De burgermeester die de pcgo voorzit in een wijk-
contract evenzeer.

valkuil van de ‘vergaderitis’
Niet iedereen ziet het zitten om naar 99 verga-
deringen te hollen. De organisator moet het
directe overleg aanvullen met discussiefora die
dichter bij de mensen staan. Je moet als overheid
naar mensen toestappen, op straat of in de ver-
enigingen waar de bewoners samenkomen. Een
goede participatie heeft nood aan creativiteit.
Dat gaat verder dan een fraaie bus-aan-bus fol-
der voor een avonddebat.

valkuil van de ‘representativiteit’
Representativiteit bij participatie is niet het hoge
doel. Wie wil deelnemen moet daar wel maximaal
de kans toe krijgen. Representativiteit houdt zelfs
een risico in: het geeft de indruk dat bewoners die
participeren, de wijk vertegenwoordigen. Dat is niet
noodzakelijk zo. Tenzij een groep mensen werke-
lijk iemand een mandaat heeft gegeven om een
gemeenschappelijke visie te verdedigen, spreken
mensen in eigen naam. De essentie van participa-
tie ligt voor ons in een direct overleg tussen de over-
heid en de bewoners/gebruikers, zonder bemidde-
ling van zogenaamde vertegenwoordigers.

Bral heeft een visietekst uitgewerkt over bewoners-
participatie. Hierin vind je nog andere valkuilen.
Wil je de tekst samen met ons bediscussiëren.
Contacteer E piet@bralvzw.be.

In ons pilootproject ‘mobiliteit en participatie’
hebben Inter-Environnement en Bral vzw twee
jaar lang de veerkracht van de bestuurdersdemo-
cratie en de rekbaarheid van het begrip partici-
patie getest. We hebben bewoners van de gemeen-
ten Anderlecht, Evere en Jette de kans geboden
mee te werken aan een gemeentelijk mobiliteits-
plan. De brochure ‘Mobiliteit en participatie,
een duurzame tandem’ bundelt een overzicht en
de conclusies van het participatieproces. Ze is ver-
krijgbaar op Bral, net als het verslag van het col-
loquium over het project op 23 februari.
Contacteer E ben@bralvzw.be.

Inspraak organiseren is geen kinderspel. Met deze brochure geven 
Inter-Environnement en Bral inzicht in enkele participatieve processen.

participatie
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De Regering liet vorige week trots
weten dat de Brusselaars meer sorte-
ren. Al 20%! Maar hoe krijgen we die
overige 80% uit de witte zak?

Toegegeven, we zitten met enkele
handicaps: de bevolkingsdichtheid
en -samenstelling vergemakkelijken
het sorteren niet. Maar Vlaamse ste-
den bijv. zijn ook dichtbevolkt en tel-
len ook verpauperde wijken. Toch
doen ze het beter dan Brussel.

Enfin, zolang er geen financiële
stimulans komt om papier en blikjes
uit het restafval te houden, geraken
we er niet. Sensibiliseren is onvol-
doende. Als Vlaanderen voorop loopt
inzake sorteren, komt dat omdat de
Vlaamse vervuiler betaalt.

De Brusselse regering verklaart

terecht dat we sluikstorten niet mogen
aanmoedigen. Daarom zou ze best
eens de platformtekst van ‘Aanval
op afval’ opdiepen. Het groeiend
platform van wijkcomités en vereni-
gingen vraagt een plafond voor de
gratis vuilnisomhaling. Elk gezin zou
een aantal witte, gele en blauwe zak-
ken gratis ontvangen. Zoals in Luik
zou dat aantal in verhouding kunnen
staan tot de gezinssamenstelling. Bij-
komende witte zakken moet de ver-
vuiler dan betalen. Aanval op afval
stelt voor de prijs van de bijkomende
zakken hoog genoeg te leggen om de
Brusselaar aan te zetten tot zuinig-
heid. Wie met de gratis zakken toe-
komt, wordt financieel beloond. Dit
systeem zou de forfaitaire gewest-
taks kunnen vervangen.

plafond op gratis afval

nieuw instrument 
in de strijd 
tegen leegstand
Goed nieuws van de week: de Brusselse Intercom-
munale voor Waterdistributie (Biwd) lost informa-
tie! De Gemeenten mogen de Biwd nl. vragen of
een watermeter minder dan 5 m3 heeft verbruikt.
Da’s heel belangrijk want de Brusselse wooncode
gebruikt waterconsumptie als een criterium voor
leegstand. De Gemeenten kunnen in de toekomst
dus makkelijker een woning als leegstaand pand
ontmaskeren.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
is tevreden en ook fier want het verbeten lobby-
werk van de Bond is allicht niet vreemd aan deze
doorbraak.

Het succes is nog niet helemaal compleet: de
Gemeenten moeten eerst op zoek naar tekens van
leegstand en wanneer ze vermoeden dat een pand
leeg staat, mogen ze bij de Biwd om bevestiging
vragen. De Biwd geeft dus uit eigen beweging geen
lijst van alle watermeters met een laag verbruik.
Privacy blijft een heilig huisje waar je met argu-
menten over het algemeen belang maar moeilijk
binnen geraakt.

De Bond heeft nog een andere verzuchting: het
zou ook interessant zijn om het waterverbruik te
kruisen met de gegevens van de elektriciteits-
maatschappij. De Bond heeft de federale regering
al gevraagd dat mogelijk te maken.

De strijd tegen leegstand boekt langzaam ter-
reinwinst. Even profiteren van de gelegenheid
om ons idee over een gewestelijke leegstandscel
weer boven te halen. Als zo’n cel expertise ver-
schaft aan de Gemeenten, kunnen we er echt werk
van maken.

nieuw: de energiepremie
In betrekkelijke stilte heeft het Gewest deze maand een echte energiepremie ingevoerd.
Bij gebrek aan tamtam halen wij maar de loftrompet boven: fantastisch! Het werd tijd.

Je kunt natuurlijk al lang de renovatiepremie gebruiken om je dak te renoveren en te iso-
leren of om dubbel glas te plaatsen. Jammer genoeg is de procedure daarvoor zwaar en
lang. En alleen particulieren hebben recht op de renovatiepremie. Ook huurwoningen
komen niet in aanmerking.

Nu zijn er dus eindelijk premies voor isolatie, verwarmingsinstallaties, zonneboilers...
Drie verschillende premies zelfs: eentje voor gezinnen die ook open staat voor huurwo-
ningen; eentje voor verenigingen en bedrijven en eentje voor collectieve woningen: mede-
eigendommen, sociale woningen, sociale verhuurkantoren, overheid. Vooral voor par-
ticulieren ziet de procedure er op het eerste zicht simpel uit: formulier invullen en
factuur bezorgen. Sibelga beheert en bekostigt de premie voor particulieren zolang het
budget strekt. De anderen moeten zich wenden tot het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer.

Het grote minpunt is volgens ons het oude mattheuseffect: noodkopers blijven naast het
net vissen. Alleen een renteloze lening kan hen helpen om een dakisolatie te betalen. Een
premie achteraf is niet voldoende. Zo’n lening is dus een ideetje voor 2007. Tegen dan
wil de regering de nieuwe premie wettelijk verankeren in een ordonnantie.

meer info bij piet@bralvzw.be

Onze huizen zijn even slecht geïsoleerd als die rond de middellandse
zee. De Brusselse regering lanceert nu drie energiepremies om die
verspilling van warmte te stoppen. Bron: eurima.

Water in de stad, hoe moet dat?
Als je met die vraag zit, kun je mee
op een boottocht op het kanaal. Op
woensdag 5 april is er een info- en
ontmoetingsdag over ‘Het Kanaal in
de Stad’. Een bezoek aan de Water-
site Vilvoorde, met de boot naar
Anderlecht en als toetje een debat. Zo
leren we de verschillende functies
kennen van het kanaal. Sprekers heb-
ben het onderweg over transport, leef-

het kanaal in de stad

nieuws van het front

milieu, stedenbouw, sociaal-economi-
sche aspecten en recreatie.
Inschrijven op voorhand want het
aantal plaatsen is beperkt!
Vaar je mee? Contacteer dan Coör-
dinatie Zenne op T 02 206 12 03 of
00, E info@coordinatiezenne.be.
Kijk ook eens op W www.coordina-
tiezenne.be. Inter-Environnement
Bruxelles en Bral vzw trekken mee
aan de boot met de steun van Brus-
sels by Water.

Informatie over het waterverbruik is belangrijk om
leegstaande panden te identificeren. Nu nog een
gewestelijke leegstandscel en we komen er.



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
verbouwingen –
Mensenrechtenlaan 2a-2d
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een appartements-
gebouw.
Tot 28/02/2006
Overlegcommissie op 8/03/2006

BRUSSEL
NO/LEOPOLDWIJK
Commines-Froissart –
Belliardstraat 194-218 
en Froissartstraat 86-92
Foncière du Parc S.A. vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de bouw van 68 appartementen, 4
handelszaken en een milieuvergun-
ning IB met verslag effectenstudie
voor de aanleg en de uitbating van een
overdekte parking (88 voertuigen).
Tot 10/3/2006
Overlegcommissie op 21/03/2006

uitbreiding – Trierstraat 70
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de kantoren
rondom een atrium vanaf de 2de ver-
dieping en de uitbreiding van de tech-
nische verdieping.
Tot 10/03/2006
Overlegcommissie op 21/03/2006

uitbreiding – Stevinstraat 184
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van het handelsgelijk-
vloers door de totale overdekking
van de koer en de aanleg van een
directe toegang tot de handel.
Tot 10/03/2006
Overlegcommissie op 21/03/2006

BRUSSEL VIJFHOEK
uitbreiding – Slachthuislaan 50
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van het Instituut voor
Kunst en Ambachten met een 3de en
4de verdieping en een milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor de
afbraak en heropbouw van een tech-
nische verdieping op het dak en de
uitbating van een opslagplaats en een
las- en snijwerkplaats.
Tot 10/03/2006
Overlegcommissie op 21/03/2006

financietoren – Kruidtuinlaan 50
Financietoren NV vraagt een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de uitbating van diverse opslag-
plaatsen en technische installaties.
Tot 1/03/2006

danszaal – Mechelsestraat 38
Milieuvergunning II voor de uitbating
van een danszaal.
Tot 1/03/2006
Overlegcommissie op 1/03/2006

omvormingen – Lebeaustraat 2
Belgacom NV vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
omvorming van installaties en een
milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de uitbating van diverse
opslagplaatsen en technische instal-
laties met een overdekte- en open-
luchtparking (43 voertuigen).
Tot 27/02/2006
Overlegcommissie op 7/03/2006

HAREN
NAVO Hoofdkwartier – 
Raketstraat, 70-90, A. Maesstraat 
en Haachtsesteenweg
Het Ministerie van Defensie vraagt
een stedenbouwkundig attest en een
milieu-attest met ontwerp van bestek
van effectenstudie voor de fases 1 en
2 voor de bouw van de nieuwe NAVO
Hoofdzetel (461 856 m2) met de aan-
leg van een parking (7 042 voertui-
gen).
Tot 10/03/2006
Overlegcommissie op 21/03/2006

weg – Verdunstraat 
(tussen de Servandonistraat 
en de Dobbelenbergstraat)
Stedenbouwkundige vergunning voor
de volledige heraanleg van de open-
bare weg tussen de Servandonistraat
en de NMBS-brug, de aanleg van
een plateau tussen de brug en de
Dobbelenbergstraat en de hernieu-
wing van de openbare verlichting.
Tot 24/03/2006
Overlegcommissie op 4/04/2006

nieuwe treinverbinding – 
noordelijk gedeelte van Haren
Infrabel (NMBS) vraagt een steden-
bouwkundig attest met effectenstudie
voor de bouw van een nieuwe trein-
verbinding ter ontsluiting van het
noorden van de luchthaven Brussel-
Nationaal - project ‘Diabolo’.
Tot 11/03/2006

OUDERGEM
bestemmingwijziging –
H. Strauvenlaan 55
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing en bestemmingwijzi-
ging van een atelier en garage in
woningen.
Tot 28/02/2006
Overlegcommissie op 9/03/2006

SCHAARBEEK
afbraak/nieuwbouw –
Helmetsesteenweg 389 
en Lindenstraat 60
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een gebouw en de
bouw van 2 nieuwe gebouwen.
Tot 6/03/2006
Overlegcommissie op 24/03/2006

verbouwing – A. Francestraat 52
Stedenbouwkundige vergunning voor
de opdeling van een eengezinswoning
in 2 woningen en bouwen van een bij-
gebouw.
Tot 2/03/2006
Overlegcommissie op 10/03/2006

bestemmingwijziging –
Vandeweyerstraat 58
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
voor- en achtergebouw van produc-
tie-activiteit in 6 appartementen met
inrichting van een koer.
Tot 1/03/2006
Overlegcommissie op 10/03/2006

St-LAMBRECHTS-
WOLUWE
uitbreiding – Prekelindenlaan 165
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verhoging van het bestaande
gebouw en de bouw van apparte-
menten op het naastgelegen perceel.
Tot 1/03/2006
Overlegcommissie op 16/03/2006

uitbreiding – Stationstraat 89
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van bijgebouwen en de
bouw van een uitbreiding aan de
woning.
Tot 1/03/2006
Overlegcommissie op 16/03/2006

UKKEL
nieuwbouw – Ruststraat 21
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 6/03/2006
Overlegcommissie op 29/03/2006

VORST
verkaveling – Neerstalsesteenweg
en Kersbeeklaan 279
Casamis NV vraagt een verkaveling-
vergunning met effectenstudie voor
de verkaveling van het perceel tot 29
loten met aanleg van een weg.
Tot 28/02/2006
Overlegcommissie op 30/03/2006

WATERMAAL-
BOSVOORDE
gewestelijke fietsroute 16 – 
De Visé- en waterwildlaan, 
Keym- en Wienerplein, Vinklaan,
Hertogendreef, de Coppensstraat,
Solvaylaan en Terhulpsesteenweg
Het bestuur voor uitrusting en vervoer
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning voor de aanleg van de
Gewestelijke fietsroute 16.
Tot 1/03/2006
Overlegcommissie op 15/03/2006

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 patricia@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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auto’s op de stoep?
Staan ze weer op je trottoir?
Parkeert de politie op je fiets-
pad? De ‘u staat in de weg’zelf-
klevers zijn weer beschikbaar!
Je kunt achteloze chauffeurs
erop attent maken dat er ook
zachte weggebruikers bestaan.
De stickers zijn van het postze-
geltype en dus makkelijk ver-
wijderbaar. Het is geen oor-
logsverklaring. Verkrijgbaar bij:
Greenpeace, Haachtsesteen-
weg 159 in Schaarbeek, Cyclo,
Vlaamsesteenweg 85 in Brus-
sel, Vélodroom, Van Artevel-
destraat 41 in Brussel, Ateliers
de la rue Voot, Vootstraat 91
(wat dacht je?) in St-Lam-
brechts, het Fietsershuis, Lon-
denstraat 15 in Elsene en bij
Bral vzw!


