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een slechte start
Tien jaar geleden was het al een heel juridisch en
politiek kluwen om de milieuvergunning voor het
Europees Parlement rond te krijgen. Bij de bouw
van het “Centre International de Congres” zoals de
privé-promotor het halfrond hypocriet gedoopt
had, had Brussel nog geen milieuwetgeving. Maar
tegen de tijd dat het Parlement er z’n intrek nam,
was een milieuvergunning verplicht voor de exploi-
tatie van de parking. Het gaat dan voornamelijk om
maatregelen om de luchtvervuiling onder controle
te houden en om de bereikbaarheid van de buurt
te garanderen, ondanks het bijkomend verkeer.

Het Parlement wou haar parkeergarage maxi-
maal benutten. De Brusselse administratie vond
in eerste instantie 900 plaatsen ruim voldoende.
Tegen die vergunning ging de promotor in beroep.
Uiteindelijk kwam er een oneervol compromis
uit de bus: Het Europees Parlement mocht 1 800
plaatsen gebruiken onder een hele reeks voor-
waarden. Ze moesten o.a. een bedrijfsvervoers-
plan opmaken om het autogebruik met 15% te
verminderen. Maar voor speciale evenementen
kon het Parlement ook de maximumcapaciteit van
2 300 plaatsen benutten.

now 
on a computer
near you

Het schaamrood heeft ons vaak op
de wangen gestaan wanneer onze
website ergens ter sprake kwam.
Finito! De oude bralbrol is de deur
uit en we bieden je een volledig
nieuwe webstek aan. Vanaf nu vind
je op www.bralvzw.be hopen nieuw-
tjes over het stadsmilieu: standpun-
ten, acties, studies en overzichten...
Over mobiliteit, leefmilieu, steden-
bouw en wijkontwikkeling en nog
meer. Je vindt ook de openbare
onderzoeken online. En we krijgen
graag jouw reactie op onze interac-
tieve pagina’s.

Wees welgekomen!!

de Bralstaf

eerst vergunnen en dan vragen stellen
verenigingen tekenen beroep aan tegen “automatische vergunning” voor Europees Parlement

Het Europees Parlement blijft een moeilijke partner als het om stedelijke integra-
tie gaat. De verlenging van de milieuvergunning voor hun grote parking heeft dat
nog maar eens bewezen. Bral vindt dit niet kunnen en heeft beroep aangetekend bij
het milieucollege, samen met wijkcomité Aql en Ieb.

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

Een website voor al wie begaan is met Brussel.

zeker wonen
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voorwaarden
In de milieuvergunning is bepaald dat er een
Observatorium voor Luchtverontreiniging en Ver-
keer zou komen om de situatie van dichtbij te
volgen. Naast Leefmilieu Brussel (de nieuwe
naam van het Brussels Instituut voor Milieubeheer)
en de administratie stedenbouw, de betrokken
gemeenten en het Europees Parlement, zijn ook
de bewonersorganisaties vertegenwoordigd in het
Observatorium. Een grote dynamiek kunnen we
daar niet in vinden. In de plaats van de voorziene
3 bijeenkomsten is er nu nog slechts een jaar-
lijkse vergadering.

De noodzakelijke meetstations om de lucht-
verontreiniging in kaart te brengen zijn pas sinds
oktober 2001 operationeel en op dat moment kon-
den enkele belangrijke stoffen niet eens gemeten
worden. Uiteindelijk zijn er twee meetstations in
dienst: in de Belliardstraat ter hoogte van het East-
mangebouw en in de Wiertzstraat bij het Europees
Parlement zelf. Het wijkcomité was niet betrok-
ken bij die keuze. Zij opteerden voor een meetsta-
tion in de druk bewoonde Waverse Steenweg.

Het mobiliteitsplan dat volgens art 4 van de ver-
gunning na 12 maanden, dus ten laatste in 1998,
moest rond zijn is in juni 2002 aan het Europees
Parlement voorgelegd. De bedoeling van dit plan
was het autoverkeer met 15 % te verminderen, wat
het aantal parkings zou herleiden tot 1 550 plaat-
sen. Bij de voorstelling van het plan waren de
leden van het Observatorium niet overtuigd van de
haalbaarheid. Zeker niet met het oog op de uitbrei-
ding van de EU in 2004.

Tenslotte stond er in de vergunning ook zeer
uitdrukkelijk dat speciale aandacht moest gaan

naar de problematiek van de talrijke autobussen
voor bezoekers. Hiervoor is nog steeds geen
oplossing. Het onlangs getekende tripartiete
akkoord tussen Gemeenten, Gewest en staat
spreekt van een ondergrondse parking op het
braakliggend terrein Comines-Froissart. Maar
die ondergrond zit al lang vol. Naast de autotun-
nel, de ondergrondse Maalbeek en het stormbek-
ken kan er niets meer bij.

verlenging ‘en stoemelings’
De oorspronkelijke milieuvergunning was 10 jaar
geldig. Dit zou betekenen dat er spoedig een aan-
vraag voor een nieuwe vergunning zou komen, met
openbaar onderzoek.

Op de laatste vergadering van het Observato-
rium in juni gaf Leefmilieu Brussel echter toe dat
zij in april de milieuvergunning al hadden verlengd
voor 15 jaar. Zonder na te gaan hoe het Parlement
de bestaande vergunning naleeft en of de voorwaar-
den vervuld zijn. Zonder openbaar onderzoek.
Zelfs Etterbeek, Elsene en Brussel wisten van
niets. Het Europees Parlement heeft een verlen-
ging van haar vergunning gevraagd en Leefmilieu
Brussel heeft dat zonder meer toegestaan.

Leefmilieu Brussel motiveert zijn eenvoudige
beslissing met de stelling dat er sinds de eerste ver-
gunning geen belangrijke veranderingen zijn. Ze
houdt dus geen rekening met de belangrijke uit-
breiding van de EU zelf en haar gebouwen, bijvoor-
beeld de Commissie, de Raad en de uitbreiding van
het Parlement. Ze houdt geen rekening met de alge-
mene toename van de verkeersdrukte in Brussel.
Ze houdt geen rekening met de nieuwe beleidsvi-

sie uit het gewestelijk ontwikkelingsplan, met de
parkeeromzendbrief, het luchtplan en evenmin
met de nieuwe Europese regels over fijn stof. De
korte paragraaf van nu staat in groot contrast met
het jaar dat nodig was om tot de oorspronkelijke
vergunning te komen.

reacties
Aql – Association du Quartier Léopold – is ver-
ontwaardigd over deze gang van zaken en heeft
alvast beroep aangetekend bij het milieucollege,
zes deskundigen benoemd door de regering.
Desnoods gaat Aql tot bij de raad van state. Ook
Bral en Ieb hebben al beroep ingediend.

Voor ons schieten zowel Leefmilieu Brussel
als het Europees Parlement hier tekort. Leefmilieu
Brussel kan deze aanvraag niet behandelen als een
standaard dossier en zou het inzicht moeten heb-
ben dat de situatie een grondig onderzoek vereist.
Het Europees Parlement als democratisch uitstal-
raam van de EU zou meer respect mogen hebben
voor de woonkwaliteit van de buurt waarin ze
gevestigd is.

De Brusselse politici zitten duidelijk verveeld
met de zaak. In een parlementaire interpellatie
begin juli draait de minister voor leefmilieu een
beetje rond de pot over de onafhankelijkheid van
Leefmilieu Brussel. De regering wil zeker geen
potten breken met Europa en neemt geen duide-
lijk standpunt in.

Misschien kan ons beroep bij het milieucollege
en eventueel in een tweede stap een beroep bij de
regering het dossier toch nog in openbaar onder-
zoek brengen.

vervolg van pagina 1

Het Europees Parlement hoopt dat het Brusselse
Gewest gastvrij genoeg zal zijn om haar eigen
wetten niet toe te passen.
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eindelijk beter dan Parijs
de ultieme Brusselse droom

de functies van de gebouwen door elkaar. We
mogen en moeten durven en dromen. In die trant
pleit ik voor een huisruil. Laat de bewoners van
de gevangenis van Sint-Gillis van plaats verwis-
selen met die van het Justus-Lipsiusgebouw aan
het Schumanplein, de Europese ministerraad. Een
gewone, niet dure woningruil maar ook een vrij
symbolisch stadsproject. Beide wijken winnen. No
losers! En het moet niet veel kosten. Veiligheid staat
centraal in beide gebouwen. In Sint-Gillis om te
beletten dat de bewoners er uitgaan en in de Jus-
tus-Lipsius om de buitenstaanders op afstand te
houden. Maar in feite is de veiligheidstechnolo-
gie dezelfde. We moeten de camera’s slechts 180°
omdraaien.

eindelijk bewoners voor Europa
De voordelen zijn duidelijk: de sociale en func-
tionele mix van de Europawijk zou er met rasse
schreden op vooruit gaan. We realiseren meteen
de aanwezigheid van langdurige bewoners in de
Europawijk. Eindelijk! Bovendien gaat het om
een nogal zeer verschillend publiek. De ‘white col-
lar criminals’ zijn allicht niet de hoofdmoot daar
in Sint-Gillis. En meteen zal de Europese ambte-
narij zich meer bewust worden voor deze speci-
fieke minderheid. Europa zorgt voor al zijn bur-
gers, de gedetineerden inbegrepen! Aandacht en
zorg voor de meest ‘extreme’groepen aan de uit-
einden van de sociale ladder. Marginaliteit in het
kwadraat. Tenslotte wordt Europa vaak als een
‘Fortress’ voorgesteld. De nieuwe bestemming
van de Justus-Lipsius kan dit best tentoon sprei-

Stedenbouw is eigenlijk een botsing van twee
doelstellingen: het eerste is de sociale & functio-
nele ‘mix’. Hoe moet je de stad inrichten zodat ver-
schillende soorten mensen verschillende activitei-
ten kunnen bedrijven op dezelfde plaats? Mensen
wonen, werken, vermaken zich of consumeren in
de stad.

Een andere centrale doelstelling is veiligheid.
De ‘mix’ van mensen en functies bemoeilijkt de
veiligheid en vice versa: hoe groter de veiligheid,
hoe eentoniger het stadsgebeuren. Die twee doel-
stellingen verzoenen is een zware klus. Zowel
voor het beleid als voor de architectuur. En het
wordt er alleen maar moeilijker op. De obsessie
voor de veiligheid voorkomt de droom naar een
stedelijke ‘mix’.

het omgekeerde Parijs
Dromen is nochtans belangrijk in de stedenbouw.
In sommige steden lukt dat beter dan in andere.
De Docklands in Londen of het Kirchbergpla-
teau in Luxemburg zijn geen al te beste realisaties
maar Parijs heeft een stedenbouwkundig en archi-
tecturaal toverwerkje afgeleverd. Kijk naar de
oude gevangenis La Bastille. Dat symbool voor al
het verwerpelijke van het ‘Ancien Régime’ en
voor de afschuw van het absolutisme, deze plek
waar Voltaire en Sade werden gedetineerd, is van-
daag een operahuis. Tussen twee haakjes heeft
Parijs daarmee dezelfde beweging gemaakt als
Brussel maar dan in omgekeerde volgorde: in
Brussel leverde de opera een revolutie op (Herin-
ner je de Stomme van Portici). In Parijs bracht de
revolutie een opera voort.

huisruil
Wat in Parijs als architecturaal meesterwerk wordt
toegejuicht, zou ook in Brussel best kunnen. Gooi

het Venetië van het noorden
een stedenbouwkundige droom voor de noordwijk

Twee jonge Brusselaars tekenen een toe-
komstbeeld van de meest geteisterde wijk
van de stad. Die toekomst is roze en nat.

Een stad heeft dynamisch jong bloed en vrijden-
kers nodig. Kobe Lootens en Maarten Dieryck bij-
voorbeeld. Twee kerels die sinds kort in Brussel
wonen en zich laten fascineren door stedelijk-
heid. Kobe en Maarten hebben een droom en
kloppen daarmee aan op onze deur.

‘buumschudders’
Als architect ben ik gefascineerd door wat er alle-
maal gebouwd en verbouwd wordt in Brussel,
zegt Kobe. Omdat ik vlakbij de Noordwijk woon,
ben ik mogelijke toekomstscenario’s voor deze wijk
beginnen uit te tekenen. Maarten, landschapsar-
chitect en ruimtelijke planner in opleiding, vult hem
aan: we zijn pragmatisch ingesteld maar we heb-
ben ons toch gewaagd aan een fantasierijk urba-
nistisch plan. We willen vooral de discussie over

de toekomst van de wijk op gang brengen.

de manhattanramp
De Noordwijk is een gebied dat in de jaren ’60 van
de vorige eeuw een enorme kaalslag heeft gekend,
vertelt Maarten. In combinatie met het pas afge-
werkte Noordstation moest daar een kantoorwijk
uit de grond rijzen die zijn gelijke in België niet

Het huidige gevangenis-
gebouw van Sint-Gillis
heeft allerlei troeven die
de Europese minister-
raad kunnen bekoren.

den. Een sterker symbolisch signaal is moeilijk te
bedenken.

de kers op de taart in Sint-Gill is
In Sint-Gillis zou de aankomst van de hofhouding
van de Raad de buurt verder upgraden. Dat zou
meteen de herwaardering vervolledigen die de
Gemeente nu orkestreert. Het gentrificationpro-
ject prompt afgerond. (Iets moois als wetenschap-
pelijk studieobject). Bovendien worden de Euro-
pese instellingen niet meer met het ‘Schumanplein’
geïdentificeerd. Europa wordt verder over gans
Brussel uitgesmeerd. Geen Europese eiland of
‘enclave’ meer voor drie gemeenten maar een
laag confituur over het ganse gewest. De integra-
tie van de Europese aanwezigheid in het stadsweef-
sel gaat er op vooruit.

debat
Tenslotte zou dit project een nooit gezien debat

aanzwengelen. Lokaal, nationaal, internationaal.
We durven nog meer dan in Parijs! Joepie. Zinvol
en doordacht. Het Europese bewustzijn over
‘Europa en zijn burgers’, ‘Europa en de wereld’
wordt opgekrikt en overstijgt meteen de discussies
over het ‘grondwetverdrag’. Rest de vraag wie
bereid is de ‘Prijsvraag over de woningruil Justus
Lipsius-gebouw en de Sint-Gillis gevangenis’
mede te bekostigen? Een project voor ‘Prospec-
tive Research for Brussels’? “Ceci n’est pas une
illusion”.

Albert Martens

Albert Martens stelt een niet-alledaagse
huisruil voor als strategie om Sint-Gillis
en de Europawijk te ontwikkelen.

vervolg pagina 4
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kende. Dat het project “Manhattanplan” heette,
wijst op de overmoed die er toen aanwezig was.
De gevolgen van dit alles zijn gekend: een grote
kaalslag, onpersoonlijke hoogbouw, de aanwe-
zige bewoners moesten vertrekken... Eén grote mis-
kleun enfin.

Maarten en Kobe zien geen tekenen van verbe-
tering: het probleem van de monofunctionaliteit
blijft de komende jaren bestaan. Er komt zelfs nog
meer kantooroppervlakte bij.

een wijk vol water
Maar de grootschalige afbraak heeft ook een voor-
deel, vinden de twee: de noordwijk is zowat het
enige gebied in Brussel waar nog zoveel open
ruimte aanwezig is. Met ons “utopisch plan” wil-
len we die op een duurzame manier invullen, zeg-
gen ze. Het eerste toverwoord is ‘water’. Maarten
en Kobe toveren in hun verbeelding de Bolivarlaan

en de Albert II om tot stadskanalen. Bacteriën
zuiveren het afvalwater in die kanalen zodat het
opnieuw gebruikt wordt in de torens. Watertrams
zijn het transportmiddel.

Maarten en Kobe vatten de rest van de open
ruimte in zijn geheel op als een landschapspark. Zo
leggen ze een verbinding met het Maximiliaanpark
en de groenstructuur van de kaaien in het centrum.

kantoor-woontorens
Natuurlijk moeten we iets doen aan de mono-
functionele kantoorgebouwen, zegt Maarten. Het
is simpel: we moeten publieke functies inbrengen
op het gelijkvloers en een gedeelte woningen op
de verdiepingen. Daarboven blijft plaats voor kan-
toren. Woningen in kantoorgebouwen brengen is
een concept dat nog te weinig wordt uitgepro-
beerd maar met een goede planvorming biedt het
veel voordelen. Zo’n “kantoor-woontorens” bren-

gen leven in deze wijk. Bovendien willen de twee
vrijdenkers windmolens op de daken plaatsen om
de elektriciteit voor de torens te leveren. Met
moderne spiraalvormige windmolens, zonder
lange wieken, moet dat mogelijk zijn.

fietsautomaten
Kobe en Maarten lenen ook het project van “uit-
leenfietsen” dat in Brussel al loopt. Maar zij teke-
nen een soort fietsvitrines. Op wandelafstand van
elkaar. Van buitenuit kan je een fiets uitkiezen, je
betaalt met je kredietkaart en dan ga je de fiets in
de vitrine ophalen met de lift.

Kobe en Maarten stellen hun project tentoon in
de oude “Ecole de Batellerie” vlak naast Thurn &
Taxis. Je kan gaan kijken tot eind september, elke
do- vrij- en zaterdag vanaf 20 u. 

Meer praktische info op www.bulexasbl.be of
bij kobelootens@hotmail.com.

het rapport van Molenbeek
voorstellen voor een goede gemeentelijke huisvestingspolitiek

Verenigingen uit Molenbeek evalueren
het huisvestingsbeleid van hun Gemeente
en doen aanbevelingen voor de komende
zes jaar. Verplichte lectuur voor ieder-
een die in Brussel met wonen begaan is.

Buurthuis Bonnevie is al jaren een van de trekpaar-
den binnen de Brusselse Bond voor het Recht op
Wonen. Samen met La Rue trokken ze in 2000 aan
de alarmbel. Hun mensen kregen het steeds moei-
lijker om een aangepaste en betaalbare woning te
vinden in Molenbeek. De verenigingen deden
negen concrete voorstellen voor een gemeentelijke
huisvestingspolitiek. Nu, zes jaar later, staan ze,
streng maar vastberaden, klaar met het rapport van
het schepencollege. Hoe heeft Molenbeek het er
van af gebracht?

het rapport
De Gemeente krijgt een voldoende van de vereni-
gingen. Ze verdient blijkbaar zelfs een kleine
onderscheiding want de verenigingen erkennen dat
Molenbeek, in vergelijking met andere Gemeen-
ten goed werk geleverd heeft. Molenbeek heeft
vooral de centen van de wijkcontracten en van het
federale grootstedenbeleid goed besteed. Ze reali-
seerde een inhaaloperatie door te zorgen voor
meer grote woningen. Ze kocht ook enkele stads-
kankers aan met gewestelijke aankoopsubsidies en

ze begon aan de systematische renovatie van haar
eigen panden.

Is eenoog koning in het land van de blinden? Als
Molenbeek relatief goed scoort, heeft dat veel te
maken met de inertie in een aantal andere gemeen-
ten. Het huisvestingsbeleid in Molenbeek staat in
elk geval nog in haar kinderschoenen, zegt het mid-
denveld. Veel acties zijn nog maar net opgestart.
De transitwoningen bijvoorbeeld,, die Bonnevie en
La Rue gevraagd hadden, zitten nog in de pijplijn.
Als die er komen, kan de Gemeente huurders uit
krotten herhuisvesten. De gemeentelijke huisves-
tingscel is wel al opgericht en er is iemand aan-
genomen om de leegstand in kaart te brengen
maar ondertussen zou er in 2005 geen cent leeg-
standstaks geïnd zijn.

Als absoluut pijnpunt stippen de verenigingen
het toekomstplan voor de huisvesting aan: Molen-
beek heeft de moed niet gehad om voluit te gaan
voor veel sociale woningen. En de gevraagde
gemeentelijke woonraad is er niet gekomen.
Molenbeek blijft haar beleid uitstippelen zonder
veel overleg met de verenigingen.

de ideeën
La Rue en Bonnevie eisen voluntarisme. Een
gemeente heeft een schepen van huisvesting nodig
die een krachtig beleid kan uitwerken, in overleg

met de administratie, de verenigingen en vertegen-
woordigers van huurders en eigenaars. De gemeen-
telijke huisvestingscel moet de oorlog verklaren
aan leegstand en verkrotting. En ze moet daarvoor
alle middelen krijgen: een fonds om aanpassings-
werken te subsidiëren, transitwoningen, samenwer-
king met de andere diensten en politie... Samen
rond de tafel zitten, is absoluut noodzakelijk.

De verenigingen vragen ook dat de Gemeente
haar volle medewerking geeft aan programma’s
voor de bouw van sociale woningen, zoals het toe-
komstplan. En dat ze de bouw steunt van een
groot aantal sociale woningen op Thurn & Taxis
en aan het Weststation. Het ocmw moet dan weer
een oplossing bieden aan mensen die hun huur-
waarborg niet kunnen betalen.

“ma région revit” molenbeekse transitwoningen in
opbouw

Elke toren maakt gebruik van alternatieve energieën.
Open ruimte wordt als landschapspark ontworpen.

2050... Eerste zicht op de Noordwijk 
vanaf de trappen van het Noordstation.

Zicht vanaf Thurn & Taxis op de torens van de Noordwijk.
(Tekeningen: Kobe en Maarten)
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Een nieuwe toekomst
voor het
rijksadministratief
centrum

Aandachtige Alertlezers zullen het waarschijn-
lijk weten: de laatste maanden is er hard gewerkt
aan een plan dat in grote lijnen de toekomst van
het rijksadministratief centrum zal bepalen. Dat
plan (een “richtschema”) zit nu in zijn eindfase.

Zal de Péchèretuin bewaard blijven? Komen er
woningen? Wat zijn de plannen met de blinde
muur aan de Pachecolaan?..... U leest het allemaal
in ons themanummer: “BXL 1010”.

Een telefoon of mail naar steyn@bralvzw.be vol-
staat om dit kleinnood in uw al dan niet elektro-
nische brievenbus te krijgen.

hernieuwbare energie groeit!
Het gaat stilaan de goede kant uit met de hernieuwbare energie. Vorig jaar
zijn er in Europa meer dan 6 miljoen kilowatt windturbines geplaatst. Een
stijging van 15 procent. Van de grote landen speelt vooral Duitsland een opval-
lende rol. Windenergie is waterkracht voorbijgestoken.

Ook in Vlaanderen kunnen we goed nieuws optekenen. De VREG, de
Vlaamse Electriciteitsregulator, publiceerde opnieuw een overzicht van de
evolutie in de groene stroomproductie. Opvallend is de steile toename van
de productie door zonnepanelen. Ook de grootte van de individuele geïn-
stalleerde panelen blijft toenemen. Sinds 2002 is de totale groene stroom-
productie in Vlaanderen ongeveer verzevenvoudigd.

De prijs voor groene stroomcertificaten blijft stabiel rond 110 euro per stuk.
Het zijn deze certificaten die een investering in PV-panelen ook voor een
particulier interessant maken. Ook het aantal toegekende certificaten voor
warmte-krachtkoppeling gaat omhoog.

Met dank aan ‘de Koevoet en BBL Vlaanderen’.

... van 16 tot en met 22 september
Dit jaar geven Bral en Inter Environnement acties
rond voetgangers een duwtje in de rug. Een boel
wijkcomités en actiegroepen eisen meer plaats
voor stappers in de stad tijdens de Week van Ver-
voering. We geven 12 acties ondersteuning en
een financieel duwtje in de rug.
– Wijkcomité Terdelt speelt haas en schildpad in

zone 30;
– Cgam brengt een hindernissenparcours in de

Marollen;
– Limiet Limite doet hetzelfde in de Brabantwijk;
– het collectief 4x4info stuurt levende crash test

dummies en een hoogtechnologische auto de
straat op bij Montgommery;

– dankzij Acqu krijgen we een kaart van wandel-
wegen in zuidoost-Ukkel. En gelukkig is er Col-
lectif Trajet Doux die hetzelfde doen voor het
noordoosten;

– in Sint-Goriks zijn de resultaten van de fotowed-
strijd over voetgangersknelpunten van Carrefour
Citoyen te zien;

– Wijkcomité Maritiem leidt voetgangers rond
op Thurn & Taxis;

– Comité Oud Sint Anna geeft de straat terug aan
de voetgangers;

– Maison + zoekt naar de wonde in het voetgan-
gersbeen in de Primeurwijk in Vorst;

– Comité Bezemhoek belicht de intermodale
mogelijkheden in hun wijk;

– Licht en Liefde vzw geeft vorming rond de pro-
blematiek van blinden in de publieke ruimte.

Meer info op www.bralvzw.be.

zonder auto gaat ook

nieuws van het front

Natuurlijk is er voor fietsers ook veel te beleven.
De verschillende afdelingen van de Fietsersbond
en de Gracq voeren acties tegen wildparkeren,
vragen respect voor fietssluizen en graveren je fiets
op verschillende plaatsen. Placeovélo organiseert
op 22 september een kritische massa: verzamelen
om 18u aan de Naamse Poort. De actie “Winke-
len per fiets, perfect!” van de Fietsersbond Brus-
sel en de Gracq loopt op de 22ste ten einde. Ver-
geet ook niet het f ietsontleensysteem van
CycloCity in de Stad Brussel uit te proberen. Surf
naar www.fietsbrussel.be en www.cyclocity.be

. . .  en op de autoloze zondag.
Op 17 september kan je genieten van 160 km2 autoluw Brussel. Van 9u tot 19u. Het is die dag
ook Open Monumenten Dag in het teken van “Lichaam en Geest”. Over heel de stad zijn er acti-
viteiten: Landelijk Brussel, Mobilissimo, Beau Vélo de Ravel, fiets- en voetgangersparcours, Zen-
nezotten, buurtfeesten...

Je kan alles in detail nalezen op www.autolozezondag.irisnet.be, 
op www.bralvzw.be of in de brochure die binnenkort verschijnt 
als bijlage in Zone 02.



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
Wijziging van verkeerswegen – 
Industriekaai (Anderlecht) +
Mariemontkaai (St-Jans-Molenbeek)
BUV – Directie wegen vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van de kaai
Tot 19/09/2006
Overlegcommissie op 26/09/2006

STAD BRUSSEL
Sauna, badinrichtingen –
Paul Spaakstraat 15
Parc Bellevue NV vraagt een milieu-
vergunning aan voor de toevoeging
van badinrichtingen en sauna aan
een reeds vergunde inrichting in het
GBP/GBB nr. 12.
Tot 08/09/2006

Nieuwe beenhouwerij –
Antoine Dansaertstraat 139
Vitamine BVBA vraagt een milieu-
vergunning aan voor de exploitatie
van nieuwe inrichtingen voor een
beenhouwerij met een drijfkracht van
2,4 kW.
Tot 08.09.2006

Regularisatie van twee
verwarmingsinstallaties met gas 
en een overdekte parkeergarage
voor 17 voertuigen – 
Marjoleinstraat 39/41 en
Vuurkruisenlaan 238-240
FONCIA REM CATEL – Gemeen-
schappelijk eigendom “Les Antilles”
vraagt een milieuvergunning aan voor
de regularisatie van twee verwar-
mingsinstallaties met gas en een over-
dekte parkeergarage voor 17 voertui-
gen  in  een  woongeb ied  met
residentieel karakter.
Tot 08/09/2006

Regularisatie van diverse
opslagplaatsen en een clark
van 33.8 kW – 
Ransbeekstraat 136
ACROPOL NV vraagt een milieuver-
gunning aan voor de regularisatie
van een opslagplaats voor artikelen
in hout met een oppervlakte van160
m2, twee niet opgegraven stookolie-
houders van 2.000 l en 1.000 l, een
opslagplaats van kunststoffen met
een oppervlakte van 250 m2, een
opslagplaats van metalen stoffen met
een oppervlakte van 1993 m2 en een
clark van 33.8 kW in een stedelijk
industrieel gebied.
Tot 08/09/2006

Overdekte parkeergarage voor 69
wagens en 4 motoren – 
Spaarstraat 10-12 en Lakensestraat
139-151
Grondregie van de Stad Brussel
vraagt een hernieuwing van de
milieuvergunning aan voor een over-
dekte parkeergarage voor 69 wagens
en 4 motoren (in een woongebied, lint
van handelskernen).
Tot 08/09/2006
Overlegcommissie op 19/09/2006

Diverse opslagplaatsen
en parkeerterrein 
voor 23 collectiewagens – 
Paviljoenstraat 4
Financière belge d’Investissement
NV vraagt een milieuvergunning aan
voor de exploitatie van nieuwe inrich-
tingen voor een verbrandingsinrich-
ting met een warmtevermogen van
125 kW, een opslagplaats van 10.000
l stookolie in een ingegraven houder,
een opslagplaats voor 23 collectiewa-
gens, een parkeerterrein in openlicht
voor 24 wagens, een opslagplaats
voor werfmateriaal met een opper-
vlakte van 578 m2 in een sterk
gemengd gebied.
Tot 08/09/2006

Sauna en koelinstallatie van 40 kW
Louizalaan 375
Passage Fitness NV vraagt een
milieuvergunning aan voor de exploi-
tatie van nieuwe sauna en een koel-
installatie van 40 kW in een gebied
van gewestelijk belang nr. 12 en struc-
turerende ruimte.
Tot 08/09/2006

Sauna en koelinstallatie van 40 kW
Kunstlaan 47/49
Passage Fitness NV vraagt een
milieuvergunning aan voor de exploi-
tatie van nieuwe sauna en een koel-
installatie van 40 kW in een admini-
stratiegebied en structurerende
ruimte.
Tot 08/09/2006

ANDERLECHT
Wijziging van verkeerswegen – 
Industriekaai (Anderlecht) +
Mariemontkaai (St-Jans-Molenbeek)
BUV – Directie wegen vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
een adviesaanvraag aan voor de
inrichting van de kaai
Tot 19/09/2006
Overlegcommissie op 26/09/2006

SCHAARBEEK
Feestzaal – 
Monplaisirlaan 39
Overdekking van koer en optrekken
van nieuw gebouw in binnengebied
voor seminariezaal en feestzaal
Tot 18/09/2006
Overlegcommissie op 29/09/2006

St-JOOST-TEN-NODE
Heraanleg straat tussen
Rogierplein en Bertulotstraat – 
Brabantstraat A. Bertulotstraat
met verlenging , Ginestestraat
Brussels Business Center NV vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
voor de heraanleg van de straat tus-
sen Rogierplein en de A. Bertulot-
straat met verlenging tussen de Bra-
ban t -  en  de  Gines tes t raa t -
Ginestestraat tussen het St-Lazarus-
plein en de St-Lazarusstraat.
Tot 14/09/2006
Overlegcommissie op 22/09/2006

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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’k zien zo
geire m’n
duivenkot ;-)

Bral telt weer een paar nieuwe
gezichten. Nadat Catherine
Sin t - Joos t  ve r l i e t  nam
Françoise de fakkel over om er
het Sapiens-project tot een goed
einde te brengen. Patricia heeft
na zeven jaren trouwe dienst
andere arbeidsoorden opge-
zocht. Vanaf nu hoor je dus een
nieuwe stem wanneer je naar
Bral telefoneert. Dina neemt
vanaf nu de zeer diverse taken
van het secretariaatswerk op
zich. Bart richt na een jaar ver-
beten strijd voor een duurza-
mere mobiliteit zijn pijlen op de
gelijke kansen maar Joeri staat
al klaar om hem eind septem-
ber op te volgen.


