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De Brusselse Hoge Raad voor het Natuurbeheer,
een officieel adviesorgaan waar ook Bral lid van
is, bracht zopas het geknibbel aan 4 symboolge-
bieden in kaart: de Vogelzangvallei & Neerpede,
het Engelandplatteau & Ukkel, De Molenbeek-
valei in Jette & Ganshoren en de omgeving van de
Gulledelle in Sint-Lambrechtswoluwe. Het zijn de
relatief ongerepte gebieden in de rand waar ook
de meeste natuurverenigingen zich op focussen.
De kaart toont duidelijk aan hoeveel gronden
bebouwd zijn de laatste twintig jaar. En deze
gebieden dreigen nog meer pluimen te verliezen.
Dat lees je ook op pg 2.

non-ecopolis
Jammer genoeg bestaat er nog geen vergelijkbare
kaart van de binnenstad. Het zou interessant zijn
de open ruimte die daar de laatste twintig jaar ver-
dwenen is in kaart te brengen. En de ruimte die er
nu nog op het spel staat. Voor zowat alle open ter-
reinen in de binnenstad staan er grote projecten op
stapel. Thurn & Taxis, Delta, Weststation... Vreemd
genoeg aanvaarden sommige mensen veel mak-
kelijker dat deze gebieden bebouwd en verdicht
worden. Groen schijnt hier nauwelijks een optie. 

in excess
Binnen de Brusselse regering leeft
het idee om de onroerende voor-
heffing te regionaliseren. De federale
wetgever heeft haar daartoe de macht
gegeven.

De onroerende voorheffing is nu
een percentage van het kadastraal
inkomen, een waarde die al heel lang
geen afspiegeling meer is van de
reële waarde of situatie van de
woning. Je betaalt vaak meer voor
een krot in een achtergestelde buurt
dan voor een belle étage in een rij-
kere straat. Als het Gewest bevoegd
wordt over de berekeningswijze van
de onroerende voorheffing, kan ze
dat veranderen. Bovendien kan ze via
dit fiscaal instrument een groot deel
van de woekerwinsten op de huur-
markt afromen. Bijvoorbeeld door de
voorheffing te berekenen op basis
van het verschil tussen de huurprijs
en een referentieprijs voor dat type
woning en die buurt. Dan kan je
eigenaars die overdreven prijzen vra-
gen, wat intomen. De Brusselse
Bond voor het Recht op Wonen
vraagt al jaren om zo’n instrument.
Je kan het ook gebruiken om inves-
teringen in energiebezuiniging te
belonen.

Allicht moeten we geen mirakels
verwachten van zo’n nieuwe huisbe-
lasting. Het Gewest zal het nooit
aandurven zwaar in te grijpen op
het marktmechanisme uit schrik voor
averechtse effecten. Als ze prijzen
echt proberen te drukken, klapt de
huurmarkt misschien in elkaar. Maar
om de excessen weg te werken, kan
dit wel nuttig zijn.

Albert Martens
Uittredend voorzitter 

als het maar 
geen voetbalveld wordt
groen voor elke stadsbewoner lijkt verder af dan ooit

Open ruimte is in Brussel jaren vogelvrij geweest. Gelukkig hebben bewoners-
groepen en verenigingen de kaalslag op de laatste resten natuur kunnen stoppen,
na jaren knokken. Maar nieuwe kaarten tonen duidelijk aan dat het beknibbelen
onderhuids doorgaat.

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

Bijna onopgemerkt knaagt de stad aan
de schaarse groene ruimte die ons nog
rest. Nieuw is de dreiging van
voetbalvelden.
Foto: Laarbeekbosleefbare buurt
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om een ernstige zoektocht naar alternatieven. Zijn
er geen betere afspraken mogelijk met andere
clubs? En als het vooral een geldkwestie is: kan
een verhoging van de subsidies geen soelaas
bieden? En als eigen infrastructuur zich toch
opdringt, kan deze nog altijd gerealiseerd worden
op de geluidsberm een steenworp verder. Dat
groot en vlak terrein leent zich zo goed voor sport-
infrastructuur dat het een waar sport- en spel-
paradijs kan worden. Zo verlichten we ineens de
recreatiedruk op de omliggende gebieden. Eén pro-
bleem: die berm is een stuk niemandsland in het
Vlaams gewest, tussen Brussel en de snelweg.

Mivb goes Laken?
De Mivb liet onlangs weten plaats te zoeken voor
enkele stelplaatsen. Voorlopig resultaat van die
zoektocht: ofwel zou een deel van het Park van
Laken plaats moeten ruimen ofwel zou het gedeel-
telijk komen in een stuk recreatiegebied in Vorst
waar de groene wandeling passeert. Het zijn nog
maar ballonnetjes maar het toont nog maar eens
aan hoe schaars open ruimte is en hoe gretig ieder-
een lonkt naar de laatste morzels.

Nochtans liggen deze terreinen nu net in de dicht-
bevolkte wijken waar een grote behoefte bestaat
aan groen. Als we hier genoeg groen voorzien en
het verbinden met de meer perifere gebieden via
een groen netwerk, kunnen we fauna en flora
laten doordringen tot in het hart van de stad.  Dit
past volledig in de filosofie van de groene wan-
deling waar Leefmilieu Brussel aan werkt.

Gebrek aan groen is een van de redenen voor
stadsvlucht, zo blijkt uit studies. Kunnen we het
ons permitteren om groen te vergeten bij de ont-
wikkeling van onze grondreserves?

nieuwe kaalslag in de maak
Nieuwe plannen bedreigen de open ruimte. Een
helicoptervlucht over de stad.

sjotten in Neerpede?
De Vogelzangvallei die op een nieuw bescher-
mingsbesluit wacht. Een industriegebied in aan-
leg. Het zijn onrustige tijden voor het landelijk stuk
Anderlecht dat Neerpede heet. En als extraatje
komt er misschien ... een nieuw voetbalstadion
bovenop. Sporting Anderlecht heeft een hoofd vol
uitbreidingsplannen maar een stadion dat gekneld
zit in een woonbuurt. Om dit euvel op te lossen,
werpen ze al een tijdje begerige blikken richting
Neerpede. Onlangs sloten ze met de Gemeente een
akkoord. De trein staat op de sporen.

Niet veel verder komt een nieuwe woonwijk.
Momenteel maken enkele studiebureaus in
opdracht van de Gemeente een bijzonder bestem-
mingsplan of bbp om de woonontwikkeling op de
velden tegenover het Erasmusziekenhuis in goede
banen te leiden. Het zou een ‘duurzame wijk’
worden. Hopelijk wordt het een interessant expe-
riment en geen groen sausje om het project ver-
kocht te krijgen.

Het Gewest schiet ook wakker en wil nu werk
maken van een richtschema ‘Erasmus’. Dat ‘rich-
tinggevend’ document zou complementair zijn
aan het begonnen bbp. Maar als de lopende pro-
jecten niet stoppen zodat er tijd vrijkomt om na te
denken over de toekomst van heel Neerpede,
dreigt dit richtschema haar relevantie te verliezen.

Hierbij willen wij nog eens een oud standpunt
boven halen: als er iets moet opgeofferd worden,
moge het dan de golfcourt zijn. Tip: geef het aan
de landbouwer wiens gronden worden verkaveld.

Onder het motto lachen is gezond: onlangs
opperde iemand van de Gemeente Anderlecht om
hier de ‘bloem van Brussel’ te maken. Waarmee
die persoon bedoelde: serres met rozen op de nog
overblijvende landbouwgebieden. Goed voor veel
energieverbruik en enorme hoeveelheden pestici-
den. Naast een duurzame wijk kan dat tellen. 

sjotten in Schaarbeek?
Ook het Heizelstadion zou niet meer voldoen,
hoewel het pas mooi gerenoveerd is door Bob
van Reeth. Ballonnetjes gaan op over een nieuw
stadion in het oude spoorweggebied dat bekend
staat als ‘Schaarbeek Vorming’, de enorme lob die
zich uitstrekt van het station van Schaarbeek tot
aan Vilvoorde. Dit is dé plek voor alle functies waar
we niet zo direct weg mee weten. En zo kan men
die vervelende hooligans direct na de wedstrijd op
de trein zetten.

Een voetballeek vraagt zich natuurlijk af of

vervolg van pagina 1

Sporting Anderlecht en de Rode Duivels niet
gebruik kunnen maken van hetzelfde stadion. In
de pers konden we al lezen dat Sporting daar geen
njet tegen zegt.

sjotten bij laarbeekbos?
Voetbalclub Ritter is een ietsje kleiner maar
daarom nog niet vergeten. Het kruim van de
Nederlandstalige Brusselse politici steunt hun
plannen voor eigen voetbalvelden en een kantine.
Misschien zelfs met jeugdhuis op de tweede ver-
dieping. Nu voetbalt Ritter op velden van een
andere club en zitten ze krap bij kas. Inkomsten
uit de kantine zijn blijkbaar essentieel voor een
kleine ploeg. De knoop zit hem in de locatie: Rit-
ter zou zich mogen vestigen op een veld en
enkele volkstuintjes in Jette. Probleem : vlak er
naast ligt het Laarbeekbos dat als Natura-2000-
gebied geniet van een Europese bescherming.
Daardoor moet de bouwheer aantonen dat de
geplande werken er geen negatieve impact op heb-
ben. Dat wordt moeilijk. Een voetbalveld gaat
meestal gepaard met verlichtingspalen, parkings
en verstoring van de waterhuishouding.

De bescherming van het Laarbeekbos vraagt ook

Er gaat nog altijd veel open ruimte verloren in Brussel. Deze kaart van de Hoge Raad voor Natuurbeheer
toont in een oogopslag hoeveel terreinen de laatste twintig jaar bebouwd zijn in Neerpede.



Mannen maken plannen – dat is
bekend. En aangezien onze regerin-
gen vooralsnog vol zitten met man-
nen, hebben we plannen zat. Zo kan
ons gewestje prat gaan op een net-
heidsplan dat loopt van 2005 tot 2010
terwijl er in 2003 ook een afvalplan
begonnen is dat dit jaar afloopt. Het
netheidsplan gaat natuurlijk over
ophaling en netheid. En het afval-
plan ook, alleen is het breder: officieel
ging het over ‘preventie en beheer van
afvalstoffen’. Ze gingen er allicht
van uit dat als je maar veel plannen
maakt, er altijd hoop is dat je een
deel van de goede voornemens kan
uitvoeren.

Volgend jaar moet een nieuw
afvalplan in werking treden. En nu
komt het goede nieuws: er komt
een breed overleg met alle actoren
om dat nieuwe plan mee vorm te
geven. Bral werkt samen met het
kabinet van de minister van leefmi-
lieu om het ‘middenveld’ en de
bewoners inspraak te geven. Bin-
nenkort werken we voorstellen uit
over ophaling & hergebruik en een
andere keer over coördinatie & com-
municatie. Verenigingen, wijkco-
mités en individuele Brusselaars
zijn welkom. We houden je graag
op de hoogte via www.bralvzw.be
of via piet@bralvzw.be of op
02 217 56 33. 

nieuw: 
een afvalplan 2008-20??
nu ook van jou

leefbare buurt

Soms is het drummen in
he t  l even . Met  he t
afvalplan dat ten einde
loopt en het netheidsplan
gaat het ook zo.
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Als je buurtbewoners uit Maritiem,
Laken of de Noordwijk vraagt wat het
meest nodig is in hun buurt, hoor je
vaak hetzelfde: een groot park, min-
stens tien hectare. Thurn & Taxis
moet open zijn voor de buurten
errond, hoor je ook. Daarom legt het
manifest ‘t&t: TouT publiek’ de
nadruk op links: fysieke links maar
ook functionele. Huisvesting van het
sociale type moet er komen. Anderen
leggen dan weer het accent op cultuur.
Sommigen vinden dat de nadruk op
economie moet liggen, met respect
voor de buurt. ‘Het zou interessant
zijn om op de site een opleidingscen-
trum op te richten voor mensen die
economische activiteiten willen lan-
ceren en om de bestaande economi-
sche spelers in de omliggende wijken
te ondersteunen’, zegt een sleutelfi-
guur uit de wijk.

Een park, huisvesting, tewerkstel-
ling… het zijn net zo zeer geweste-
lijke als lokale noden en daarom
absoluut noodzakelijk op de weinige
grondreserves die Brussel nog rest.

een site in functie van de
buurt
Het manifest gaat nog een stap ver-
der, getuigt een bewoner uit de Mari-
tiemwijk: ‘het manifest hecht belang
aan respect voor het erfgoed, aan de
toegankelijkheid en wijst op de zin-
loosheid om de site nu al vol te bou-
wen.’Het manifest stelt dan ook voor
om t&t in fasen her in te richten.
Begin eerst met de renovatie en invul-
ling van de bestaande gebouwen en
de organisatie van de openbare ruimte
met een groot park. Ook over de
sociale en functionele mix is heel
wat gedebatteerd. Het manifest dringt
aan om het sociale en functionele
evenwicht op de site te herstellen.
Een evenwicht dat sinds de renova-
tie van de gebouwen A en B ver te
zoeken is. Momenteel zijn er te veel
activiteiten die weinig nut hebben
voor de omliggende wijken. 

steun uit politieke hoek
De eis voor een publieke site, die

beantwoordt aan de noden van de
buurt en van de Brusselaars in het
algemeen, kreeg brede lokale en
gewestelijke steun. Op onze website
kun je het volledige manifest met
alle elf principes nalezen. En als de
lectuur gepaard gaat met goedkeu-
rend gemompel, hoef je niet te aar-
zelen: ondertekenen mag.

Het manifest is een vraag aan de
politiek om het publieke belang, de
sociale rendabiliteit en het welzijn
van de bevolking te verdedigen. Met
dit document zijn we met een groep
ondertekenaars naar de politiek
getrokken. De ontmoeting was euh …
beloftevol. De nieuwe schepen van
mobiliteit en stedenbouw van Brus-
sel, de kabinetten van de burgemees-
ters van Brussel en Molenbeek en
van de minister-president konden
zich vinden in de grote lijnen van
het manifest. Over de uitwerking van
de principes, zoals de oppervlakte
van het park, spraken ze zich liever
nog niet uit.

slecht begin
Het manifest spreekt zich uit over de
verre toekomst van de site. Maar de
buurtbewoners zetten ook de huidige
situatie hoog op de agenda. Ieder-
een weet dat t&t momenteel onder-
dak biedt aan verschillende evene-
menten, het ene al grootschaliger dan
het ander. Maar wat velen niet weten
is dat bij zulke evenementen de hele
site een parking wordt. De site is gro-
tendeels geasfalteerd en er zijn rio-
leringen aangelegd. We hebben ook
een sterk vermoeden dat renovatie-
werken in het Maritiem Station en het
Postgebouw gestart zijn. En dan is er
natuurlijk ook de opstapeling van
gronden zowel onder de bruggen als
op de site. Nuttig? Illegaal? Boven dit
alles hangt een waas van onduidelijk-
heid.

Deze waas moet dringend opkla-
ren. Het is logisch dat de buurt het
geloof verliest in hun eigen inspraak
als er geen duidelijkheid is over de
huidige situatie en werken. Onze
nieuwe schepen heeft zich wel al

geëngageerd om het nodige op te
helderen en eventuele illegaliteit aan
te pakken. En de overlegcommissie
gaf meteen een gunstig advies voor
legalisering van de parking. Tja, da’s
natuurlijk een manier om een wazige
situatie op te lossen. Maar wij dach-
ten eerder aan meer duurzame en
constructieve oplossingen.

TouT publiek 
schept banden met de buurt
ee ee nn   mm aa nn ii ff ee ss tt   vv oo oo rr   dd ee   oo nn tt ww ii kk kk ee ll ii nn gg   vv aa nn   TT hh uu rr nn   &&   TT aa xx ii ss

zeker wonen

Wil ik geloven.
Zo groot zie.
Minstens 10 hectare.

We moeten toch 
echt een groot park 
hebben hier eh, Jules?

Het hele toekomstproject van Thurn & Taxis staat of valt met
de creatie van links tussen de site en de omliggende wijken. Een
grote groep buurtbewoners en –verenigingen is het daarmee
eens. Samen hebben ze een manifest uitgewerkt dat ze nu voor-
stellen aan de betrokken partijen en het grote publiek.

maak je 
het verschil
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Dit kan niet, vinden de wijkcomités en de milieu-
beweging in 2006. Onze gulle leefmilieuadmini-
stratie heeft zopas de milieuvergunning van het
Europees parlement verlengd. Zonder studie of
openbaar onderzoek, zelfs zonder tussenkomst
van de bevoegde minister. Zo’n beslissing mag de
administratie alleen maar zelfstandig nemen als de
toestand van het leefmilieu stabiel gebleven is. En
blijkbaar vinden de ambtenaren van Leefmilieu
Brussel dat er niks veranderd is de laatste tien jaar.
De toegenomen verkeersdrukte, de bijgekomen
kantoren in de buurt, de toegenomen EU en de
nieuwe Europese normen over luchtvervuiling
zijn in hun ogen niet relevant.

De Associations du Quartier Léopold, Inter
Environnement en Bral tekenen beroep aan bij het
milieucollege. We vragen een evaluatie van de
toestand en van de oorspronkelijke voorwaarden
vooraleer een nieuwe vergunning toe te kennen.
Ook in het Parlement komen er vragen. Moest de
regering zich niet uitspreken over dit dossier? 

onbestaand maar toch verlengd
Het milieucollege buigt zich over de zaak en pakt
uit met een grote verrassing: de vergunning die
Leefmilieu Brussel heeft verlengd, bestaat niet. Het
Parlement vroeg een verlenging van de oorspron-
kelijke vergunning van 1996. Maar, zegt het milieu-
college, de regering heeft in beroep de vergunnings-
procedure afgesloten in februari 1998. Mét

bijkomende voorwaarden. En volgens het college
is die laatste tekst de enige echte vergunning. Weg
verlenging dus.

Leefmilieu Brussel vindt dat die uitspraak geen
steek houdt en tekent beroep aan bij de regering.
Volgens hen heeft de regering in 1998 geen nieuwe
vergunning opgemaakt maar enkel iets toege-
voegd aan de eerste vergunning. Meer nog: is het
milieucollege wel bevoegd om een dergelijke uit-
spraak te doen?

Helaas, zegt de regering. Het beroep van Leef-
milieu Brussel is onontvankelijk want te laat inge-
diend! Een merkwaardige nalatigheid toch voor
mensen die de procedures uitstekend kennen.
Maar misschien komt het de regering wel goed uit
zo. Zowel de ‘gastvrijheid’van Brussel tegenover
Europa, de onafhankelijkheid tussen minister en
administratie als het juridische kluwen bracht hen
in een moeilijk parket.

bijkomende voorwaarden graag
In elk geval geldt nu de uitspraak van het milieu-
college. De geldige vergunning is tot nader order
die van 1998. Daar komt nog een twistpunt bij: is
ze toegekend voor tien of voor vijftien jaar? In 1997
is immers de wetgeving daarover veranderd. Het
Parlement moet een eventuele verlenging hoe-
danook een jaar vooraf aanvragen. Het gaat er dus
om zo snel mogelijk een evaluatie te maken van
de toestand. De overlast van het autoverkeer in de

Europawijk is niet te onderschatten. De parkings
van het Parlement zijn onderbenut maar toch moet
een deel van het personeel de parkeerplaatsen op
straat bezetten. Bussen met bezoekers draaien
rondjes. En het Parlement stemt wel richtlijnen over
luchtkwaliteit maar werkt zelf nauwelijks mee
aan een omschakeling naar openbaar vervoer en
fiets. Het opgelegde bedrijfsvervoerplan van het
Parlement is nog steeds niet volledig operatio-
neel. Wij vinden in dat alles genoeg redenen om
de vergunning niet te verlengen zonder bijko-
mende voorwaarden.

overleg
We hoeven het warm water niet opnieuw uit te vin-
den. Er bestaat een ‘observatorium voor luchtkwa-
liteit en verkeer van het Europees Parlement’. Het
is een overlegstructuur waarin alle betrokkenen
zetelen, ook de comités en de milieufederaties. Het
is de geknipte structuur om te werken aan een
oplossing van de problemen. Draaiboeken hebben
we nodig, met duidelijke rolverdelingen voor de
verschillende soorten vergaderingen en zittingen
in het parlement. Daarbij moeten we rekening
houden met de ruimere verkeerssituatie en met de
wet. Eens het observatorium dat werk tot een
behoorlijk eind heeft gebracht, kan een milieuver-
gunning geen probleem meer zijn.

een wijk in de knoop
het onwaarschijnlijke parkingkluwen van het Europees parlement

Het Europees parlement zorgt voor veel verkeersoverlast in de
Europawijk. Maar is de milieuvergunning voor hun parkings
nu verlengd of niet?

zeker wonen

Het verkeer en de parkeerdruk in de Europawijk zijn duidelijk
toegenomen.

Verrassende misser van Leefmilieu Brussel in het parkingdossier.

hier vind je
interessante
tips

Als je de CO2-uitstoot van je gezin of je
organisatie wil kennen... en als wil je weten
hoeveel CO

2
jullie studiereis, vorming of

aandeelhoudersvergadering veroorzaakt,
kijk dan op www.klimaatcoalitie.be. Een
interessante nieuwe site met veel informa-
tie over de opwarming. Je kan er ook bere-
kenen wat de impact is als je een parame-
ter verandert. Bijvoorbeeld een nieuwe
verwarmingsketel, zonnepanelen, met de
fiets naar het werk…



Schaarbeek voert een grote zone 30 in tussen
het gemeentehuis en de Rogierlaan. In een
zeer belangrijke buurt.

De buurt is belangrijk om de simpele reden dat het één
van de dichtstbevolkte wijken van Brussel is, tot 17 000
zieltjes per vierkante kilometer. In dit soort wijken in de
19de-eeuwse gordel is de verkeersdrukte het hevigst. En
de smalle straten houden de luchtvervuiling lang vast.
Dit is dus zone 30 bij uitstek.

Wijkcontracten hebben de openbare ruimte in laag
Schaarbeek al zone-30-fähig gemaakt. De werken van
wijkcontract Jeruzalem zijn nog volop aan de gang. Net
als bij de andere wijkcontracten betekent dat hoeken van
brede kruispunten recht trekken, het wegprofiel ver-
smallen, trottoirs verbreden en voorzien van oortjes.
Her en der vinden we plateaus, doorlopende voetpaden
en ‘poorteffecten’ die de wijk een echte zone 30 look-
and-feel geven. Schaarbeek is daarmee een van de betere
leerlingen van de klas.

geen ‘gatenkaas 30’
Nu wordt bijna heel dat gebied dus een zone 30. Meteen
een van de grootste van het gewest. Met 1,4 km2 is het
gebied zelfs groter dan heel de gemeente Sint-Joost.
Prima. Voor de lucht- en levenskwaliteit is het belang-
rijk dat een zone 30 een aaneengesloten gebied is zodat
auto’s niet voortdurend afremmen en weer optrekken.
Deze zone kan een voorbeeld zijn voor het hele gewest.
In veel gemeenten zien we vooral ‘lappendekens 30’, aan-
eenschakelingen van microscopische zones 30 voor
schoolpoorten en dergelijke.

interwijken 30
Maar het werk is nog niet af. Enkele ‘publieke’plaatsen
zoals Collignonplein kunnen nog een face-lift gebruiken.
Het Lehonplein wat verderop toont aan dat je verkeer en

verblijf op kwalitatieve manier kan verzoenen.
Ten tweede hebben de Sint-Mariastraat en de Gallait-

straat het statuut van interwijkenweg. Dat betekent dat
zij al het doorgaand verkeer in laag Schaarbeek opvan-
gen. Zeker tot het gewestelijk expresnet soelaas biedt. Het
zijn dus brede wegen met gevaarlijke kruispunten waarop
snelheidsduivels stoom kunnen aflaten. Maar de kersverse
schepen van mobiliteit droomt er hardop van ook die stra-
ten te versmallen om de snelheidslimiet op 30 km/u te
brengen. De vraag is of de Gemeente daar financiële
speelruimte voor heeft. 

urban cowboys
En dan nog iets: het straatbeeld is dan binnenkort wel aan-
gepast aan de snelheidslimiet maar de mentaliteit is nog
lang niet aangepast aan het straatbeeld. Zelfs in de ver-
smalde straatjes laten de Schaarbeekse automobilisten
nog steeds hun motor brullen. Het heeft weinig effect maar
het vervuilt wel. Deze cowboys mogen zich verwachten
aan punctuele snelheidscontroles, zegt de schepen. Extra
inspanningen voor sensibilisering en communicatie
komen er niet. Misschien moet vooral het Gewest wer-
ken aan bewustwording? En beginnen bij de politie. De
Fietserbond Noordoost wijst er op dat daar nog veel
moet veranderen.

zuivere lucht
Als deze zone 30 echt aanzet tot kalmer rijgedrag mogen
we ons niet enkel aan meer rust en veiligheid verwach-
ten. Ook de luchtkwaliteit zou er in deze dichtbevolkte
wijk sterk op vooruit kunnen gaan. Studies tonen aan de
uitstoot in een goede zone 30 met meer dan 10% naar
beneden gaat. Voor fijn stof en NO

x
zijn zelfs dalingen

van respectievelijk 35% en 50% gemeten bij bepaalde
voertuigtypes.

Ideeën voor een goede zone 30 vind je op onze web-
site: www.bralvzw.be/node/57.
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nieuws van het front

Werpt de politie van Schaarbeek
zich morgen met lijf en leden in
de strijd voor lagere snelheden?

grote
klimaatactie
tijdens EU-top

vrijdagmorgen 9 maart
om negen uur aan metro Merode
Friends of the Earth organiseert een
actie om de staatshoofden te vra-
gen voluit te gaan voor hernieuwbare
energiebronnen en energie-efficiën-
tie.
david@moederaarde.be

Ken je in je buurt een leegstaand
gebouw? Misschien zelfs een krot
dat het hele straatbeeld verloedert?
Vind je dat ook straf, nu de prijzen
van de woningen zo hoog liggen en
veel Brusselaars wanhopig zoeken
naar een betaalbare woning?
“Waarom adopteer je het pand niet
met je comité of vereniging”, vraagt
de Brusselse Bond voor het Recht op
Wonen fijntjes. De Bond wil met de
campagne ‘samen tegen leegstand’de
eigenaars en de Gemeente eens gron-
dig wakker schudden rond deze wan-
toestanden.

Concreet houdt zo’n adoptie in
dat je probeert te weten te komen
wie de eigenaar is en waarom het
gebouw leegstaat. Vervolgens ga je
samen met de Bond na wat de
Gemeente kan ondernemen om het
pand weer te laten bewonen. De Bond
zorgt voor de nodige know-how,
begeleiding en het contact met andere
bewonersgroepen. Je kan je infor-
meren of inschrijven bij de Bond
voor het Recht op Wonen op 02/502
84 63, rbdh@skynet.be of op
www.rbdh-bbrow.be.

adopteer eens 
een krotje

PIT

Het pleinvrees-interventie-team van Periferia en Bral spreekt
500 voorbijgangers aan op het Rogierplein en vraagt hun
mening over het ideale plein.

take it easy 
Schaarbeek
zeer grote zone 30 geïnstalleerd

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen helpt
jullie zoeken naar een oplossing voor je eigen
‘wijkkanker’.



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

BRUSSEL
NO/LEOPOLDWIJK
GSM – Vautierstraat 29
BASE SA vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor het plaat-
sen van 3 nieuwe UMTS antennes
van 130cm hoogte op een dragende
constructie van hetzelfde type als de
bestaande antennes en het plaatsen
van technische kasten op het dak
naast de bestaande kasten.
Tot 23/02/2007
Overlegcommissie op 6/03/2007

renovatie – Paviastraat 78-106 
(Leuvensesteenweg, Ringsteekstraat)
OCMW van Brussel vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de renovatie van 20 appartementsge-
bouwen van het “Huizenblok Leu-
ven”.
Tot 23/02/2007
Overlegcommissie op 6/03/2007

ELSENE
Lijn 161 – deel van de spoorweglijn
161 op het grondgebied van de
gemeenten Elsene (Fraiteurlaan),
Oudergem en Watermaal-Bosvoorde 
Infrabel vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning voor de spoorweg-
lijn 161 op 4 sporen brengen tussen
Elsene en de Gewestgrens.
Tot 12/03/2007
Overlegcommissie op 26/03/2007

renovatie – Herfststraat 27 
BVBA Address Real Estate vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
voor de verbouwing en de renovatie
van 3 woningen, de sluiting van de
balkons aan de achterkant, de oprich-
ting van nieuwe terrassen en de ver-
hoging van het rechter achtervolume.
Tot 26/02/2007
Overlegcommissie op 14/03/2007

nieuwbouw – Parnassusstraat 28 
NV Duyck Supplies & BVBA QMB
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning voor het optrekken van een
gebouw met 5 appartementen (G+5)
met parking op het gelijkvloers.
Tot 26/02/2007
Overlegcommissie op 14/03/2007

bestemmingswijziging – Dalstraat 21 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van het
gelijkvloers van handel tot kantoor,
de verhoging van het gebouw (G+1)
en de uitbreiding van het volume aan
de achtergevel.
Tot 26/02/2007
Overlegcommissie op 14/03/2007

uitbreiding – Tulpstraat 30 
KDP BVBA vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de uitbrei-
ding van het hoofdgebouw op 2 ver-
diepingen aan de achterkant op de
1ste en de 2de verdieping met veran-
dering van het dak en de optrekking
van terrassen.
Tot 26/02/2007
Overlegcommissie op 14/03/2007

verbindingsvolume – 
Defacqzstraat 38 (40-42) 
NV FACQZIMMO vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de vervanging van een achtergebouw
om een ééngezinswoning in te rich-
ten, de wijziging van de gevel en het
bouwen van een verbindingsvolume
met het hoofdgebouw.
Tot 26/02/2007
Overlegcommissie op 14/03/2007

bestemmingswijziging –
Zwanenstraat 21-23 
SANATIA VZW vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
afbraak van de werkplaats, het optrek-
ken van een gebouw van 6 verdiepin-
gen in uitbreiding van het bestaande
gebouw en de bestemming tot een
psychotherapeutisch centrum.
Tot 26/02/2007
Overlegcommissie op 14/03/2007

uitbreiding – Baljuwstraat 73
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van het handelsgelijk-
vloers binnen het huizenblok alsook
het vellen van een boom.
Tot 26/02/2007
Overlegcommissie op 14/03/2007

EVERE
gemengd project – G. De
Lombaerdestraat 45+47+49+51
NV Visie Construct vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een huis met garage
en de bouw van een appartementsge-
bouw (30 woningen) en een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de uitbating van een onder-
grondse parking.
Tot 5/03/2007
Overlegcommissie op 15/03/2007

SCHAARBEEK
gevel/nieuwbouw –
Helmetsesteenweg 61 - 
hoek Waelhemstraat 99 
CVBA Livingstone vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
het bouwen van een gebouw (G+3)
met wijziging van de gevel.
Tot 9/03/2007
Overlegcommissie op 23/03/2007

flatgebouw – G. Rodenbachlaan 
en A. Francestraat
Gemeente Schaarbeek vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de bouw van een gebouw (G+2) met
13 appartementen en 8 parkeerplaat-
sen.
Tot 5/03/2007
Overlegcommissie op 23/03/2007

nieuwbouw – P. Deschanellaan 123 
NV Triber vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor het bou-
wen van een gebouw (G+6) met 11
woongelegenheden, een handelszaak
en 10 parkeerplaatsen.
Tot 23/02/2007
Overlegcommissie op 9/03/2007

St-GILLIS
nieuwbouw – Engelandstraat 49-51 
Gemeenschapsonderwijs Gent vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
met effectenstudie voor het bouwen
van een basisschool en het instand-
houden van een bestaand gebouw.
Tot 26/02/2007
Overlegcommissie op 27/03/2007

VORST
bestemmingswijziging –
Ververijstraat 27-23 
en Neerstalsesteenweg 110-112 
Soho Invest vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de afbraak
en de opbouw van een oude indus-
triesite tot woning.
Tot 5/03/2007
Overlegcommissie op 29/03/2007

karakterwijziging – 
Marconistraat 71 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het bouwen van een 4de verdieping.
Tot 5/03/2007
Overlegcommissie op 29/03/2007

WATERMAAL-
BOSVOORDE
lijn 161 – Terhulpensteenweg 
en andere straten 
Infrabel vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning voor het brengen
van lijn 161 op 4 sporen tussen Water-
maal-Bosvoorde en de Gewestgrens.
Tot 12/03/2007
Overlegcommissie op 26/03/2007

uitbating – 
E. Van Becelaerelaan 28a-28b 
Milieuvergunning voor de uitbating
van een gebouw met overdekte par-
keerplaatsen, openluchtparkeerter-
reinen en technische installaties.
Tot 5/03/2007
Overlegcommissie op 22/03/2007

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 dina@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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begint de
klimaatcoalitie
Op de tweede verjaardag van
het Kyotoprotocol lanceren
meer dan 50 Belgische organi-
saties de Klimaatcoalitie.
Jeugdbewegingen, vakbonden,
de Gezinsbond... en natuurlijk
de milieuorganisaties. Samen
willen ze hun achterban van
meer dan drie miljoen mensen
sensibiliseren om iets aan de
opwarming te doen. In 2008
volgt er een brede campagne
voor het publiek. Op haar lan-
ceringsdag symboliseert de
coalitie de klimaatverandering
en de gevolgen ervan met een
ijssculptuur in de vorm van een
wereldbol, op een sokkel van
autouitlaten. It’s hot! It’s cool!

www.klimaatcoalitie.be




