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De publicatie bevat interessant beeldmateri-

aal, een overzichtelijke tijdslijn en kaartma-

teriaal. Maar we gaan vooral dieper in op de 

verschillende strategieën die bewonersgroe-

pen en actiecomités hebben aangewend. Met 

deze publicatie bieden we een staalkaart aan 

van de bewonersacties in de EU-wijk: de klas-

siekers, de vaakst voorkomende, de meest 

originele, de meest verscheiden, de meest 

frappante... van 1986 tot vandaag.

We groepeerden de acties volgens de geko-

zen strategie: 

• Overlegsituaties (Studie Ruimte  

Brussel-Europa, Comité de Suivi,... );

• Visieontwikkeling (Zwart-Witboek, 

 Wijken voor Europa,...);

• De culturele aanpak (Suite Jourdan Suite);

• Bezettingen (Sens Unique, Stevin, 

Bruxxel);

• De juridisch/contractuele aanpak  

(het Kaderakkoord).

Per categorie maken we een balans op, ma-

ken we een evaluatie. We willen daarbij voor-

al naar de toekomst kijken: Wat werkt onder 

welke omstandigheden? Waar moet je ener-

gie in steken en wat zijn beperkingen? Die 

‘strategieën’ kunnen bijgevolg ook dienen 

voor andere wijken in Brussel, of voor andere 

steden. Daarom is deze publicatie zeker nut-

tig voor mensen die zelf werk willen maken 

van hun stad, wijk of straat. 

Nog altijd brandend actueel 
De teksten zijn van de hand van Hilde Geens, 

die al sinds begin jaren tachtig bij BRAL en op 

het Europadossier werkt. Ze was heel nauw 

betrokken bij alle initiatieven en acties die 

in de publicatie staan beschreven. Ze gaat in 

het nawoord ook dieper in op de actualiteits-

waarde die dit historisch overzicht anno 2014 

nog altijd heeft. 

Bestel vóór 1 maart jouw exemplaar! 

Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk 

 Strategieën in de strijd – van 1986 tot nuDe bewoners van de Brusselse EU-wijk speelden een cruciale rol in de ont-
wikkelingen van hun wijk. Dat de Europese wijk, of de Leopoldwijk, eruitziet 
zoals ze er vandaag uitziet, is dus zeker niet alleen te danken aan de grillen 
van vastgoedontwikkelaars en politici. Bewoners hebben hevige strijd gevoerd 
voor de leefbaarheid van hun wijk. En dat doen ze vandaag nog altijd.   

Al meer dan 30 jaar staat BRAL hen met professionele raad en daad bij. Al die 
ervaringen, al die acties, al dat politiek en juridisch weerwerk, al dat overleg,... 
dit moest dringend eens op papier gezet. Op net geen 100 pagina’s komt BRAL 
eindelijk naar buiten met een leesbaar (en drietalig!) overzicht van bijna 30 
jaar bewonersstrijd in de EU-wijk. Bestel vandaag nog jouw exemplaar! 
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De drietalige publicatie “Bewonersactie in de 
Brusselse EU-wijk – Strategieën in de strijd – 
van 1986 tot nu” kun je vanaf 1 februari gratis 

downloaden op www.bralvzw.be. 

Je kunt een gedrukt en ingebonden exemplaar 

in kleur bestellen bij BRAL voor 20 € (verzend-

kosten incl.). Interesse? Bel naar 02 217 56 33 

of stuur een mail naar bral@bralvzw.be : laat 

ons weten hoeveel exemplaren je wilt en in 

welke taal (NL, FR, ENG). Dan krijg je van ons 

de correcte info voor betaling.

The publication “Community Organisation in 
the European Quarter in Brussels - Strategies for 
struggle - from 1986 until today” is available in 

3 languages (English, French, Dutch) and  can be 

downloaded from February 1 on www.bralvzw.be.

You can order a printed and bound color copy at 

BRAL for 20 euros (cost price, shipping included).

Interested? Call 02 217 56 33 or send an email to 

bral@bralvzw.be : let us know how many copies 

you want and in what language. We will send you 

the necessary information for payment.

La publication « Les actions des habitants dans 
le Quartier européen à Bruxelles – Stratégies de 
lutte de 1986 à nos jours» sera disponible à par-

tir du 1er février 2014. Vous pourrez téléchar-

ger gratuitement une version en FR, NL ou EN 

sur le site www.bralvzw.be ou commander un 

exemplaire en couleurs auprès du BRAL, pour la 

somme de 20 € (frais de port inclus). 

Pour ce faire, contactez-nous au 02 217 56 33 

ou par mail via bral@bralvzw.be, en n'oubliant 

pas de préciser le nombre d’exemplaires et la 

langue souhaités. Nous vous communiquerons 

alors les instructions de paiement. 
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