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(lijn van bral)

as we moa kunne fieste!
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Onlangs kondigden de Confe-
rentie van Burgemeesters, Minister
Chabert en Staatssecretaris Delat-
houwer de 2de Brusselse autoloze
zondag aan. Op 21 september
wordt het hele gewest weer ver-
boden terrein voor het individuele,
gemotoriseerde verkeer. Mooi zo.
Alleen is daarmee de kous niet af.
Er is ook nog de Europese dag
‘zonder auto mobiel in de stad!’
van maandag 22 september. Jam-
mer genoeg beschouwen de
meeste gemeenten hun taak als
volbracht door mee te werken aan
de autoloze zondag. Ze testen
geen verkeersmaatregelen uit. Ze
sensibiliseren geen bedrijven, scho-
len of winkelbuurten met bepaalde
acties. Alle aandacht gaat naar de

festiviteiten op zondag.
Zo’n autoloze zondag is bijzon-

der leuk en bovendien geschikt
om het debat over duurzame mobi-
liteit aan te zwengelen. Maar het
draagt weinig bij tot een oplossing
voor de problemen op onze stra-
ten en pleinen. De Week van Ver-
voering (van 16 tot 22 september)
moet ook een aanleiding zijn om
alternatieven te zoeken voor het
pendelverkeer en dat kan je niet op
zondag. Voor ons is de Week van
Vervoering dus maar geslaagd als
er bijvoorbeeld zones 30 worden
uitgeprobeerd, schoolpoolings
opgezet of pendelaars aange-
spoord (zelfs verplicht) om min-
stens 1 ochtend de auto in te rui-
len voor een milieuvriendelijker

verplaatsingsmiddel (in de hoop
dat ze de smaak te pakken krijgen).

We roepen de gemeenten op om
iets te maken van de dag ‘zonder
auto mobiel in de stad!’. Wij vragen
bewoners om hun steentje bij te dra-
gen. Por je gemeentebestuur aan
om bepaalde proefmaatregelen te
nemen of acties op te zetten. Bral
staat klaar om je daarbij te helpen
(dankzij de steun van het Gewest).

Op www.bralvzw.be/vervoering
staat dagelijks meer informatie
hieromtrent. Doen! Zoniet krijgt de
autoloze zondag een wrange bij-
smaak!

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu

Vorige week organi-
seerden De Markten en
Bral het ‘grote par-
keerdebat’. Een aantal
“kenners” bogen zich
over het parkeerraad-
sel: de Vijfhoek bezit
maar liefst 1300 par-
keerplaatsen méér dan
inwoners; per 92 inwo-
ners zijn er 95 par-
keerplaatsen. De open-
bare parkeergarages
zijn maar voor 68 %
bezet. Toch zitten de
straten vol met rond-
toerende parkingzoe-

kers en moeten bewoners hek-
sentoeren uithalen om zelf een par-
keerplaats in hun buurt te vinden.
Hoe komt zoiets?

welles nietes
Eerste schepen Simons legt uit

dat de Stad het illegaal parkeren
probeert in te dijken door straten
en pleinen beter aan te leggen en
door langdurig parkeren duurder
te maken. De bewonerskaart moet
de inwoners een parkeerplaats
garanderen. Hij benadrukt de ver-
antwoordelijkheid van de politie en
Interparking. Zo verwijt hij dat het
parkeerbedrijf zijn tarieven aanpast

aan de prijzen die gelden op de
openbare weg. Da’s niet logisch
want het verschil in tarieven moet
net een stimulans zijn om de par-
keergarages te gebruiken. Boven-
dien vindt hij dat Interparking 24 op
24 uur moet open zijn en werk
moet maken van de signalisatie en
de veiligheid in en rond hun gara-
ges. Pierre Fournier van Interparking
pareert de kritiek van Simons. Som-
mige van onze parkings zijn al per-
manent open, zegt hij. En duidelijke
signalisatie kan niet alleen op inter-
parking afgeschoven worden; de
Stad Brussel moet daarin het voor-

(mobiliteit)

het parkeermysterie

Ook voor auto’s is het drummen om
een plaatsje.



over leggen en overleggen
Gewestelijke Code voor Inspraak

(juridisch)

Bewonersparticipatie, niet zo-
maar een modewoord maar ook
een van onze stokpaardjes. Mon-
dige bewoners boezemen nog veel
politici en ambtenaren angst in.
Maar zie, de Hoofdstedelijke Raad
discussieert binnenkort over een
‘Gewestelijke Code voor Inspraak’.1

Dit voorstel wil een procedure creë-
ren waarmee de Regering overleg
kan plegen met het ‘publiek’. De
Regering beslist telkens wanneer
en waarover ze overleg wil plegen.

het recept
Om te beginnen moet de Rege-

ring met een persoonlijke brief elk
betrokken bedrijf, vereniging en
inwoner vanaf 16 jaar op de hoogte
brengen van het initiatief. Aan de
bevoegde gemeentebesturen
wordt gevraagd een dossier ter
inzage te leggen ‘zodra’ zij op de
hoogte gebracht worden. Da’s
natuurlijk een rekbare tijdsmarge.
Mensen hebben 60 dagen de tijd
om te reageren via een speciaal

register of e-mail. De ‘gewestelijke
overheid’ bepaalt ook een schema
van ‘voorlichtingsvergaderingen’
die de gemeenten binnen de 30
dagen moeten organiseren. De
Regering kiest hoe zij de resultaten
van dit overleg bekend maakt maar
de indieners geven de voorkeur
aan lokale TV en radio en het inter-
net. De indieners vinden blijkbaar
dat je de slapende burger niet al te
veel mag wakker maken: de Rege-
ring mag slechts één keer per half-
jaar en maximum zes keer per
legislatuur een overleg organiseren
en niet gedurende de negen maand
voorafgaand aan verkiezingen. ‘Zo
wordt vermeden dat de belang-
stelling afneemt als er al te fre-
quent overleg wordt georganiseerd
en dat het inspraakgehalte wordt
betwist’. Lees: we willen onze borst
wel nat maken maar toch niet
teveel.

de nasmaak
De indieners hebben aan de por-

temonée van de gemeente gedacht.
Ze stellen voor dat het Gewest,
niet de gemeenten, opdraait voor
alle kosten van dit overleg. Ze den-
ken er ook aan personeel ter
beschikking te stellen van de
gemeenten. Een goede zaak. Maar
wil dat zeggen dat er ambtenaren
komen die gespecialiseerd zijn in
‘inspraakprocedures’ of moeten
gewoon elke keer de betrokken
ambtenaren opdraven? 

Over de hele lijn lijkt dit voorstel
ons een gemiste kans. De voor-
waarden zijn nogal beperkend en
de inbreng van de ‘inwoners’ ver-
loopt nog steeds via de klassieke
weg van dossiers ter inzage en
via hoorzittingen. Het is al genoeg
bewezen dat je op deze manier
slecht een klein aantal Brusselaars
bereikt.

1 Voorstel van ordonnantie voor het
opstellen van een Gewestelijke Code
voor inspraak (ingediend door Caroline
Persoons en Martine Payfa)
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touw nemen. Over tarieven valt te
praten, besluit hij. Maar het is dui-
delijk dat Interparking het niet ziet
zitten om hun parkings dag en
nacht aan een ‘redelijke’ prijs open
te stellen voor een handvol auto’s
terwijl de wagens van bezoekers in
de omliggende straten ‘opgesta-
peld’ staan op de parkeerplaatsen
voor bewoners.

anders en beter: Gent
Iedereen wil wel horen hoe de

problemen in Gent aangepakt zijn.
Yves De Baets, communicatie-
ambtenaar van de Gentse Mobili-
teitsdienst, stelt de grote lijnen
van hun mobiliteitsplan voor: een
groot centraal voetgangersgebied
met daar rond de parkeer-route.
Het gros van de parkings is in han-
den van de Stad zelf. Het Stedelijk
Parkeerbedrijf maakt jaarlijks vol-
doende winst om de lonen van 20
politieagenten uit te betalen. Dat

verzekert een zekere controle. Ver-
der geldt er een absolute nulgroei
van parkeerplaatsen. Voor iedere
parkeerplaats die erbij komt, moet
er eentje weg. In de buurt van de
grote parkings is er op straat
sowieso geen parkeerplaats te vin-
den. Zo vermijd je dat honderden
auto’s rondrijden in de illusie een vrij
plaatsje te bemachtigen. Trots
geeft hij cijfers van de toename van
het toerisme en de horeca in het
Gentse centrum om het succes te
bewijzen. 

Alles goed en wel maar we moe-
ten opletten voor een “horecati-
sering” van het centrum, waar-
schuwt Erik Baptist, Town Center
Manager van de Marollen. Het inte-
ressante van de Vijfhoek is zijn
multifunctionaliteit: handel, wonen
en kantoren broederlijk naast
elkaar. Voor handelaars is bereik-
baarheid een absolute vereiste. Ze
vragen een overdacht parkeerbe-

leid en vooral voldoende controle
op het kortparkeren, zegt Baptist.
Zoniet is er geen rotatie. 

goede afspraken,
goede vrienden

“Gent is Brussel niet” reageert
Simons laconiek. Dat merken we.
Een bewoner uit de zaal legt de vin-
ger op de wonde. De bewoners-
kaart werkt absoluut niet. Er zijn
gewoon geen parkeerplaatsen vrij.
De parkeermeters worden con-
stant gecontroleerd maar aan het
illegaal parkeren wordt niets
gedaan. 

Simons geeft toe dat bewo-
nerskaarten niets waard zijn zon-
der ‘gereserveerde’ plaatsen voor
bewoners. Die zijn voorzien in de
‘comfortzone’ rond de Grote Markt.
Wat betreft de repressie van het ille-
gaal parkeren schuift hij de hete
aardappel door naar de politie. Hij
neemt zich wel voor gesprekken

aan te knopen met het commis-
sariaat. Met Interparking wil Simons
ook onderhandelen. Hij laat meteen
een ballontje op: Waarom geen
goedkope tarieven voor bewoners
in ruil voor lagere taksen? Het ant-
woord van Fournier: “C’est discu-
table.” Misschien maken ze nu hun
huiswerk in plaats van zondebok-
ken te zoeken.

Voor verdere info over parke-
ren in het centrum en het volle-
dige verslag: tel 02/217 56 33,
bral@bralvzw.be.

Tussen december 2001 en
mei 2002 kraakten een groep
jonge kunstenaars twee gebou-
wen in de Engelandstraat. Ze
woonden er en richtten er ate-
liers en concerten in. In mei
werden ze er door de Brusselse
regering uitgezet. De gebou-
wen zouden afgebroken wor-
den en er zou een proper bouw-
terrein komen... rijp voor nieuwe
grootschalige projecten. Er is nu
bijna een jaar voorbij en de
foto’s tonen duidelijk aan hoe-
zeer de uitdrijving van de jon-
geren de properheid en het vei-
ligheidsgevoel in de wijk ten
goede gekomen is.

in de reeks



Niet alleen het Gewest en de
gemeenten hebben een belang-
rijke vinger in de pap in de stads-
vernieuwing. Ook de federale over-
heid heeft een aantal troeven in
de hand om de steden en de ach-
tergestelde wijken leefbaar te
maken: fiscale prikkels, de finan-
ciering van Brussel, NMBS... De hui-
dige federale Regering wou dit-
maal een echt ‘grootstedenbeleid’
voeren. In het regeerakkoord stond
onder meer “de regering zal
nagaan welke fiscale instrumen-
ten aangewend kunnen worden om
de renovatie en leefbaarheid van
deze wijken te stimuleren.”

Om te tonen dat het menens
was, werd van bij aanvang een
regeringscommissaris voor groot-
stedelijk beleid aangesteld. Ook
werd een nieuwe subsidie voor de
5 Belgische grootsteden in het
leven geroepen om rond levens-
kwaliteit, veiligheid en economie te
werken. Men moet zich daar geen

tweede soort wijkcontracten bij
voorstellen. De federale regering
legt eigenlijk nauwelijks een kader
op. Allerlei soorten projecten zijn
mogelijk (een gezondheidsbus en
een Huis van de Participatie in
Anderlecht, parkwachters en bege-
leiders in Sint-Joost, buurthuizen
...). Bewonersparticipatie is op
geen enkele manier voorzien. Tijd
dat daar iets aan gedaan wordt. De
federale Regering zette wel een
aantal stappen naar een geïnte-
greerd stedelijk beleid door met de
Gewesten en Gemeenschappen
interministeriële conferenties over
het grootstedenbeleid op te zetten.

Watermaal-
Boerenbuiten

Er zit dus al wat beweging in het
grootstedenbeleid. Toch zijn enkele
van de belangrijkste knopen nog
lang niet ontward. Zo zijn de steden
en de arme wijken op fiscaal vlak
verschrikkelijk benadeeld. De kada-

strale inkomens (K.I.) waarop de
onroerende voorheffing berekend
wordt, zijn nog steeds gebaseerd
op de tijd waarin de oude centrale
stadswijken de rijkdom concen-
treerden en geliefd waren bij de
middenklasse. Brussel telt vandaag
amper 9 procent woningen met
een K.I. dat lager ligt dan 30.000
oude franken. In Vlaanderen gaat
het hierbij om maar liefst 49 % van
de woningen. Ook buurten in Water-
maal-Bosvoorde die vandaag toch
goed boeren hebben een zeer lage
onroerende voorheffing. Terwijl men
mensen wil aanzetten om huizen te
kopen en te renoveren in buurten
als Kuregem, betaal je daar dus in
verhouding bijzonder veel onroe-
rende voorheffing. 

Bral stelt voor dat het K.I. in ach-
tergestelde buurten verlaagd
wordt. Een renovatie mag ook niet
meteen gevolgd worden door een
stijging van het K.I. Zo voorkomen
we dat degenen die huizen ren-
overen in de moeilijke buurten daar-
bij fiscaal gestraft worden. Deze
voorstellen zijn ook een belangrijk
deel van een ‘groene fiscaliteit’.
Als de steden aantrekkelijker wor-
den om te wonen, is dat immers
ook een wapen in de strijd tegen
de huidige ‘automobiliteit’. Uiter-
aard moet er bij zo’n hervorming

een mechanisme voorzien worden
om het verlies aan opcentiemen op
de onroerende voorheffing voor
de reeds armlastige steden te com-
penseren.

boter bij de vis
Een ander ‘hot item’ waarin de

volgende federale overheid zijn tan-
den moet zetten is de algemene
financiering van Brussel. De zware
financiële problemen in sommige
gemeenten, huisvestingsmaat-
schappijen en ziekenhuizen en de
zeer krappe marges in de gewest-
begroting, leren dat ons Gewest
op zijn financiële grenzen aan het
botsen is. Sommige noden zoals de
huisvesting worden nochtans als-
maar groter. Het huidige samen-
werkingsakkoord tussen de fede-
rale Staat en Brussel biedt niet
genoeg soelaas. Die luttele 5 mil-
jard oude Belgische franken zijn
niet genoeg om de hoofdstedelijke
rol van ons drukke Gewest te beta-
len. Een betere financiering zoe-
ken voor Brussel betekent dan ook
één van de grootste uitdagingen
voor de volgende federale Rege-
ring. We kunnen misschien eens
kijken in de richting van de pende-
laars waarvan de personenbelas-
tingen nu integraal naar Vlaanderen
en Wallonië gaan?

centjes en percentjes voor een hoofdstad
grootstedenbeleid

(in de reeks ‘onze meest stemmige eisen’)

Brussel is onze dada. Niet dat de rest van de wereld ons niet
aangaat. Wat zich elders afspeelt, heeft steeds meer invloed
op onze straat. Daarom bespreken we enkele thema’s van de
federale verkiezingen vanuit een Brusselse invalshoek. Deze
keer: grootstedenbeleid.

De Stad Brussel en het Gewest
zetten hun partijtje armworstelen
verder. De federale Regie der
Gebouwen wilde op de Hofberg
40 appar tementen  met  30
parkeerplaatsen bouwen en kreeg
daarvoor de steun van de Stad
Brussel. Njet, zegt het Gewest,
het project past niet in het geheel
van de Hofberg dus geven wij geen
stedenbouwkundig attest. Nu is
het zo dat het Gewest zelf in haar
Bestemmingsplan woningen
voorziet op die plek. Het moet dus
aan de aard van de woningen
liggen. Allicht stoort het Gewest
zich aan het feit dat het gelijkvloers

armworstelen

onderaan ligt en de verdiepingen
van boven want andere details
bevat het project eigenlijk niet. Een
attest is immers al leen een
principeverklaring. Straks gaan
kwatongen nog beweren dat de
Koninklijke Musea tegen het project
z i jn  om hun Lebensraum te
verdedigen. Zwijg stil!Een project op de Hofberg belemmert zelfs het uitzicht van onze nationale held niet.

Tenzij hij zijn hoofd draait natuurlijk.



(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• ANDERLECHT
Albert I square, 
Chomé-Wijnsstraat,
Bergensesteenweg 
Het gemeentebestuur vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het heraanleggen van het speel-
terrein, de fontein en het wegne-
men van de damplanken.
Tot 7-5-03
Lustplein en Achturenstraat
(Het Rad)
De Anderlechtse Haard NV vraagt
stedenbouwkundige vergunning
voor het vervangen van de ramen
in 65 woningen.
Tot 9-4-03

• BRUSSEL LOUIZA
Franklin Rooseveltlaan 135 
Immo D’Este NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
afschaffen van 3 woningen om
een medisch kabinet en kantoren
verbonden met een woning te ves-
tigen.
Tot 5-4-03

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Belliardstraat 
Stedenbouwkundige vergunning
voor het plaatsen van een kunst-
werk “Odyssée” op de overdek-
king van D3.
Tot 5-4-03
Hamerstraat 15 
Permanente Vertegenvoordiging
van Italië bij de EU vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
wijzigen van de bestemming van
een gemend woon- en kantoorge-
bouw tot een ambassade, met het
optrekken van een verbinding het
naastliggende gebouw, een schei-
dingsmuur en het plaatsen van
hekwerk.
Tot 5-4-03

• BRUSSEL VIJFHOEK
Stalingradlaan, Rouppeplein 
De Stad Brussel vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
herinrichten van de voetpaden,
wegen en centrale berm.
Tot 26-4-03
Bloemistenstraat 15-19
Stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen van het pand
in 8 appartementen met op het
gelijkvloers een opslagplaats en
een overdekte parking (6 voertui-
gen).
Tot 12-4-03
A. Dansaertstraat 68-72,
Moutstraat 13-15 
De Erasmushogeschool vraagt
stedenbouwkundige vergunning
met effectenverslag voor het uit-
breiden van de school.
Tot 7-4-03

In het kader van de stedenbouwwetgeving en
de milieuwetgeving moeten de aanvragen
van sommige projecten aan een openbaar
onderzoek onderworpen worden.
Hiernaast vind je de aankondigingen van de
belangrijkste openbare onderzoeken.
Ter plaatse worden openbare onderzoeken
aangekondigd door een rode affiche, waarop
de basisinformatie vermeld staat. De volle-
dige dossiers en plannen kunnen ingekeken
worden op het gemeentehuis.
Iedereen die het wenst kan zijn opmerkin-
gen kenbaar maken voor het einde van het
openbaar onderzoek: hetzij schriftelijk, het-
zij door te vragen om gehoord te worden door
de overlegcommissie. Voor milieuvergun-
ningen II kan alleen schriftelijk gereageerd
worden.
Je zal soms merken dat bepaalde onder-
zoeken net afgelopen zijn bij publicatie. Dat
heeft te maken met de stricte deadlines en
onze keuze om bepaalde onderzoeken toch
nog ter informatie te publiceren.
Voor meer informatie: 
bral@bralvzw.be of 02/217 56 33.

BERICHT
Ingevolge de wet van 8 december 1992 en 

het KB van 7 maart 1995, betreffende de

bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer ten opzichte van de verwerking van

persoonsgegevens, melden wij u langs deze

weg dat u opgenomen bent in ons adres-

senbestand en over de mogelijkheid beschikt

om uw persoonlijke gegevens te raadplegen

en te corrigeren op het redactieadres.

Korte Brigittinenstraat 
De Stad Brussel vraagt steden-
bouwkundige vergunning met
effectenverslag voor het vellen
van bomen en uitbreiden van het
Brigittinentheater door het optrek-
ken van een naastliggend twee-
linggebouw.
Tot 5-4-03
Regentschapsstraat 
en Ruisbroekstraat 
De Koning Boudewijnstichting
vraagt stedenbouwkundige ver-
gunning voor het heraanleggen
van het park “Beeldentuin”.
Tot 5-4-03
Baksteenkaai 62 
stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen van een
gebouw in 8 appartementen en
een horeca op het gelijkvloers.
Tot 5-4-03
Reebokstraat 28,
Kapucijnenstraat 17-21 
De Stad Brussel vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
hernieuwen van het dak en toe-
voegen van een technisch lokaal
op het dak.
Tot 5-4-03

• ETTERBEEK
V. Jacobslaan, E. Pirmezlaan,
Chambérystraat 
Het Gewest vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het her-
inrichten van het St-Antoonplein.
Tot 17-4-03

• EVERE
Prinses Elisabethplein 6 
De NMBS vraagt milieuvergunning
IB met effectenverslag voor het uit-
baten van een bodemsanerings-
werf.
Tot 7-4-03
L. Pierardlaan 41 
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een appar-
tementsgebouw (4 verdiepingen).
Tot 7-4-03

• HAREN
Dobbelenbergstraat 123 
Foxaco NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het slo-
pen van een opslagloods en aan-
leggen van een openluchtparking
(21 voertuigen).
Tot 5-4-03
Houtweg 99 
De MIVB vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het plaatsen
van 6 brandstofreservoirs en 1
olievat, en milieuvergunning IB met
effectenverslag voor het uitbaten
van een bodemsaneringswerf en
h e t  o p s l a a n  v a n  d i e s e l o l i e
(360.000 l) en afvalolie (25.000 l).
Tot 5-4-03

• LAKEN
Prins Leopoldsquare -
Ledeganckstraat 
De Stad Brussel vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
herinrichten van de square en de
straat.
Tot 26-4-03

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Kasteel Beyaerdstraat 15-27 
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een dub-
bele woning.
Tot 12-4-03
St-Pieter en Pauwelstraat,
Wimpelbergstraat 
en Kruisberg 
Het OCMW van Brussel vraagt ste-
denbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor het vellen
van bomen, optrekken van een
rust- en verzorgingstehuis met
180 bedden en 37 flats en het
aanleggen van een openluchtpar-
king (50 voertuigen) en private
wegen.
Tot 7-4-03

• SCHAARBEEK
Waelhemstraat 84 
Stedenbouwkundige vergunning
voor het herinrichten van een kan-
toorgebouw tot woningen en het
optrekken van een werkplaats die
het hele gebied van koeren en tui-
nen overdekt.
Tot 10-4-03

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

Calabriënlaan (huizenblok 4) 
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een appar-
tementsgebouw (103 woningen)
en milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor het uitbaten van
een overdekte parking (126 voer-
tuigen).
Tot 11-4-03
Bolderiklaan 
Soficom Development NV vraagt
stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een appar-
tementsgebouw en milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor
het aanleggen en uitbaten van een
overdekte parking (42 voertuigen).
Tot 11-4-03

• UKKEL
G. Lecointelaan 58 
BG Services NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
optrekken van een appartements-
gebouw.
Tot 11-4-03

• VORST
Globelaan 36 
Vorst Nationaal NV vraagt milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor het uitbaten van de schaats-
baan met koelcompressoren.
Tot 10-4-03
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