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(lijn van bral)

groenten uit Brussel
onder glazen stolp

vervolg pagina 2

De Brusselse Regering bracht
vorige week de slechte toestand
van enkele moestuintjes in het Brus-
sels Gewest naar buiten. De bodem
van 5 van de 11 onderzochte moes-
tuinzones blijkt toxische stoffen te
bevatten. Waar die vervuiling van-
daan komt, durft het Brussel Instituut
voor Milieubeheer (BIM) niet zeggen
maar dat is ook niet zo belangrijk,
vindt de regering. Zolang mensen
geen groenten meer telen in de ver-
ontreinigde tuinen is het dringendste
probleem van de baan. We kunnen
die tuinen bijvoorbeeld omvormen tot
parken, vertelt men ons.

Misschien scheelt er toch iets
met het dieptezicht van onze
bewindvoerders. Als de bodem op
die enkele plekken vervuild is, wil-
len wij wedden dat er elders in het

gewest gelijkaardige problemen
zijn. En niet alleen in de bodem
maar ook in de lucht. Voor de twee
boosdoeners in de bestudeerde
moestuinen, lood en benzopyreen,
weet men maar al te goed dat het
verkeer momenteel in Brussel ver-
uit de voornaamste bron is.

Voor lood zitten we op de goede
weg. Maar benzopyreen, een vluch-
tige kankerverwekkende stof die
vooral vrijkomt bij verbranding van
diesel, wordt nog veel uitgesto-
ten. Stoppen met groenten telen,
is de kop in het zand steken want
benzopyreen nemen we voorna-
melijk op via de luchtwegen.

Zoals het onlangs gelanceerde
plan voor luchtkwaliteit voorstelt,
is een vermindering van het auto-
verkeer met minstens 20 procent

tegen 2010 absoluut nodig om
alle internationale normen te
respecteren. Maar dat vereist vol-
gens dit plan een echt Brussels par-
keerbeleid en veel meer ruimte
voor het openbaar vervoer en min-
der voor de auto. Net die zaken
dus, waarvoor de diverse Brus-
selse overheden – en niet in het
minst de gemeenten - anno 2003
nog vaak terugkrabbelen. Als die
koudwatervrees niet verdwijnt, ziet
het er naar uit dat we binnenkort
naar een oudheidkundig museum
moeten om onder een glazen stolp
een echt Brusselse moestuintje te
bewonderen.

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu

Eindelijk! De auditeur van de
Raad van State adviseerde om de
bouwvergunning van het omstreden
Heron Plaza-project op te schorten
en ondersteunt daarmee het pro-
test van de verenigingen Pétitions-
Patrimoine, Inter-Environnement
Bruxelles en Bral tegen de kaalslag
in oude Brusselse stijl van een
waardevol huizenblok en de ver-
vanging ervan door een luxecom-

plex in non-architectuur.
Uiteraard is het advies van de

auditeur van de Raad van State
slechts een advies en dus nog niet
afdwingbaar. Toch kan men er niet
omheen dat deze adviezen meestal
door de Raad van State worden
bevestigd. Het feit dat de promo-
tor/speculant toch dreigt om met
de afbraakwerken te beginnen,
toont niet alleen aan hoe weinig

(stedenbouw)

Heron Plaza

slag om huizenblok in overdrive
adviseur Raad van State wil schorsing bouwvergunning



hoop voor de Meylemeers

mobiliteitsprojecten gevraagd

(milieu)

(mobiliteit)

Op woensdag 16 april vond er in
Anderlecht opnieuw overlegcom-
missie plaats over een steden-
bouwkundig- en milieuattest voor
de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij (GOMB) over de aan-
leg van een industriepark aan de
Lenniksebaan. Het gaat over de
Meylemeers, een eindje buiten de
Grote Ring dat, ondanks zijn
bestemming als stedelijke indus-
triezone door het Gewestelijk
Bestemmingsplan een biologisch
en esthetisch zeer waardevol lan-
delijk en kleinschalig landschap is.

tijdelijk doof
Tijdens een vorig openbaar

onderzoek over de effectenstudie
tekenden velen verzet aan. Daarom
gaf de gemeente toen de opdracht
om de lopende milieueffectenstu-
die te laten evalueren door een
begeleidingscomité. Dankzij hun
dossierkennis werd de natuurver-
eniging CBN Vogelzang als lid van
dit comité opgenomen. Het stu-
diebureau AGORA, ingeschakeld
voor de effectenstudie, heeft dui-
delijk geluisterd naar de opmer-
kingen van het begeleidingsco-
mité. In de meeste gevallen kregen
die weerklank in de aanbevelingen
van het studiebureau. Bral heeft tij-
dens de overlegcommissie de
bewonersgroepen en natuurver-

Nu de MIVB en de Brusselse
Regering besloten om gratis open-
baar vervoer op de autoloze zon-
dag te voorzien, lijkt die dag niet
meer stuk te kunnen. De trouwe
lezer weet echter dat we met de
Week van Vervoering (16-22 sep-
tember) veel meer willen aanvan-
gen dan een louter evenement.
Daarom zijn we blij dat er nu gewes-
telijke subsidies beschikbaar zijn
voor activiteiten rond mobiliteit tij-
dens die fameuze week. Bral en
Inter-Environnement Bruxelles lan-
ceren met de steun van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest een
projectoproep. Verenigingen, wijk-
comités of jeugdbewegingen en
handelaarsverenigingen die een
debat over de verkeersveiligheid in
de buurt willen organiseren, een
buurtreceptie met infostands over
mobiliteit of een tentoonstelling
over een zone 30 of andere ver-
keersmaatregelen... Komt allemaal
in aanmerking. Er is een totaal

budget van 5000 d voorzien om de
kosten te dekken zoals de aan-
koop van animatiemateriaal, de
financiering van een infostand, de
huur van een zaal, tafels en stoe-
len, de aanmaak van affiches, fol-
ders of ander promotiemateriaal.
Deze lijst is maar richtinggevend.
Wat niet in aanmerking komt: de
personeelskosten, de aankoop van
voedsel en een activiteit buiten de
Week van Vervoering of buiten het
Brusselse Gewest. Heb je een idee
voor een project, neem alvast con-
tact op. Misschien kunnen we je hel-
pen om er iets van te maken. Dead-
line voor het indienen van de
projecten bij Bral en/of Inter-Envi-
ronnement Bruxelles is 15 juni. De
indieners van de projecten worden
tijdens de eerste week van juli op
de hoogte gebracht.

meer info: 
annemie@bralvzw.be, 
www.bralvzw.be/vervoering.

enigingen gesteund in hun eis dat
het GOMB-project zou worden aan-
gepast aan deze aanbevelingen
en aan het eindrapport van het
begeleidingscomité.

We vragen daarbij een opdeling
in twee duidelijk gescheiden zones.
Enkel de noordwestelijke zone van
het gebied kan verstedelijkt worden
als industriepark. De zuidooste-
lijke zone van het gebied moet vol-
ledig worden gevrijwaard van elke
vorm van bebouwing zodat het
lager gelegen deel van het gebied,
in de vallei van de Vogelzangbeek,
en het zijvalleitje van de Meyle-
meers beschermd worden. De
bestaande hoeve moet behouden
en gerenoveerd worden en kan
een herbestemming krijgen als kin-
derboerderij of educatieve site.
Tenslotte zou elke andere toegang
tot het industriepark dan die van-
uit de Lenniksebaan verboden moe-
ten worden.

Niet alleen de overlegcommissie
bleek oor te hebben voor de
opmerkingen van de comités. Ook
de GOMB heeft blijkbaar eindelijk
ingezien dat het project totaal
onaangepast was aan het land-
schappelijk erfgoed van de Mey-
lemeers en stelt nu een serieus
gewijzigd project voor. De Ander-
lechtse natuurverenigingen leven
in hoop.

vervolg van pagina 1

rekening die houdt met de ste-
denbouwkundige en erfgoedargu-
menten uit het verzoekschrift van
de drie Brusselse verenigingen.
Ook van het advies van de hoogste
administratieve rechtbank van dit
land trekt hij zich niet veel aan.

afbreken in de vlucht?
Het advies van de auditeur onder-

streept de bescherming die voor de
meesterwoning Guldenvlieslaan 26
had moeten voorzien worden. Meer
algemeen bekritiseert het advies
het feit dat de enige overwegingen
die de overheid aanhaalde om een
vernietiging van het erfgoed goed
te praten (dat in de erfgoedinventaris
opgenomen is en zich in een zone
van cultureel, historisch en esthe-
tisch belang bevindt) van financiële
aard zijn. Dit ondanks het feit dat
onder meer de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Land-
schappen, de dienst voor Monu-

menten en Landschappen en de
Stad Brussel zich vorig jaar duide-
lijk hadden uitgesproken voor een
bescherming van de gebouwen in
het betrokken bouwblok. We hopen
dan ook dat de betrokken overhe-
den (gemeente, Gewest) hun ver-
antwoordelijkheid opnemen. Het
zou onredelijk zijn om de afbraak van
het huizenblok te beginnen vlak
voordat de Raad van State zich
definitief uitspreekt over de opschor-
ting van de bouwvergunning.

De pleidooien van de advoca-
ten hebben plaatsgehad op 15
april. Op het einde van deze zitting
herhaalde de auditeur nogmaals
zijn standpunt. Verwacht wordt dat
de uitspraak van de Raad van State
volgt op het ogenblik dat je deze
Alert leest. 

meer info bij de persberichten op
www.bralvzw.be



dertien-granen-flat
De stijging van de huurprijzen

moet dringend stoppen, zegt de
Brusselse Bond voor het Recht op
Wonen (BBRoW) waarvan Bral lid is.
Omdat de markt gefaald heeft,
moet de overheid op objectieve
wijze huurprijzen vastleggen in func-
tie van de aard en de ligging van de
woning. Ongeveer zoals bij het
brood. Omdat er veel variatie zit in
huurwoningen, is dat uiteraard geen
makkelijke klus. Het ideaal zou zijn
onze voorhistorische kadastrale
inkomens systematisch opnieuw
te berekenen. Men kan dan een
objectieve huurprijs vastleggen die
eigenaars een voldoende rende-
ment garandeert zonder dat ze de
woning ‘uitmelken’. Het politiek ver-
zet tegen zo’n oplossing is groot.
Maar pas als we de huidige staat
van de woningen kennen, kunnen
we de excessen van de markt indij-
ken. We kunnen eigenaars dan ook
fiscaal straffen als ze de objec-
tieve huurprijs overstijgen.

Als die systematische bereke-
ning politiek te hoog gegrepen is,
hoopt de BBRoW toch minstens
op een punctuele controle als de
huurder vindt dat de huurprijs te
hoog ligt. Die controle zou kunnen
gedaan worden door een paritair
orgaan van huurders- en eige-
naarssyndicaten. Omdat zij zich
niet zomaar zouden baseren op
de prijzen in de buurt maar op een
aantal objectieve criteria, neutrali-
seert men de opwaartse concur-
rentiespiraal. In Nederland bestaat
al zo’n systeem. Welke Belgische
politieke partij heeft de moed om
hiervan werk te maken?

meer info: piet@bralvzw.be

Een groot brood kost 1,51d. Als
je in de Ardennen een bakkerij bin-
nenstapt, dan betaal je exact even-
veel als in Brussel. Het is de rege-
ring die de broodprijs bepaalt.
Hetzelfde geldt voor de samen-
stelling van dat brood. Omdat brood
‘de brandstof’ was van onze samen-
leving vond men dat de toegang tot
degelijk brood voor iedereen gega-
randeerd moest worden. Brandstof
is echter niet genoeg om te leven.
Een degelijke woning is minstens
even levensnoodzakelijk.

knepen van de markt
Ingrijpen op de markt ligt echter

gevoelig. Volgens het liberale credo
is vrije concurrentie het beste mid-
del om vraag en aanbod op elkaar
af te stemmen en kwaliteit en prijs
te bepalen. Jammer genoeg werkt
het concurrentiemechanisme niet
op de markt van de huisvesting.
Vermits je een woning niet zomaar
kan vervangen door een ander pro-
duct als de prijzen te hoog worden,
zijn mensen gedwongen om zeer

hoge bedragen neer te tellen voor
een dak. Dat betekent dat de prijs-
stijgingen de pan uitswingen als
de vraag het aanbod overtreft. Pre-
cies dus wat er al jaren aan de
gang is. Het aantal Brusselaars
stijgt niet of nauwelijks maar het
aantal huishoudens neemt nog toe.
En vermits Brussel al vrij vol
gebouwd is en er voorlopig geen
geld voor vele nieuwe sociale
woningen vrijgemaakt wordt, kan
het aantal woningen niet voldoende
mee stijgen.

veel d
Het gevolg is overduidelijk. Een

recente zoektocht van Le Soir
toonde aan dat de gemiddelde
vraagprijs in het Brussels gewest
voor een huurappartement met 2
slaapkamers al opgelopen is tot
815 euro. Natuurlijk verbergt zo’n
gemiddelde pieken en dalen. Voor
2 slaapkamers in het ‘goedkope’
Jette vermeldt de Vlan echter ook
al gemiddeld 570 euro. Grote gezin-
nen zijn pas echt de dupe. Vermits

er steeds meer alleenstaanden op
de markt zijn, blijft de tendens om
huizen op te delen in studio’s en
kleine appartementjes doorgaan.
En dan heb je nog de matrassen-
verhuur: malafide eigenaars die
hokjes verhuren aan een heel leger
mensen zonder verblijfsvergunning.
Het resultaat is dat er nauwelijks
nog betaalbare grote woningen te
vinden zijn. Voor een appartement
met 3 slaapkamers durft men
gemiddeld al 1344 euro vragen.
Wie kan dat nog betalen?

rat in de val
Le Soir schat de gemiddelde

huurprijs van een sociale woning op
een kleine 200 d. Probleem is dat
de sociale huisvesting goed is voor
amper 15% van de huurmarkt ter-
wijl bijna de helft van de Brusselaars
in aanmerking komt voor een
sociale woning. Veruit onvoldoende
om soelaas te bieden. Een sterke
stijging van het aantal sociale wonin-
gen moeten we op korte termijn
trouwens niet verwachten. Geen
geld. Uiteindelijk belanden mensen
in onherbergzame huurapparte-
mentjes, met aftandse elektrici-
teitsleidingen, boilers uit het jaar nul
en schimmel. Vermits ook die din-
gen verhuurd geraken aan fameuze
prijzen, hebben eigenaars weinig
economische motieven meer om te
investeren in hun vastgoed.

een groot appartement gesneden
controle van de huurprijzen

(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: objectieve huurprijzen.

Rogierplein in Sint-Joost, Dailly-
plein in Schaarbeek, Flageyplein
in Elsene en Van Meenenplein in
Sint-Gillis. Voor de geïnteres-
seerden worden er info- en inschrij-
vingsavonden georganiseerd:
– 29 april in het gemeentehuis

van Sint-Gillis
– 5 mei in het gemeentehuis van

Schaarbeek
– 6 mei in la Nouvelle Ecole aan

het Sint-Joostplein
– 7 mei in het gemeentehuis van

Elsene.

broederlijk delen
De sessies beginnen telkens om

18u. Op 5 mei wordt de info in het
Nederlands gegeven, op de andere
avonden in het Frans, maar je kan
wel terecht bij Nederlandstalige
medewerkers.

meer info: Cambio (Optimobil
Brussel), Wolvengracht 28 – 1000
Brussel, tel: 02/227 93 02, 
inlichtingen@cambio.be, 
www.cambio.be

Het is zover. Vanaf eind mei kan
je officieel autodelen in Brussel. In
eerste instantie zullen er 16 auto’s
klaarstaan op 6 standplaatsen in 5
gemeenten: De Brouckèreplein in
het centrum, Sint-Joostplein en

• ELSENE
Promot i on  Leopo ld  NV
vraagt een stedenbouwkun-
dige vergunning voor het
optrekken van de gebouwen
van D4-D5 (uitbreiding Euro-
pees Parlement) en een
milieuvergunning klasse IB
met effectenverslag voor
het uitbaten van een over-
dekte parking (182 voertui-
gen), geluidsopnamestudio’s,
werk- en opslagplaatsen en
technische installaties.
Openbaar onderzoek van 28
april tot 14 mei.



(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• ANDERLECHT
Demosthenesstraat 195
Het gemeentebestuur vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het slopen van 3 schoolpaviljoenen
en optrekken van een paviljoen
school M19.
Tot 7-5-03

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Wetenschapsstraat 14/14A,
Belliardstraat 30
JM Construction NV vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het slopen en heropbouwen van
het dakgebouw, binnenverbou-
wingen en milieuvergunning IB met
effectenverslag voor het verho-
gen van het aantal parkeerplaatsen
(30 voertuigen) met opslag van
technische installaties.
Tot 10-5-03
John Waterloo Wilsonstraat
19-21
De VGC vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het slopen
van het achterste deel van het
gebouw en sommige binnenmu-
ren en vloeren, verbouwen van het
centrum “Ten Nude” met verho-
ging van het voorgebouw met een
nieuw dak en zware verbouwing
van het middengebouw tot poly-
valente ruimte, en aanleg van een
buitenspeelruimte.
Tot 10-5-03
Wetstraat 200
De Europese Commissie vraagt
stedenbouwkundige vergunning
voor het plaatsen van verzinkbare
afsluitingspalen in de Archime-
desstraat en de Karel De Grote-
laan, het wijzigen van de toegang
voor taxi’s en aanpassen van de
m e t r o - i n g a n g  ( h o e k
Wetstraat/Karel De Grotelaan).
Tot 10-5-03
Wetstraat 238-248, 
Blijde Inkomstlaan 23-26,
Kortenberglaan 13-29,
Schumanplein
AXA - Royale Belge NV vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het slopen en heropbouwen van
kantoren met uitbreiding van de
oppervlakte (van 60.652 m? tot
63.713 m?) en milieuvergunning IA
met Bestek Effectenstudie voor
het wijzigen van het aantal par-
kings (435 voertuigen).
Tot 10-5-03

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.

• BRUSSEL VIJFHOEK
Borgwal 11-13
Stedenbouwkundige vergunning
voor het samenvoegen van 2 han-
delszaken tot een horecazaak en
het wijzigen van de uitstalramen.
Tot 10-5-03
Waterloolaan 16
Stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen van een kan-
toorgebouw en inrichten van 2
handelsruimten op het gelijkvloers.
Tot 10-5-03
Stalingradlaan, Rouppeplein
De Stad Brussel, dienst steden-
bouw vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor het herinrichten
van de voetpaden, wegen en cen-
trale berm.
Tot 26-4-03

• ETTERBEEK
Gebied omsloten 
door de Graystraat, 
het Jourdanplein, 
St-Pieterssteenweg,
Waversesteenweg,
Theuxstraat 
en de Morgenlandstraat
Het gemeentebestuur vraagt de
gedeeltelijke opheffing van het
BBP van blok 618, 619, 623 en
625.
Tot 28-5-03

• EVERE
Bourgetlaan, Bazellaan,
Schiphollaan, Bordetlaan
Eudip Two NV vraagt steden-
bouwkundig attest en milieuattest
IA met effectenstudie voor het slo-
pen en heropbouwen van de site
“Honeywell” en omschakeling van
de site met een overdekte par-
king (1.838 voertuigen).
Tot 10-5-03
Van Waeyenberghstraat 4 en 6
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van 3 wonin-
gen.
Tot 6-5-03
Stuckensstraat 132, 
hoek Pepermansstaat
Het gemeentebestuur vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het optrekken van een apparte-
mentsgebouw.
Tot 6-5-03
Mommaertsstraat 2
BMW Belgium NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
verbouwen van een pand in handel
en werkplaats en milieuvergunning
IB met effectenverslag voor het uit-
baten van een werkplaats voor de
voorbereiding van wagens voor
de verkoop.
Tot 5-5-03

• HAREN
Harenberg, kavel 2 en 5
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een een-
gezinswoning.
Tot 10-5-03

• OUDERGEM
Kruispunt Tervurenlaan 
en Tervuursesteenweg
Het BUV, directie wegen vraagt
stedenbouwkundige vergunning
voor het heraanleggen van het
kruispunt.
Tot 22-5-03

• SCHAARBEEK
L. Scutenairestraat 13-14
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een appar-
tementsgebouw.
Tot 12-5-03
E. Cambierlaan 20
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van glazen bij-
gebouwen en bestemmen van de
garage in woning.
Tot 12-5-03
Josafatstraat 294
Stedenbouwkundige vergunning
voor  he t  opt rekken  van  een
gebouw (G +4).
Tot 8-5-03
Fraikinstraat 7-9
Stedenbouwkundige vergunning
voor het renoveren van een mos-
kee.
Tot 9-5-03
Stephensonstraat 35
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een bijge-
bouw en herinrichten van twee
woningen.
Tot 9-5-03
Verkaveling Prins
Boudewijnkazerne,
Daillyplein
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een appar-
tementsgebouw.
Tot 8-5-03

• St-JANS-MOLENBEEK
BBP Sinte-Marie, omsloten
door de Voorspoed- 
en Toekomststraat, 
de Steenkoolkaai 
en de Vandermaelen- 
en Graaf van Vlaanderenstraat
Het gemeentebestuur vraagt de
opheffing van BBP St-Maria.
Tot 12-5-03

• UKKEL
Roze Hoevelaan 1-7
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor het uitbaten van een
overdekte parking (97 voertuigen).
Tot 5-5-03

meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be


