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(stem Bral)

en als je ons nodig hebt, bel dan maar
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Onlangs kregen de bewoners
van het centrum een kleurrijk kran-
tje in de bus met de flitsende titel
“Neem deel – Participez!”. Op het
eerste zicht lijkt het verkiezings-
propaganda maar eigenlijk kondigt
het ding een overleg aan over een
uitgebreide voetgangerszone rond
de Grote Markt. Vorige herfst lan-
ceerde het stadsbestuur al het
idee om de straten tussen Munt-
plein en Manneken Pis en tussen
het Centraal Station en Sint-Goriks
permanent autoluw te maken. Het
komt er op neer dat de zone enkel
toegankelijk zou zijn voor bewo-
ners en leveranciers. Let wel, aan
het doorgaand verkeer op de grote
assen (Zuidstraat, Anspachlaan,
Schildknaapstraat) wordt niet
geraakt. Het gaat hier dus nog niet
om het verkeersvrije stadshart

waar de Street-Sharingbeweging al
zo lang voor ijvert maar het is toch
al een stap in de goede richting.

Het plan is nog niet 100 % af -
men zoekt ondermeer nog naar
een degelijk systeem van paaltjes
of barrières die de toegang voor
bewoners en leveranciers niet
belemmeren – maar de Stad hoeft
natuurlijk niet langer te wachten
met een grootschalig overleg. We
zien het graag dat men naar de
bewoners toe stapt vóór alles in
kannen en kruiken is. Dergelijke
maatregelen wekken vaak wrevel
op door een gebrek aan informa-
tie of door foute vooroordelen. Een
goede, tijdige bekendmaking en
een open discussie verhogen de
kans op succes.

We hebben het krantje echter
vruchteloos afgezocht naar data

van overlegvergaderingen. De Stad
heeft er voor gekozen om zelf
geen initiatief te nemen. Ze werpt
de bal in het kamp van de Brus-
selaars. Wil je een infovergadering
in je straat of vereniging, dan moet
je die zelf aanvragen bij het Huis
van Participatie1. Stijf gemakkelijk
natuurlijk voor het Huis. “Als je ons
nodig hebt, weet het dan te zeggen
eh!” Dat maakt de drempel natuur-
lijk een stuk hoger want alleen wie
min of meer georganiseerd is, kan
zo’n initiatief nemen. We zouden
zeggen: als jij je aangesproken
voelt, aarzel niet!

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu
1 Anspachlaan 13 - 1000 Brussel, 

tel 02 279 21 30

De federale ministers blijven wak-
ker liggen van onze luchthaven.
Het standpunt van Bond Beter Leef-
milieu, Bral en tien bewoners-
groepen1 over deze hele vaude-
vil le is duideli jk: spreiden of
concentreren, dat is niet de ham-
vraag. Er zijn ingrijpender maatre-
gelen nodig om economie en
levenskwaliteit te verzoenen.. Om
te weten hoe ver de democrati-
sche Nederlandstalige politieke
partijen na de verkiezingen willen
gaan, vroegen we aan de partij-

voorzitters om schriftelijk te reage-
ren op onze gezamenlijke plat-
formtekst. Onze eisen kort op een
rijtje: De kosten en de baten van de
luchthaven moeten grondig geana-
lyseerd worden; er moet een stand-
still komen voor het aantal dag-
vluchten terwijl we vluchten voor
korte afstand vermijden; de nacht-
vluchten moeten afgebouwd en
zelfs afgeschaft worden en we
moeten luchttransport eindelijk
serieus belasten (kerosinetaks bij-
voorbeeld).

knal
Het valt meteen op dat de VLD

stevig botst met haar huidige rege-
ringspartners SPa en Agalev. Die
laatste zijn in meer of mindere
mate te vinden voor een beper-
king of afbouw van de nachtvluch-
ten en voor een plafond op de dag-
v luch ten .  Aga lev  v ind t  een
vermindering van het aantal dag-
vluchten zelfs haalbaar. De VLD
daarentegen wil zich helemaal niet
in die richting engageren. Voor hen
staat de economische ontwikke-

(mobiliteit)

dit land vliegt de lucht in

Fokker, 3de plaats Bral 
voor de Kamer



nieuws van het front

inspraak in opspraak

(Gen. Brialmont, 1ste opvolger Bral)

(Gaetan Van Steenberghe, 
de onderzoeksspecialist 
op onze lijst)

Exclusief in Alert: de allerlaat-
ste evoluties van spannende open-
bare onderzoeken!

tram Vorstlaan
De overlegcommissies van

Watermaal-Bosvoorde en Ouder-
gem zijn met vereende krachten tot
een advies gekomen: tram 94 mag
verlengd worden tussen het Wie-
nerplein en Hertoginnedal op
enkele voorwaarden: er moeten
verkeerslichten komen op alle kruis-
punten; de rijweg mag over de
hele lengte maar 5,50 m breed
zijn en de bomen moeten blijven.
Oudergem gaf negatief advies voor
het traject vanaf Hermann-Debroux.
De gemeente vindt dat het huidige
geplande eindpunt aan het Vor-
strondpunt geen goede overstap-
mogelijkheden biedt op andere lij-
nen en dus weinig zin heeft.

Bral verzamelt sinds jaren infor-
matie over openbare onderzoe-
ken om ze te publiceren in Alert en
op onze website en natuurlijk om
z o  n o d i g  t e  re a g e re n .  D e
bestaande procedure van open-
bare onderzoeken en overleg-
commissies dateert al van 1979.
Intussen is er in Brussel veel ver-
anderd. We stellen vast dat de
bestaande procedure niet naar
behoren werkt en geen garantie
biedt voor doordachte ruimtelijke
ordening en nog minder voor
goede bewonersparticipatie. Een
evaluatie van het bestaande sys-
teem dringt zich dus op. Bral
neemt het heft in handen en orga-
niseert een actieonderzoek.

In een eerste fase hebben we
criteria opgesteld waaraan een
goede participatiemethode moet
voldoen. Daarna evalueren we hoe
de bestaande procedures in de
praktijk worden toegepast. In een
derde fase zoeken we waar de knel-
punten zitten en hoe die kunnen
aangepakt worden. Als klap op de
vuurpijl willen we met concrete alter-

natieven voor de bestaande pro-
cedure politieke reactie losweken.

Het actieonderzoek baseert zich
op de ervaringen van een zo breed
mogelijke waaier aan geïnteres-
seerden en bevoorrechte getui-
gen (aanvragers, architecten,
bewoners, leden van overleg-
commissies, administraties, ver-
enigingen...).

Wij nodigen jou ook uit om je
mening te geven. Je kan op drie
manieren een inbreng hebben in
ons actieonderzoek. Je kan onze
vragenlijst invullen. Als je meer
kwijt wil, maken we ons graag vrij
voor een gesprek. Tenslotte kan je
meewerken in onze werkgroep.
Iedereen met een mening is van
harte welkom.

De vergaderingen van de werk-
groep vinden plaats bij Bral, Zater-
dagplein 13, 1000 Brussel, op 6
mei, 15 mei en 27 mei, telkens om
20.00u. De vragenlijst is te vin-
den op www.bralvzw.be en voor
een gesprek kan je bellen naar Jan
en Ann, op Bral, 02/217 56 33.

Blijkbaar hebben de Ouder-
gemnaars geen vertrouwen
in de plannen van Gewest
en MIVB om op termijn de
tramlijn door te trekken naar
Roodebeek. De beslissing
ligt nu bij de gemachtigde
ambtenaar (lees: het Gewest).
Lees hierover ook Alert 277!

Meylemeers
In de vorige Alert kon je al

lezen dat de GOMB een
industriepark wou aanleg-
gen naast het Erasmuszie-
kenhuis, pal in het natuur-
g eb i ed  Mey l emee r s .
Daartegen was heel wat pro-
test gerezen. Op de over-

legcommissie werd er al vrij snel
over een alternatief gepraat zodat
de tegenstanders van het project
hoge verwachtingen kregen. Dat
wordt nu zwart op wit bevestigd
door het verslag. De eisen van de
Anderlechtse natuurverenigingen
en bewonersgroepen zijn onge-
veer allemaal overgenomen. De
landschappelijke waarde van de
omgeving wordt erkend en gevrij-
waard. Enkel de voorwaarden voor
de omgeving van de hoeve zijn
dubieus. Positief is ook dat de
GOMB pas z’n attesten krijgt als het
een gewijzigd plan voorlegt dat
alle voorwaarden eerbiedigt. Te
verwachten is dat dit het plan zal
zijn dat de GOMB al heeft voorge-
steld op de overlegcommissie. Als
de procedure nog een bijkomende
overlegronde zou voorzien, was
iedereen tevreden geweest.

vervolg van pagina 1

ling van de luchthaven centraal.
Met andere woorden: de luchthaven
moet onbeperkt kunnen groeien.
Dit blijkt ook uit het feit dat de
VLD, in tegenstelling tot Spa, Spi-
rit en Agalev, gekant is tegen een
verhoging van de taksen op het erg
vervuilende luchttransport. Ook de
NVA vinden een plafond op het
aantal dagvluchten niet nodig.

omwille van de ‘verstrekkende eco-
nomische gevolgen’. De CD&V zit
dan weer eerder op de lijn van
SPa. Opmerkelijk: Spirit van Brus-
sels boegbeeld Bert Anciaux wil
een stand-still van het aantal vlieg-
bewegingen maar legt er tegelijk
de nadruk op dat Brussel een deel
van de vluchten en bijhorende
(geluids)last moet dragen.

beleid gevraagd
Over één ding zijn alle demo-

cratische partijen het met ons
eens: het toekomstige beheer en
de ‘ontwikkeling’ van de luchthaven
moet steunen op een diepgaande
en brede maatschappelijke kos-
ten-batenanalyse. De milieukoe-
pels eisen dat de partijen binnen-
kort de daad bij het woord voeren.
Ze moeten deze kosten- baten-
analyse in het nieuwe regeerak-
koord inschrijven en van bij de aan-
vang uitvoeren. In zo’n analyse kan
men verschillende scenario’s naast
elkaar leggen: met of zonder dag-
vluchten, een kerosinetaks op Bel-
gisch en Europees niveau... Dank-

zij precieze cijfergegevens over
de effecten en alternatieven voor
Zaventem kan men taboes over-
stijgen.

De Belgische milieufederaties
zullen over enkele weken de nieuwe
formateur bezoeken om de eisen
toe te lichten.

De platformtekst Zaventem is te
consulteren op www.bralvzw.be.

1 Bruxelles Air Libre Brussel - Wijkcomité
Helmet - Een Hart voor Haren -
Werkgroep Leefmilieu Neder-over-
Heembeek - AWACSS - BUTV Kraainem -
BUTV Zaventem - Sterrebeek 2000 -
Wakker Tervuren

de machtige ambtenaar mag weer knopen doorhakken



gebruikers en hun inrichtingen
strenger geverbaliseerd worden.
Het illegaal parkeren moet daar-
enboven uit het strafrecht gehaald
worden zodat het makkelijker wordt
om het te beboeten. Beboeten
alleen is echter niet genoeg. De
openbare ruimte moet ook veili-
ger aangelegd worden. We moeten
daarbij voorrang geven aan de
schoolomgevingen langs of in de
nabijheid van gewestwegen. Wan-
neer we straten en pleinen een
facelift geven, moet er stelselma-
tig rekening gehouden worden met
fietsers. De aanleg van zones 30
moet ook financieel gestimuleerd
worden. En hier volgt de uitsmijter:
in de bebouwde kom moet de snel-
heid systematisch beperkt worden
tot 30 km/uur, waarbij bepaalde
wegen met hoge verkeersfunctie
een afwijking kunnen krijgen tot
50 of 70 km/uur. Zo! Met dit bood-
schappenlijstje kunnen we weer
naar de supermarkt!

1 Vernieuwde wegcode waar ‘t leven op de
weg centraal staat.

4 verkeersdoden 
per dag

De voorbije legislatuur is ver-
keersveiligheid eindelijk op de poli-
tieke agenda is geplaatst. Zowat
iedereen ervaart de kwestie nu als
een maatschappelijk probleem.
Die enkelingen die vinden dat snel-
ler rijden moet kunnen, zijn quan-
tité négligeable geworden. Die
1500 doden per jaar kan je niet
weglachen.

De Staten-Generaal voor Ver-
keersveiligheid heeft ongetwijfeld
bijgedragen tot die bewustwor-
ding, ook al speelde die zich dis-
creet achter de schermen af. Zelfs
wij, die toch begaan zijn met de
materie, kregen er slechts bij
mondjesmaat iets van te horen.
De eindrapporten mogen er echter
zijn. Systematisch leggen ze de
problemen bloot en formuleren ze
interessante voorstellen, gaande
van de onaangepaste snelheid,
straatcode1 (eindelijk!) en infrast-
ructuur, over rijden onder invloed,
vermoeidheid, rijopleiding, gordel
tot actieve en passieve veiligheid
van voertuigen.

taak volbracht?
Integendeel, het eigenlijke werk

begint nu nog maar!!! De Staten-

Generaal wil tegen 2010 het aan-
tal verkeersdoden halveren en de
straten hun functie van openbare
ruimte teruggeven. Daarvoor moe-
ten de aanbevelingen omgezet
worden in wetten. En zover is de
Regering niet gegaan. OK, er zijn
een aantal maatregelen genomen
inzake verkeersveiligheid. Het GSM-
verbod aan het stuur, de dode-
hoekspiegel voor vrachtwagens,
de zone 30 voor schoolomgevin-
gen en de gordelplicht in autocars
zijn de meest bekende. Enkele
andere doelstellingen zijn doorge-
schoven naar de Gewesten ver-

mits die op de meeste terreinen
verantwoordelijk zijn. De Brusselse
Staten-Generaal voor Verkeers-
veiligheid is overigens ook van
start gegaan. De smet op het fede-
rale blazoen is echter dat we nog
altijd wachten op de maatregelen
die politiek het moeilijkst liggen.

enkele prioriteiten
We zetten de maatregelen op

een rijtje die volgens ons het meest
dringend zijn (allemaal aanbevo-
len door de Staten-Generaal). Om
te beginnen moeten overtredingen
ten opzichte van kwetsbare weg-

4 funerals and a conference

(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 the-
ma’s van de federale verkiezingen vanuit een Brusselse
invalshoek. Deze keer: verkeersveiligheid.

dop vragen over de macht van
banken. Ze wil van geld opnieuw
een middel maken voor het bevor-
deren van een solidaire en duur-
zame samenleving. Samen met
Fortis heeft Netwerk een ethische
spaarrekening ontwikkeld met nor-
maal rendement, het krekelspa-
ren. Het spaargeld daarop wordt
op een sociaal en ecologisch ver-
antwoorde manier belegd, onder
controle van Ethibel. Jaarlijks gaat
er ook een commissie naar een
reeks organisaties. En nu komt de

storten kan op rekeningnummer...
aap uit de mouw: de spaarder kan
kiezen voor welke organisatie deze
commissie bestemd is. Bral bij-
voorbeeld. Wat zeg je daarvan? Is dat
geen lumineus idee? Je vraagt
gewoon een formulier waarop je
‘Bral’ invult met projectnummer
90/0047. Als je klant bent bij Fortis
maar nog geen krekelspaarder,
vraag je om je centjes zonder inte-
restverlies over te zetten naar een
krekelspaarrekening. Je verliest er
geen frank mee en wij applaudisse-
ren hier allemaal voor jou.

Al wie wat centjes op het droge
heeft, bezorgt de maatschappij een
portie smeerolie voor z’n mecha-
niek. Met jouw spaargeld bepaalt je
bank welke activiteiten gefinancierd
worden en welke niet. Het maat-
schappelijke nut van die activiteiten
is bij die keuze niet van groot belang.
Netwerk Vlaanderen vzw stelt lui-

Antonia (rechts) onze lijstduwer, ervarings-
deskundige inzake verkeersveiligheid

men aan de theoretische cursus.
Men zal je tonen dat ook mensen
die geen tuin bezitten hun huis-
houdelijk afval kunnen composte-
ren. Tijdens de praktijksessie die
hierop volgt, zie je hoe goede com-
post wordt gemaakt, krijg je prak-
tische tips en kan je zelfs de com-
post voelen (toehappen dus!).

Interesse? Neem contact op met

komt er net iets meer bij kijken
dan afval op een hoop in de tuin
gooien. Om je te helpen, organi-
seert het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) een gratis oplei-
ding. Ze laten zich assisteren -
bevallig en allicht in twee talen -
door Inter-Environnement Bruxel-
les. Als je de verschillende tech-
nieken wil kennen, kan je deelne-

compost nu ook in twee talen?
de dienst Info-Leefmilieu van het
BIM: 02/775.75.75.

Theoretische opleiding: do 22
mei om 20u00, gemeentelijk
gebouw van Sint-Agatha-Berchem
– Lokaal 21, 2de verd., Alcyon-
straat, 11-25. / Praktische oplei-
ding: zo 25 mei om 14.00, demon-
strat ies i te van Sint -Agatha-
Berchem, Broeckstraat, 51-53.

Composteren is niet moeilijk
maar als je kwaliteitscompost wil,



(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Trierstraat/Luxemburgplein
Promotion Leopold NV vraagt ste-
denbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor het optrekken van
de gebouwen D4 en D5, met een
ondergrondse verdieping, een
overdekte parking (182 voertui-
gen) geluidsopnamestudio’s, werk-
en opslagplaatsen en technische
installaties.
Tot 14-5-03

• BRUSSEL VIJFHOEK
Stoofstraat 42
Funambule BVBA vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
herinrichten van een handel en
verbouwen van de gevel op het
gelijkvloers.
Tot 10-5-03
Melsensstraat 34
Centrum voor Maatschappelijke
Informatie vzw vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
toevoegen van een dakverdieping.
Tot 10-5-03

• EVERE
Goede Herderstraat 55-59
Stedenbouwkundige vergunning
en milieuvergunning II voor het
inrichten van een viswinkel en een
overdekte parking en openlucht-
parking (110 voertuigen) met tech-
nische installaties.
Tot 12-5-03
Zweefvliegtuigstraat 10,
Haachtsesteenweg,
Straatsburgstraat
Evere Real Estate vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
herinrichten van het parkeerter-
rein en de hoofdingang van de
gebouwen A, B en C.
Tot 10-5-03

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Kasteel Beyaerdstraat, 
Kruipweg
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een appar-
tementsgebouw.
Tot 10-5-03

• OUDERGEM
Tweesteenwegenstraat 22
Stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen en uitbreiden
van het gebouw.
Tot 23-5-03
Waversesteenweg 1999-2001
Stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen en wijzigen
van het aantal woningen van 2
naar 3.
Tot 23-5-03

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.

St. Juliaanskerklaan 41
Stedenbouwkundige vergunning
voor het inrichten van een appar-
tement op het gelijkvloers.
Tot 23-5-03
Waversesteenweg 1613
Seron & Co vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het uit-
b re i den  en  w i j z i gen  van  de
bestemming van een bijgebouw
achteraan het perceel.
Tot 12-5-03

• St-JANS-MOLENBEEK
L. Corhaystraat 48,
Potaerdegatstraat
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een appar-
tementsgebouw met 27 woningen
en een overdekte parking (22 voer-
tuigen).
Tot 20-5-03
Ninoofsesteenweg 1001
Het gemeentebestuur vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het renoveren en uitbreiden van
een bestaand schoolgebouw en
plaatsen van een overdekte speel-
plaats.
Tot 20-5-03
Ransfortstraat 25,
Kolomstraat
Lama Building NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
wijzigen van de bestemming van
een drukkerij tot werkplaats, kan-
toren en parking (24 voertuigen)
op het gelijkvloers, 16 lofts op de
verdiepingen en het renoveren van
3 eengezinswoningen.
Tot 20-5-03
Basilieklaan 124-128, 
A. Van Zandestraat 101-103
Oderbrecht NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
optrekken van een gebouw met
50 woningen en een handelsge-
lijkvloers en milieuvergunning IB
met effectenverslag voor een over-
dekte parking (51 voertuigen).
Tot 12-5-03

• St-JOOST-TEN-NODE
Madouplein 7
Humana vzw vraagt milieuvergun-
ning II voor het uitbaten van een
opslagplaats voor textiel (> 100
m?).
Tot 19-5-03
Gillonstraat 62
Stedenbouwkundige vergunning
voor het inrichten van een Brico.
Tot 19-5-03

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

Hippokrateslaan
Woluwe parking NV vraagt ste-
denbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor het wijzigen
van de bestaande overdekte en
openluchtparkings (634 voertui-
gen).
Tot 19-5-03

• UKKEL
Waterloosesteenweg 1521
Base vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor het vervangen
van 3 bestaande antennes door 3
vaste antennes op nieuwe mas-
ten.
Tot 12-5-03
de Wansijnstraat 70-72
MRC Immo NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
slopen van 3 appartementen en
optrekken van een appartements-
gebouw.
Tot 12-5-03
Korporaaldreef
Het BIM vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het aanleg-
gen van de Korporaaldreef.
Tot 12-5-03
Alsembergsesteenweg 610
Stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen van kantoren
tot huisvesting.
Tot 12-5-03
Berg van St-Job 59
Stedenbouwkundige vergunning
voor het slopen van een bijgebouw
en uitbreiden van de woning.
Tot 12-5-03
Gatti de Gamondstraat 153-161
Hill & Knowlton NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
optrekken van een appartements-
gebouw.
Tot 12-5-03

• VORST
Brugmannlaan 142
Stedenbouwkundige vergunning
voor het verbouwen en wijzigen
van bestemming van het gelijk-
vloers.
Tot 11-5-03
Van Volxemlaan 216
Stedenbouwkundige vergunning
voor het vergroten van het bijge-
bouw op de voorgevel.
Tot 11-5-03
Van Volxemlaan 214
Stedenbouwkundige vergunning
voor het optrekken van een bijge-
bouw.
Tot 11-5-03

meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be

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.


