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Wat onthouden we van het afge-
lopen zonnemelkseizoen? Dat de
kwaliteit van ons leefmilieu weer
eens op de agenda stond: de
opwarming van de aarde werd voor
het eerst écht een probleem. Ozon
was 2 weken lang op de afspraak.
De media ontdekten het fijne (kan-
kerverwekkende) stof. Een con-
stante in alle verhalen: we ver-
bruiken te veel fossiele brandstoffen.
De industrie en bv. het gebruik van
lijm en verf spelen een rol maar de
grootste boosdoener is de auto. De
overheid ondertussen… 

die coördineert zichzelf. Op het
moment dat we dit schrijven, vindt
de 2de nationale ozonvergadering
plaats die een lange-termijnoplos-

sing wil voor die ozonpieken. Goed
zo. Op korte termijn breken uit-
laatgassen (NO) ozon af en
daarom heeft het geen zin op
piekmomenten minder te gaan rij-
den. Maar het afvalproduct van die
afbraak (NO

2
) maakt enige tijd later

zelf weer ozon aan. Wat moet er
dan wel gebeuren om uit dit straatje
te geraken? Europa wil meer zui-
vere benzine, beter uitgeruste
tankstations die minder benzine
laten verdampen, ‘propere’ moto-
ren (katalysatoren) en een omscha-
keling naar LPG. Dat deze maat-
regelen niet opwegen tegen een
verdere stijging van het verkeer
verbaast niemand.

Wat we kunnen doen is de auto

vaker op stal laten staan. Als we rij-
den moet het trager. Pas dan kun-
nen we de ozonpieken naar bene-
den halen en de uitstoot van fijn stof,
benzeen en broeikasgassen ver-
minderen. Durven de ministers uit
alle windstreken het autoverkeer
eindelijk aanpakken? Durven ze
bedrijfswagens belasten? Overal
zones 30 invoeren? Een minder
‘gastvrij’ parkeerbeleid uitstippe-
len? Rijstroken opofferen aan bus-
banen en fietspaden? Rekeningrij-
den invoeren? Als we vernemen dat
de nieuwe federale minister van
leefmilieu zegt dat het weinig zin
heeft om mensen ‘uit hun auto’s te
pesten’, staan we zeer sceptisch.

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu

Begin juli boog de overlegcom-
missie van Elsene zich over drie
dossiers mbt het Europees Parle-
ment. Naast een nieuwe kinderkribbe
voor haar personeel en een hotel
staan ook de compensatiewonin-
gen aan de Godecharlestraat weer
op de agenda. Een goede zaak,
ware het niet dat dit Brussel is.

afgesproken
woningen

Toen eind jaren 80 het Europees
halfrond en de bijhorende kantoren
gebouwd werden, maakte het
gewest een masterplan op om de
Europese instellingen te integre-

ren in het stadsweefsel. Op
gemeentelijk niveau werd dit ver-
taald in 2 BBP’s, een voor Brussel
en een voor Elsene. Elsene liet
een maximum van 196 000 m2

kantoren toe en vroeg een mini-
mum van 38 000 m2 woningen. De
kantoren stonden er vrij snel, de
spoorweg werd overkoepeld en
het station verplaatst. Over de
woningen werd wel gepraat maar
zonder concreet resultaat.

de deal van D4/D5
Met de discussies over de ver-

gunningen voor D4/D5 kwamen
de woningen opnieuw boven aan de

Europa breidt uit 
integratie?

de Albertkliniek gerecycleerd
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agenda te staan. Het maximum
aantal m2 kantoren, vastgelegd in
het BBP, zou met de nieuwe
behoeften van het Parlement ruim
overschreden worden. De typisch
Brusselse aanpak is dan niet een
andere oplossing te zoeken voor
de nieuwe kantoren, maar wel het

wettelijk kader aan te passen. Het
gewest hief het BBP op en tegelijk
met de stedenbouwkundige ver-
gunning voor D4/D5 sloten de pro-
motor (SEL), de gemeente en het
gewest een overeenkomst af.
Naast de nodige financiële waar-
borgen voor de realisatie van het
project engageerde SEL zich tot
het bouwen van een aantal wonin-
gen. De lokalisatie en de timing
ervan liggen vast, maar ze komen
dus slechts gedeeltelijk in de oor-
spronkelijke perimeter te liggen.

het comité
Naast een hotel van 149 kamers

voorziet het project drie gebou-
wen met in totaal 207 woningen
(18 500 m2). Ruim de helft zijn stu-
dio’s of appartementen met één
kamer, van een meer dan gemid-
delde kwaliteit. Het doelpubliek is
daarmee duidelijk de Europese
ambtenaar die hier in vele gevallen
slechts tijdelijk is. Het bewoners-
comité wil echter betaalbare wonin-
gen voor Brusselse gezinnen. Deze
bieden meer garantie voor de leef-

baarheid van de wijk. Allicht voor
een beter rendement wordt er
bovendien hoger en compacter
gebouwd in vergelijking met de
rest van de wijk.

de overlegcommissie
‘Voorwaardelijk positief’ luidt het

advies van de overlegcommissie.
De algemene bouwdichtheid moet
iets lager en ze vraagt meer drie-
kamer appartementen. Zeer tole-
rant stelt ze verder dat het gewes-
telijk bouwreglement wat betreft
bewoonbaarheidsnormen van
woningen zoveel mogelijk ‘naar de
geest’ moet gerespecteerd wor-
den. De gemeente vraagt geen
garanties die de toegankelijkheid
van de woningen voor de huidige
wijkbewoners vrijwaren.

een nieuwe crèche
De crèche van het Europees Par-

lement in het Eastmangebouw van
het Leopoldpark is te klein, zeker
in functie van de uitbreiding van de
EU. Het Parlement wil een nieuwe
crèche in de vroegere Albertkli-

niek. Aangezien deze kribbe plaats
moet bieden aan 180 baby’s en
peuters, vrezen de buurtbewoners
serieuze verkeersoverlast. Het is
te verwachten dat de ouders hun
kinderen graag met de wagen zul-
len brengen en halen. De ouders
zullen worden aangemoedigd om
hun wagen in de D3-parking te zet-
ten en verder te voet te gaan langs
de binnenkant van het huizenblok,
zegt de aanvrager. Of we dit kun-
nen geloven is nog de vraag want
het gaat hier toch wel om een
grote omweg...

En dan wordt ook nog de exclu-
siviteit van deze opvang in vraag
gesteld: zal de crèche toeganke-
lijk zijn voor de buurtbewoners?
En waarom zouden de ambtenaren
hun kinderen niet gewoon naar een
‘Brusselse’ opvang bij hun woon-
plaats brengen? Ook hier geeft de
overlegcommissie een voorwaar-
delijk positief advies. Ze vraagt
wel nog een afzonderlijke mobili-
teitsstudie en een onderzoek om
de kinderkribbe open te stellen
voor de buurt.

de Heron carrousel op de foor?
hoera... 

Het Heron Plaza project ligt stil!
De Raad van State schorst de bouw-
vergunning en volgt zo het advies
van haar auditeur1. Schorsing van
de vergunning dus omdat deze
‘onomkeerbare schade aan het
patrimonium kan berokkenen’. Het
arrest verwijst hiervoor naar de
onvoldoende motivering van de
gemeente om de afbraak van het
pand aan de Guldenvlieslaan 26
te legitimeren. Via een petitie dien-
den Pétitions-Patrimoine (PP), Inter-
Environnement (IEB) en Bral een
officiële vraag tot klassering in
voor dit gebouw. De Brusselse
regering verwierp deze petitie en
ook deze beslissing wordt nu voor
de Raad van State aangevochten.

...maar
De schorsing is slechts een eer-

ste stap in de procedure. De Raad
van State moet zich nog ten gronde
uitspreken over de redenen die de
aanleiding vormden voor de reac-

tie van de 3 vzw’s. Het gaat vooral
over een eerste toetsing van de
voorschriften van het Gewestelijk
Bestemmingsplan, punt 4.4, waarin
staat dat in sterk gemengde gebie-
den de gehele bestemming van
een huizenblok mag gewijzigd wor-
den indien een deel van de gebou-
wen verlaten was vóór 1 januari
2000. De promotor kan hiervoor
geen enkel bewijs leveren.

niks aan de hand 
of toch?

Geen probleem, repliceert Heron.
De vergunningsaanvraag zal enkel
‘aangepast’ worden wat betreft de
motivatie tot afbraak van het pand
op de Guldenvlieslaan2.

Op 14 augustus hadden IEB, PP
en Bral een gesprek met de heer
J-F. Vaes, schepen van stedenbouw
van de Gemeente Elsene. We druk-
ten hem nogmaals op het hart dat
zelfs met een beter onderbouwde
motivatie voor de afbraak van de
Guldenvlieslaan 26, elke nieuwe

vergunning aanvechtbaar blijft
zolang de Raad van State geen
beslissing ten gronde heeft geno-
men. En zo riskeert de carrou-
sel zonder einde te blijven verder
draaien. De bal ligt nu in het kamp
van Elsene.

Het standpunt van de verenigin-
gen blijft echter klaar en duidelijk:

wel een project op basis van de
bestaande gebouwen en zeker
geen tabula rasa zoals Heron blijk-
baar ten allen prijzen wil verwe-
zenlijken.

1 zie Alert 281
2 in De Morgen en Le Soir 

van 1 augustus 2003

‘Panta rei’, verkondigde ooit een
illustere Griek. Voor Bral betekent
dit onder meer dat er regelmatig
belangrijke wijzigingen zijn. Chris
Ceustermans verkent sinds kort
nieuwe horizonten. We zullen zijn
enorme dossierkennis missen
maar gelukkig blijft hij wel actief in
Brussel als bewoner. Een nieuwe
kracht vervangt hem als algemeen
secretaris bij Bral. Hij heet Mor-
tier en woont in Schaarbeek waar

hij actief is in het wijkcontract Jeru-
zalem. Hij is één van de vrijwillige
‘hoogtewerkers’ op de klimmuur
van Jeugd en Stad. Terug met
beide voeten op de grond spre-
ken wij hem aan met Peter. We
hopen met hem des te harder te
kunnen werken aan een Brussel
met minder afval, meer woonze-
kerheid, ander verkeer... Succes
Peter!

Contact: peter@bralvzw.be

een nieuw gezicht



(mobiliteit)

oogstmaand - Joostmaand

warme (na) zomer in Sint-Joost
Van een verrassing
gesproken...

In Alert 283 stelden we ons al de
vraag of de gemeente eindelijk
werk zou maken van haar mobili-
teitsplan. Een goedkeuring door
het college of de gemeenteraad liet
namelijk op zich wachten. We haal-
den toen ook aan dat er voor
bepaalde investeringen op fede-
raal niveau rekening gehouden
wordt met het plan.

De Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer wachtte niet
op de gemeente en bracht zijn
plannen in openbaar onderzoek.
Voor de tweede maal moet u weten!
Sint-Joost ontwaakt bruusk uit zijn
zomerslaap.

Wat, waar?
Wat houden de plannen in? De

aanleg van het stuk ‘Groene Wan-
deling’ (de verbinding Schaarbeek-
Europawijk via Sint-Joost), de her-
aanleg van enkele kruispunten1 en

de herinrichting van een stuk van
de Braemtstraat. Deze investerin-
gen van de Federale Overheid kade-
ren in het samenwerkingsakkoord
met het Brusselse gewest en
komen bovenop de middelen van
het wijkcontract Delhaye. 

Plotseling is het mobiliteitsplan
geen dode letter meer. Belangrijke
deelaspecten krijgen vaste vorm!
De aanleg van de groene wande-
ling voorziet in mobiele, fysieke
barrières die de sluiproutes voor
het transitverkeer doormidden hak-
ken. Deze barrières zorgen voor
groot ongenoegen bij de hande-
laars. Ze vrezen dat hun winkels
onbereikbaar worden voor auto-
mobilisten. Tijdens het eerste open-
baar onderzoek (van 11 juni tot
11 juli ll.) organiseerden ze zich: ze
hingen ‘neen’-affiches voor de
ramen en lanceerden een petitie.
De voorstanders daarentegen
schrikten pas naar het eind van
dit openbaar onderzoek wakker.

Coup de théâtre!
Net voor de afloop van het open-

baar onderzoek, kondigt de
gemeente er een nieuw aan. De
overlegcommissie wordt uitgesteld2.
Waarom? Aan het dossier ligt het
niet, dat bl i j ft hetzelfde. De
gemeente oordeelt echter dat de
timing van het eerste onderzoek
nogal ongelukkig viel: de meeste
bewoners dromen over hun nakende
vakantie of zijn zelfs al vertrokken. 

Meer hadden de voorstanders
van het plan niet nodig! Affiches pro
hangen snel omhoog en bewoners
uit verscheidene wijken vinden
elkaar om verdere stappen te
bespreken. Ze kloppen voor hulp
aan bij Bral en Inter- Environne-
ment. We vinden dat dit plan
behoorlijk wat interessante ingre-

pen voorstelt en als een voorbeeld
kan dienen voor heel het Brusselse
gewest. Samen met de bewoners
broeden we nu op nieuwe acties.
Wij houden u op de hoogte!

Oh ja... zou het schepencollege
van Sint-Joost Alert lezen? In mei
stelden wij voor dat, om de wer-
kelijke effecten van het plan te kun-
nen inschatten, er een proefperiode
zou komen. En zie: burgemeester
Demannez kondigt een testperiode
van 5 maanden aan die in novem-
ber van start gaat! 

1 op de Leuvensesteenweg, 

de Eeckelaars-, Verbist- en Oogststraat

2 openbaar onderzoek van 25 augustus

tot 25 september - overlegcommissie

op 3/10

Je kon er deze zomer niet
omheen: de Wetstraat krijgt een
nieuw kleedje en er wordt gewerkt
aan de lang beloofde fietspaden.
Zondag 7 september wordt dit
feestelijk ingehuldigd met de
nodige tamtam. De Wetstraat
wordt voor de gelegenheid zelfs
de hele dag autovrij gemaakt.
Allen daarheen dus.

Maar er is meer. Bral zou Bral
niet zijn als we het hierbij zouden
laten. Tijdens de opmaak van de
plannen en de overlegprocedure
ontstond er een hele polemiek
rond de plaats die de fietsers en

voetgangers toegemeten kregen.
Hoe marcheert die nieuwe Wetstraat
nu? Iedereen blij of schort er nog wat
aan? Bral richt een tijdelijk Obser-
vatorium voor de gebruikers van de
nieuwe Wetstraat in. Je kan hier alle
reacties, ervaringen, oprispingen en
suggesties kwijt. Na 3 maanden,
op 6 december, bundelen we dit
alles en hoor je er nog meer van. 

Reageren kan op
actie@bralvzw.be, 
per fax 02 217 06 11 
of op het Zaterdagplein 13 
1000 Brussel.

Wetstraat-
story

Het Gewest graaft momenteel
naarstig een stormbekken onder
Flagey. Binnenkort komen ook
hun plannen voor de latere her-
aanleg van het plein in openbaar
onderzoek. Wij hebben de plan-
nen al gezien en we zijn niet onder
de indruk, zeggen ze bij wijkco-
mité Flagey. Zo’n belangrijk plein
verdient een project van hoge
kwaliteit. Waarom komt er geen
architectuurwedstrijd aan te pas?
Een wedstrijd stimuleert de fan-
tasie en leidt tot een publiek debat
over het uitzicht en de functies
van zo’n plek, vinden de bewo-
ners. Het comité besloot het heft
dan maar in eigen handen te
nemen. Samen met ondermeer
La Cambre, Habitat & Rénova-
tion en IEB roept het iedereen
die het horen wil op om ideeën

voor het plein in te dienen. Een
jury met bewoners en allerlei
gerenomeerde experten zal
enkele projecten met (symboli-
sche) lauweren tooien. De pro-
jecten worden ook tentoonge-
steld en er worden verschillende
debatten georganiseerd.

Je kan nog tot 9/9 inschrijven
op appelaidees@flagey.org en je
ideeën moeten binnen voor 12/9.
De tentoonstelling loopt van 14/9
tot eind oktober en de prijzen
worden op 27/9 uitgereikt. Info
www.flagey.org.

de schaduwwedstrijd
ideeën voor Flagey



(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• ANDERLECHT
Dr. De Meersman-, Dauw-,
Pastoor Cuylits- 
en Scheikundigestraat 
Het gemeentebestuur vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het heraanleggen van de wegen en
de voetpaden.
Tot 22-9-03
Wijkcontract 
“Pequeur-Luchtscheepvaart” 
Het gemeentebestuur vraagt ste-
denbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor het heraanleg-
gen van wegen en voetpaden, aan-
leg van plateau’s, pleinen en kruis-
punten.
Tot 15-9-03

• BRUSSEL LOUIZA
Quatre Brasstraat,
Louizaplein 
B.U.V., directie der wegen vraagt
stedenbouwkundige vergunning voor
het heraanleggen van de Quatre
Brasstraat, de tramhalte op het Loui-
zaplein en voor het verstevigen van
de Stefaniatunnel.
Tot 20-9-03

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Wetstraat 61-63 
en J. de Lalaingstraat 8-14 
Lex NV vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor het slopen en optrek-
ken van een kantoorgebouw en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor het uitbaten van een
overdekte parking (95 voertuigen).
Tot 20-9-03
Archimedesstraat 81-85 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het optrekken van een apparte-
mentsgebouw.
Tot 15-9-03
Wetstraat 82 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het renoveren van een kantoorge-
bouw.
Tot 15-9-03
De Meeussquare 24 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het verbouwen van een bestaand
kantoorgebouw tot 5 appartementen.
Tot 15-9-03
De Pascalestraat 45-47 
Autonome Provinz Bozen-Südtirol
vraagt stedenbouwkundige vergun-
ning voor het wijzigen van het kan-
toor en woningen in voorzieningen
voor de vertegenwoordiging van Süd-
Tirol.
Tot 9-9-03

• BRUSSEL NOORDWIJK
Picardstraat 
B.U.V. vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor het vernieuwen van
de openbare verlichting op het grond-
gebied van Molenbeek.
Tot 16-9-03

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.

Frontispiesstraat 1-9,
Boudewijnlaan 13-15 
B1 Invest NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het slopen
van de ruïnes en optrekken van 53
woningen met 4 werkplaatsen en
een handelszaak en milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor het
inrichten van een overdekte parking
(27 voertuigen).
Tot 15-9-03
Helihavenlaan en Groendreef 9-11 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het optrekken van een kantoorge-
bouw, 2 gebouwen met woningen en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor een overdekte parking
(41 voertuigen).
Tot 15-9-03

• BRUSSEL VIJFHOEK
Timmerhoutkaai 4-5,
Oppemstraat 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het optrekken van sportvoorzienin-
gen, 10 woningen en het verbou-
wen van 2 gebouwen in 4 woningen.
Tot 20-9-03
Coppenstraat 2-6 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het optrekken van een apparte-
mentsgebouw met handelsgelijk-
vloers.
Tot 15-9-03
Ursulinenstraat 6,
Priemstraat 
Het OCMW vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het slopen en her-
optrekken van een vleugel op de bin-
nenkoer en optrekken van een nieuwe
vleugel aan de kant van de Priem-
straat met een verbindingsgalerij.
Tot 9-9-03
Hoogstraat 223, 225, 229 
Groupe Delhaize SA vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
verbouwen van 3 bestaande winkels
om een City Delhaize in te planten.
Tot 9-9-03
Pieremansstraat,
Huishoudensstraat 
De Stad Brussel vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor het
optrekken van 12 woningen, een
handelsgelijkvloers en een overdekte
parking (2 voertuigen).
Tot 9-9-03

• HAREN
Parochiestraat 34 
F.O.D. Binnenlandse zaken vraagt
stedenbouwkundige vergunning voor
het plaatsen van een electronische
sirene in het kader van de SEVESO-
richtlijn.
Tot 15-9-03
Witloofstraat 101 
Elia Assets NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het aan-
leggen van een onderstation (150
kV), met toegangsweg, omheining en
beplanting en het plaatsen van meta-
len steunen en electrische toestellen.
Tot 9-9-03

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Versailleslaan 140,
Ransbeekstraat 230, 
F. Vekemansstraat 71-73 
F.O.D. Binnenlandse zaken vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor het
plaatsen van een electronische sirene
in het kader van de SEVESO-richtlijn.
Tot 15-9-03

• SCHAARBEEK
A. Reyerslaan 
B.U.V. directie vervoerbeleid vraagt
stedenbouwkundige vergunning voor
het aanleggen van de wegen (enkel
in de richting van het Meiserplein).
Tot 30-9-03
Artanstraat 144 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het omvormen van een vroegere
school tot woningen en werkplaatsen
voor gemeenschapsvoorzieningen.
Tot 16-9-03
Daillylaan 50-52-54 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het slopen en heroptrekken van een
gebouw op nr. 50, herinrichten van
2 woningen op nr. 52 en een een-
gezinswoning op nr. 54.
Tot 16-9-03
Kon. Albert II-laan,
Rogierstraat, Jollystraat 
en Gaucheretplein 
Aero-Brussels vraagt de wijziging
van de vergunning van 8/10/2002
voor het inrichten van een kabelbal-
lon met 2 bijgebouwen.
Tot 10-9-03
Haachtsesteenweg 662-676,
Landbouwstraat 169-177, 
A. Marbotinstraat 58-66 
De Schaarbeekse haard vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het renoveren van de woningen.
Tot 10-9-03

• St-GILLIS
Ijskelderstraat 22 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het wijzigen van de bestemming van
het gebouw naar kantoren (1.950 m2).
Tot 8-9-03
Jamarlaan 25-29A 
Farzimmo NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor het slopen
van 3 gebouwen en optrekken van
een hotel met 78 kamers en milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor het inrichten van een overdekte
parking (28 voertuigen), een zwem-
bad en diverse technische installaties.
Tot 8-9-03

• St-JANS-MOLENBEEK
de hele gemeente Molenbeek 
Het gemeentebestuur onderwerpt
het gemeentelijk ontwikkelingsplan
aan een openbaar onderzoek
Tot 10-10-03

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

G. de Lombaerdestraat 55 
De gemeente St-Joost vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor
het optrekken van een overdekte
sporthal.
Tot 8-9-03

• UKKEL
Engelandstraat 642 
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor het inrichten van een
onderzoekslaboratorium.
Tot 5-9-03

VORST
BBP “Zijdeweverijstraat” 
Het gemeentebestuur vraagt het
opheffen van het BBP “Zijdeweverij-
straat”.
Tot 16-9-03

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.


