
België 
Belgique

P.B. 1000 Brussel 1
P.P. 1000 Bruxelles 1

1/1714

Afzender:

BRAL
Zaterdagplein 13

1000 Brussel

jaargang 14 - nummer 288
eind september 200(30)

afgiftekantoor 1000 Brussel 1
Alert is een 2-wekelijks berichtenblad van 

de Brusselse Raad voor het Leefmilieu
redactie/administratie: 

Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw 
Zaterdagplein 13 - 1000 Brussel 

02/217 56 33
fax: 02/217 06 11

email: bral@bralvzw.be
www.bralvzw.be

medewerkers: 
Mirjam Amar, Ann De Cannière, 

Hilde Geens, Peter Mortier, 
Annemie Pijcke, Patricia Pittery, 

An Stijfhals, Kris Struijs
Alain Vandenplas, Piet Van Meerbeek

jaarabonnement: e 7,50 te storten 
op rekening 001-2154937-61 
van BRAL vzw - 1000 Brussel

copyright©: overname van artikels 
wordt aanbevolen mits bronvermelding

V
. 

U
.:

 A
lb

er
t 

M
ar

te
n

s 
- 

Z
at

er
d

ag
p

le
in

 1
3 

- 
10

0
0

 B
ru

ss
el

(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• ANDERLECHT
A. Pierrardstraat
Het B.U.V. vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de aanleg
van een overstapparking in de buurt
van metrostation Het Rad.
Tot 6-10-03

• BRUSSEL VIJFHOEK
Egmontpark
De ‘Orangerie du Parc d’Egmont’
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning voor de bestemmingswijzi-
ging van de tea-room in een polyva-
lente zaal.
Tot 4-10-03

• ELSENE
Flageyplein 
en Heilig Kruisplein
Het B.U.V. vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de her-
aanleg van de pleinen.
Tot 30-9-03

• ETTERBEEK
Froissartstraat 57-59
Business Centers NV vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de renovatie en de uitbreiding van het
kantoorgebouw (1105m2) en inrich-
ting van een woning onder het dak
(60m2).
Tot 1-10-03
L. Schmidtlaan 2B
Espace Rolin NV vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning om 53
appartementen te bouwen en een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
overdekte parking (52 voertuigen).
Tot 29-9-03

• LAKEN
Heizelstraat 3
Het OCMW van Brussel vraagt een
stedenbouwkundige vergunning om
een blok aan het verzorgingstehuis
bij te bouwen.
Tot 4-10-03

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Vilvoordsesteenweg 98/100
De F.O.D. Binnenlandse zaken vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
om een elektronische sirene te plaat-
sen in het kader van de Seveso-richt-
lijn.
Tot 4-10-03

• OUDERGEM
Triomflaan
De F.O.D. Mobiliteit en vervoer vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
voor de heraanleg van de laan.
Tot 20-10-03

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.

Waversesteenweg 1076-1124
en 1130 -1160
Buelens Real Estate en Brustar
Auderloft vragen een stedenbouw-
kundige vergunning en een milieu-
vergunning IA met bestek effecten-
studie voor de sloop van woningen,
kantoren, handelsruimte, garage,
loodsen en voor de bouw van wonin-
gen, kantoren, handelsruimte en
overdekte- en openluchtparkings
(384 voertuigen), wegen en groene
ruimten, met verbouwing van de
vroegere paardenstallen in kanto-
ren.
Tot 2-10-03

• St-AGATHA-BERCHEM
J. Goffinlaan
Het gemeentebestuur vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de volledige heraanleg van de weg
tussen het Dr. Scheitzerplein en de
Kasteellaan.
Tot 19-10-03
de Selliers de Moranvillelaan,
G. Remystraat, Gebroeders
Becquélaan
Het gemeentebestuur vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de weg.
Tot 19-10-03
Kasterlindenstraat
Het gemeentebestuur vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de weg tussen de
de Heylensstraat en de Groot-Bij-
gaardenstraat.
Tot 19-10-03
R. Comhairelaan
Het gemeentebestuur vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de weg tussen de
Soldatenstraat en de Gentsesteen-
weg.
Tot 19-10-03
Gentsesteenweg 1122-1124
Brabantse Aannemingswerken NV
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning om 4 appartementen en 2
eengezinswoningen op te trekken.
Tot 3-10-03
Kon. Albertlaan, naast nr. 207
Stedenbouwkundige vergunning om
een appartementsgebouw op te trek-
ken.
Tot 29-9-03

• St-GILLIS
Wijkcontract Metaal/Munt
Studieperimeter, begrensd door: J.
Volderslaan, H. Jasparlaan, Berck-
mansstraat, Lausannestraat, H. Du-
montplein, Roemeniëstraat, Rome-
straat en St-Gillisvoorplein 
Het gemeentebestuur stelt het wijk-
contract Metaal/Munt voor.
Tot 29-9-03

• St-JANS-MOLENBEEK
Vierwinden-, Wissen-,
Kortrijk-, Karper-, Oostende-,
Grimberghestraat
Het gemeentebestuur vraagt de her-
inrichting van de straten aan in het
kader van het Wijkcontract Kristal /
Zwarte Vijvers.
Tot 21-10-03
Gentsesteenweg 1050
Miroma NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning om een bejaar-
dentehuis met funerarium en par-
king te slopen en op te trekken.
Tot 30-9-03

• St-JOOST-TEN-NODE
Koningsstraat
(Schaarbeekpoort)
De MIVB vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning met effecten-
verslag voor de inrichting van een
keerzone voor trams.
Tot 22-10-03

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

Neerveldstraat 1-7
Sogerim Construction NV vraagt een
stedenbouwkundige vergunning om
twee appartementsgebouwen (23
woningen) met kantoren te slopen en
te herbouwen en vraagt een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de uitbating van een overdekte
parking (42 voertuigen).
Tot 8-10-03
Ridder Koninglaan 20-22
Dheedene Invest vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de constructie van een apparte-
mentsgebouw met 8 woningen.
Tot 8-10-03

• UKKEL
Wolvendaellaan, 
P. Stroobantstraat,
Crabbegatweg, De Frélaan,
Rodestraat
Het B.U.V. vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de restau-
ratie van het Wolvendaelpark en het
Crabbegat, de heropbouw van 2
bruggen, de aanleg van een Franse
tuin en de rooi van bomen.
Tot 14-10-03
Lorrainedreef 41
Financière de Lorraine NV vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
en een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor de bouw van een
sport- en ontspanningscentrum.
Tot 29-9-03

meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be

(de lijn van bral)

Bral 200(30)
denksporen voor een (vernieuwde) lijn

Op 6 november 1973 werd Bral
gesticht met als doel ‘het betrekken
van de Brusselse Vlamingen in het
stedelijk milieubeleid te Brussel’.

30 jaar na de stichtingsdatum
nemen we ruimschoots de tijd om
terug te blikken. In vaktaal uitge-
drukt: hoog tijd om een SWOT-ana-
lyse uit te voeren (onderzoek naar
onze sterktes, zwaktes, opportu-
niteiten en uitdagingen). Een denk-
oefening die we de komende maan-
den meermaals in onze agenda
zullen zien staan. Om dit denkpro-
ces aan te zwengelen willen de
stafleden en de bestuurders enkele
sporen aanreiken.

een bundel van lijnen 
Het stedelijk milieubeleid is een

kluwen van uiteenlopende kwes-
ties zoals wonen, vervoer, lawaai-

hinder, lucht- en lichtvervuiling,
groen, afval, planning, inspraak
enz. Een dossierkennis terdege
over al deze onderwerpen wordt
problematisch. Brals ‘core busi-
ness’ en de eigen ‘toegevoegde
waarde’ staan vaak ter discussie.

een gesubsidieerde,
kritische instelling

30 jaar lang heeft Bral een advi-
serende, opbouwende kritiek en
soms oppositionele contestatie wil-
len en moeten voeren. De bewo-
ners vragen om meer sociale, eco-
n om i s che  e n  e co l og i s c he
rechtvaardigheid. Voor hun stem-
men pogen we een klankkast te
zijn. Daarmee zijn onze broodheren
niet steeds gediend, maar wat is
een vorst zonder hofnar? Mag het
iets meer zijn?

de kop en de poten
Tijdens de vele jaren is er in-,

door- en uitstroom van stafleden,
medewerkers, bestuurders, groe-
pen en organisaties geweest. Vroe-
gere militanten en activisten hebben
zich onder andere in beleidsorganen
ingeburgerd. Een zeer normale
gang van zaken want ze beschikten
over een sterke voorkennis. Boven-
dien promoten en bewaken zij
meestal onze eisen en doelstellin-
gen. Maar de logica van deze ‘appa-
raten’ is vaak selectief en meer
gericht op (goedkope en geme-
diatiseerde) haalbaarheid dan op
‘duurzaamheid’. Anderzijds is Brals
achterban (de lokale kernen, wij-
ken en groepen) zo lokaal betrok-
ken dat de uitbouw van een over-
stijgend stadsproject uit het gezicht
verdwijnt. Kop en poten moeten
steeds opnieuw aangroeien.

Burger uw stad is
verkocht!

Dit schreef Bral in 1974. Wat
moeten we nu in 2004 schrijven?
‘Burger, uw stad wordt onbetaal-
baar’? Wordt dit de prijs van ver-
hoogde leefbaarheid? De bouw van
Brussel, symbool bij uitstek van
een Europese hoofdstad, staat in
schril contrast met de principes van
‘good governance’. Hoe die leuke
doelstellingen zoals openheid, par-
ticipatie, verantwoordelijkheidszin,
doeltreffendheid, samenhang,
evenredigheid en subsidiariteit een
schijn van kans geven?

Stof voor vele debatten voor de
komende maanden. Zo zorgen we
er voor dat we later onze 50 jaar
zullen kunnen vieren.

Albert Martens
Voorzitter Brusselse Raad

voor het Leefmilieu

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.

Je was weer geweldig deze zondag...



(vervoering)

Op 6 november 2003 bestaat
Bral 30 jaar. Om dat in de verf te
zetten, organiseren we een inter-
nationale uitwisseling tussen bewo-
ners. Het thema: hoe kunnen we
bewonersinspraak organiseren bij
grote stedelijke ingrepen en wat is
hiervan de meerwaarde?

Van 6 tot en met 11 november
2003 vertrekken we vanuit de erva-
ringen van twee Brusselse wijken
- de Maritiemwijk en de Europawijk
- en van twee inspirerende, bui-
tenlandse bewegingen – “The Civic
Alliance to rebuild downtown New
York” en de “Bewonersvereniging
van Palmeira”, een wijk van Forta-
leza in Brazilië. 

waarom
Maritiem en
Europa?

In de twee Brusselse wij-
ken bogen we op een lange
samenwerking met wijkco-
mités die een gevecht voe-
ren om hun stem te doen
weerklinken. Al jaren wer-
ken ze vanuit een brede
groep aan een globale visie
op de ontwikkeling van hun
wijk. Ze bekijken hun wijk
daarbij als een geheel en
linken de kansen die er zich
aanbieden aan de noden
van de vele groepen bewo-
ners en gebruikers.

De twee sites kunnen ook
symbool staan voor de ont-
wikkeling van de stad. De
vraag is: hoe kan je een
levende wijk creëren met

een gemengd huisvestingsaanbod,
openbare ruimte en een goede ont-
sluiting via het openbaar vervoer?

daarom New York...
Na de dramatische gebeurtenis

van 11 september 2001 ontstond
er in de omliggende wijken van
ground zero en in heel New York
een grootschalig publiek debat
over de heropbouw van de WTC-
torens, de Memorial en de wijken
errond. Een netwerk van ongeveer
80 organisaties en groepen
steunde dit debat: lokale bewo-
nersgroepen, familieleden van de
slachtoffers, etnische, culturele
minderheden, artiesten, architec-

ten, universitairen en vak-
bonden. ‘The Civic Alliance
To Rebuild Dowtown New
York’.

Dit uitgebreide netwerk
heeft gepoogd de vaak uit-
eenlopende voorstellen en
eisen die tijdens talrijke dis-
cussies en debatten aan
bod kwamen in leesbare
documenten te bundelen
en te  bespreken (z ie
www.civic-alliance.org). Met als
resultaat: een zeer grote bijeen-
komst (met meer dan 5000 men-
sen die zich over zes verschillende,
architecturale voorstellen moes-
ten uitspreken) en een ‘on-line dia-
logue’ tijdens de zomer van 2002.
Nu vinden de voorbereidingen
plaats voor een ‘Civic Summit’ om
al deze voorstellen uit te diepen.

... en Palmeira
Palmeira is een buitenwijk van de

stad Fortaleza in het NO van Bra-
zilië. De ongeveer dertigduizend
inwoners kwamen in deze wijk
terecht als gevolg van de politiek
om de sloppenwijken uit het cen-
trum van de stad te weren. Dank-
zij de inzet en de strijd van de
bewoners en de lokale verenigingen
tijdens de jaren ’70 en ’80 ver-
kreeg de wijk beetje bij beetje
basisinfrastructuur (toegang tot
water, elektriciteit) en een aantal
collectieve uitrustingen zoals een
school, medische centra, open-
baar vervoer. Ontoereikend tot-
nogtoe maar sinds de jaren ’90
maken ze ook werk van een origi-
neel, sociaal-economisch model:
‘Banco Palmas’ is een alternatieve
bank die voor de allerarmsten toe-
gankelijk is en een heleboel lokale
tewerkstellingsprojecten genereert.

30 jaar Bral

listening to the city
ook in Brussel!

200(30)

Palmeira. Banco Palmas biedt de mogelijkheid aan de
lokale handel om zich te ontwikkelen.

Grote Prijs Steurs – Sint-Joost – Steurs
Paaltjes om het sluipverkeer uit

de wijk te houden. ‘Een revolutie in
Sint-Joost’ zegt Bral. ‘Moord en
doodslag’ roepen een paar han-
delaars van de Leuvensesteenweg.
Zij vrezen hun klanten van aan de
overkant van de barrières te ver-
liezen. Daarom verspreidden ze
protestaffiches. De pers sprong
erop en schreef dat ‘de bewoners’
het project rauw lusten. 

Maar de pers schiet met grove

korrel. Er zijn ook voorstanders
en er zijn vooral veel buurtbewo-
ners die niet precies weten wat er
gaat gebeuren. Om die mensen
degelijk te informeren trokken de
voorstanders de straat op. En om
aan te tonen dat de auto het minst
geschikte vervoermiddel is wan-
neer je bv. naar de bakker moet,
hielden ze een stratenrace. Drie
keer raden wie als eerste aan de
meet aankwam...

Levende paaltjes regelen het verkeer voor de
start van de race.

De plannen van de heraanleg hangen op aan
het vertrek.

Fietser Luc is na minder dan 6 minuten al
terug met de taart.

Voetganger Siska en viervoeter Seppe
pakken het zilver.

Chauffeur Cécile zit ondertussen vast in ‘t
verkeer.

De fietser wordt gekroond tot
stratenkampioen. Oververdiend!

Vliegtuigenlawaai staat tegen-
woordig hoog op de politieke
agenda, maar autolawaai is een
veel groter probleem voor de Brus-
selaars. Voor 65 % van hen is het
autoverkeer de eerste bron van
lawaaioverlast. Het Brussels Instituut
voor Milieubeheer (BIM) voerde cam-
pagne tijdens de Week van Ver-

voering in Schaarbeek en Water-
maal-Bosvoorde om automobilisten
te wijzen op de samenhang tussen
de snelheid en het geproduceerde
geluid. Langs de Lambermontlaan
(drukke invalsas) en de Berensheide
(plaatselijk verkeer doch geliefde
sluiproute) maakten infopanelen dui-
delijk dat hoe sneller je rijdt, hoe
meer decibels je veroorzaakt.

een decibelletje meer
of minder

Verkeerslawaai heeft natuurlijk
veel te maken met het soort weg-
dek (bv. de kasseien in het stads-
centrum), maar snelheid is een
zeer belangrijke factor. Een ver-
mindering van de snelheid van 50
naar 30 km per uur levert, naar-
gelang de wegbedekking, een ver-
mindering op van het geluidsni-
veau met 6 à 8,7 dB(A). 30 km per

uur op kasseien produceert 69,5
dB(A), 50 km per uur 75,5 dB(A).
Te bedenken dat we een geluids-
niveau van meer dan 65 dB(A)
reeds als hinderlijk ervaren...

Watermaal zal de campagne eva-
lueren aan de hand van een tevre-
denheidsenquête bij de bewoners
en schrijft, overeenkomstig de resul-
taten, Berensheide in het zone 30-
plan in (in voorbereiding). In Schaar-
beek is er ook een uitgesproken wil
om het niet bij deze actie te laten.

bloemen voor
Lambermont

Metingen toonden in januari
2003 aan dat meer dan 42 % van
de voertuigen de reglementaire
snelheid van 50 km per uur over-
schrijdt. Er zijn snelheden gemeten
tot 175 km per uur! De gemeente
onderhandelt met het Gewest over

de heraanleg, maar de Verkeers-
minister voorziet geen werken voor
2004. In afwachting is er een actie-
plan in uitvoering met een inten-
sieve bestraffingscampagne, infor-
matieborden met vermelding van
het aantal overtredingen en syn-
chronisatie van de verkeerslichten
om een vlotte doorstroming tegen
50 km per uur te waarborgen.

Ook de buurtbewoners droegen
hun steentje bij. Voor hun opge-
merkte actie konden ze rekenen op
de hulp van de politie, die de voer-
tuigen op de Lambermontlaan
onderschepte en afleidde zodat
schoolkinderen hen in de bloeme-
tjes konden zetten. Waarschijnlijk
heb je hun bloemenkransen wel
gezien? Fleurige knipoogjes die je
op je heen- en terugrit tussen Mei-
ser en Van Praetbrug 40 maal her-
inneren aan de snelheidslimiet.

minder snel, minder lawaai

Het Europese thema van de
Week van Vervoering ‘Toeganke-
lijkheid en bereikbaarheid’ zou eigen-
lijk zo vanzelfsprekend moeten zijn
dat we er geen gespreksavonden
meer zouden moeten aan wijden.
Zo leidde moderator Mark De Meyer
de debattenreeks ‘Drempels!?’ in.

inhaalbeweging
Alle sprekers waren het erover

eens: ook al is er sprake van een
prille bewustwording, er is nog veel
werk aan de winkel. De smalle stra-
ten zijn moeilijk aan te passen aan
de vereisten voor rolstoelen en kin-

derkoetsen. De metro stamt voor
het grootste deel uit de tijd dat we
nog niet dachten in termen van
autonomie en integratie. En vaak zit-
ten openbare diensten in oude
gebouwen met patrimoniumwaarde
zodat je niet zomaar kan beginnen
breken om bijvoorbeeld een lift te
plaatsen. De weg is dus nog lang.

normen en goede wil
Erger is dat er nog steeds gebou-

wen worden opgetrokken waar er
heel wat schort aan de toeganke-
lijkheid voor mindervaliden: trap-
pen, draaideuren, onmogelijke hoe-

ken... Nog erger is dat de overheid
bij de heraanleg van straten het niet
altijd even nauw neemt met de nor-
men opgelegd door de Gewestelijke
Stedenbouwkundige Verordening.

Trouwens voor blinden en slecht-
zienden is nog niets gereglemen-
teerd.

hoopvol
Toch was de globale toon van het

panel vrij optimistisch. Bij de min-
dervaliden groeit het zelfvertrou-
wen. Ze organiseren zich en lob-
byen. Hun gespecial iseerde
studiebureaus worden steeds vaker
betrokken bij bouwprojecten. Som-
mige gemeenten doen een beroep
op hen om de toegankelijkheid van
hun openbare gebouwen syste-
matisch aan te pakken. Het Gewest
maakt de publicatie van een toe-

ristische gids voor mindervaliden
mogelijk en subsidieert zelfs de
vorming van gemeenteambtena-
ren omtrent de toegankelijkheids-
problematiek. De komende 15 jaar
krijgen alle metrostations een lift.
Ook bus- en tramhaltes worden
systematisch aangepakt. Het lijkt
een gigantisch werk, maar het is
nodig. Immers, 30% van de bevol-
king heeft een ‘beperkte mobili-
teit’. Het gaat echt niet alleen over
de gehandicapten. Iedereen breekt
al eens een been, sukkelt met een
kinderkoets of heeft zware bagage
te tillen en we worden allemaal een
dagje ouder...

volgend debat: donderdag 2
oktober: ‘mobiliteit: tot welke prijs?’

info: www.bralvzw.be/ver-
voering en 02/217 56 33

naar een stad zonder handicap?

foto’s:Stephan Smets

voor uw AGENDA
voorstelling van de projecten

uit New York, Palmeira, Maritie-
mwijk en Europawijk: zaterdag
8 en zondag 9 november om
20u
• kortfilms Palmeira - Brussel -

New York: vrijdag 7 november
om 20u (onder voorbehoud)

• slotcolloquium: dinsdag 11
november van 13u30 tot
18u30 en receptie van 18u30
tot 20u30

• Bral-verjaardagsfeest op maan-
dagavond 10 november 2003
vanaf 20u tot het ochtendglo-
ren (speciale locatie!)

New York. Het participatieproces heeft eind 2002
geleid tot een concreet en onderbouwd voorstel voor
de ontwikkeling van Lower Manhattan.

allemaal samen
Het programma is voor een

belangrijk deel gebaseerd op ter-
reinbezoeken en werkgroepen met
de bewonerscomités en onze gas-
ten uit Palmeira en New York. De
ateliers monden uit in een publiek
debat, waar we de conclusies zul-
len confronteren met actieve groe-
pen en bewoners, politici en pro-
fessionele (stads)werkers, en
natuurlijk een (verjaardags)feest.

De buurtbewoners van de
Lambertmontlaan beloonden de
automobilisten die de snelheidsbeperking
van 50 km per uur respecteerden.


