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(de lijn van bral)

De centrale boulevards behoren toe aan
voetgangers, fietsers en skaters... toch voor even !

vervolg pagina 2

De nieuwe gewestelijke
huisvestingsinspecteurs lopen 
zich warm. Vanaf juli 2004 
kunnen ze woningen controleren...
àls er klachten komen.

(wonen)

wat ruist er door het huisgewas?
In mei schreven we reeds dat de

wooncode er aan kwam (Alert
283). Ze heeft net de chicane van
het Staatsblad overleefd en kruist
in laatste rechte lijn naar haar
‘inwerkingtreding’. Fotofinish in
november. De nieuwe, geweste-
lijke kwaliteitsnormen waaraan alle
woningen zullen moeten voldoen,
zijn ook bekend. Vanaf juli 2004
mogen eigenaars niet meer ver-
huren als ze de normen overtreden.
Ze krijgen maximum 2 jaar de tijd
om hun woning aan te passen. Het

Gewest voorziet in een groot-
scheepse infocampagne. Wij hopen
op duidelijk verstaanbare brochu-
res - ook in het Nederlands - want
de code is behoorlijk complex.

Met deze wetgeving wil Brussel
eindelijk een halt toeroepen aan
de verkrotting, de huisjesmelkerij
en, in mindere mate, de leegstand.
Maar zal die roep luid genoeg klin-
ken? Op de studiedag van de Brus-
selse Bond voor het Recht op
Wonen (BBRoW) in september
2003 bogen maar liefst 300 men-

sen zich over de kwestie.

het vrij en vrolijk
verhuurbewijs

De code creëert een heel sys-
teem van conformiteitsbewijzen/-
attesten en controleattesten waar-
mee eigenaars laten weten dat hun
huurwoning voldoet aan de nor-
men. Merk op: alleen de eigenaars
van kleine en van gemeubelde
woningen zijn verplicht een aan-
vraag in te dienen. Daarmee viseert
het Gewest de matrassenverhuur

Street Sharing 22.09.03



we betalen 
ons rot 
voor een krot
actie bidonville

De huisvestingscrisis in Brussel
leidt steeds vaker tot menson-
waardige woonsituaties voor men-
sen die in armoede leven. Degelijke
woningen worden voor een groei-
ende groep mensen onbetaalbaar.
Met de oprichting van een sym-
bolische sloppenwijk vragen de
Brusselse huisvestings- en armoe-
deverenigingen 3 dagen lang de
aandacht voor waardig wonen in
Brussel. Met debat, optredens,

toespraken, film en animatie geven
we uiting aan onze verontwaardi-
ging en doen we concrete voor-
stellen om uit de impasse te gera-
ken. Op 16, 17 en 18 oktober op
het Anneessensplein.

meer info en programma:
Brussels Platform Armoede
(Wendy): 02/219 00 64
Brusselse Bond voor het Recht op
Wonen (Werner): 02/502 84 63

autoloze zondag in de Picardstraat
Vorig jaar stond de Picardstraat

(naast Thurn & Taxis) al in het mid-
delpunt van de activiteiten van wijk-
comité Maritiem. In afwachting dat
de beloofde heraanleg van deze
stadssnelweg er komt, organiseert
het Comité samen met een net-
werk van verenigingen en met de
steun van de gemeente ‘Overste-

ken toegelaten 2’: animatie en dia-
loog voor en door de bewoners van
de Molenbeekse Maritiemwijk om
hun duurzaam mobiliteitsproject
voor de Picardstraat vorm te laten
krijgen.

meer info: www.maritim.be of
mirjam@bralvzw.be

De hele buurt komt buiten want...Even voor 9u: met vereende kracht krijgt de
Picardstraat een centrale berm.

bral 200(30)

definitief programma
De stad verandert voortdurend.

Zo ook de taken van de stads-
werkers. En af en toe zelfs hun
programma. Data en uren van de
evenementen in het kader van de

30ste Bralverjaardag zijn gewijzigd!
Dus... LEES DE BIJGEVOEGDE

FOLDER! En vergeet vooral niet
een dikke streep in uw agenda te
zetten.

en de koterij. De eigenaar van zo’n
woning kan op eer verklaren dat z’n
woning bewoonbaar is. Inspectie
komt er alleen in geval van klacht.
Veel mensen vinden dat een
gemiste kans. De staatssecretaris
repliceerde op de studiedag dat
systematische inspectie van elke
huurwoning te veel zou kosten.
Bovendien dreigt het gevaar van
een wachtlijst van nog niet gecon-
troleerde woningen voor ze de
huurmarkt op kunnen. Het staat

de eigenaars van alle andere
woningen vrij om een conformi-
teitsbewijs te vragen. Als ze dat
doen, worden hun woningen wel
systematisch geïnspecteerd.

Goed nieuws is dat individuen
die een belang kunnen aantonen en
verenigingen, klacht kunnen indie-
nen. Dat moet het systeem werk-
baarder maken. De staatssecre-
taris meldde dat hij een 20-tal
inspecteurs klaar houdt.

krotten 
kan je niet beheren

Als een woning niet voldoet aan
de normen moet de eigenaar wer-
ken uitvoeren. Desnoods nemen de
gemeente, het OCMW, het Woning-
fonds en consoorten1 de woning in
eigen handen. Dat heet ‘openbaar
beheersrecht’. De beheerder mag
dan werken uitvoeren, de woning
verhuren en z’n kosten terugwin-
nen. De eigenaar blijft in het bezit van
z’n woning en neemt het beheer na
9 jaar weer over of zelfs nog vroe-
ger. Het beheersrecht kan dienen
om woningen aan te pakken die lij-
den aan kleinere kwaaltjes: vocht,
geen sanitair, gevaarlijke elektri-
sche leidingen... Leegstaande wonin-
gen zijn ook een doelwit. We weten
ondertussen dat het beheersrecht
niet deugt voor echte krotten. De
werken zijn dan te duur, budgetten
zijn meestal niet voor handen en
de terugverdientijd is te kort. 

Krotten moeten gewoon dicht,
zegt het kabinet. Jammer genoeg
blijven ze dan wel verkommeren.

overleg en moeras
Op de studiedag kwam een falanx

van juristen aandraven om een aan-
tal moeilijke vraagstukken voor ons

op te lossen in verband met de
code. Wat staat er te gebeuren
met de gemeentelijke kwaliteits-
normen bijvoorbeeld? Hoe verhou-
den de gewestelijke normen zich tot
het burgerlijk wetboek? De specia-
listen maakten ons vooral duidelijk
dat de situatie bepaald complex is
en dat pasklare antwoorden niet
bestaan. De verschillende normen
bestaan naast elkaar en veel wordt
overgelaten aan de interpretatie
van de vrederechter. Waarom mak-
kelijk als het moeilijk ook gaat? Het
publiek van de studiedag deed een
warme oproep tot systematisch
overleg tussen overheid, huisves-
tingsverenigingen, huurders en eige-
naars; zowel in de gemeente als in
het hele gewest. Een mogelijke
piste zijn huisvestingsplatformen
die enkele malen per jaar samen-
komen.

Voor het verslag van de studie-
dag: contacteer de BBRoW 
op 02/502 84 63 
of op rbdh@skynet.be.
1 Ook een gemeentelijke of gewestelijke

regie, de BGHM en de sociale
huisvestingsmaatschappijen.

vervolg van pagina 1



(vervoering)

opdracht volbracht?
Sinds 1990 informeert Bral de

Alertlezers over openbare onder-
zoeken. Hiervoor ontvingen we
subsidies van de stedenbouwmi-
nister. Die openbare onderzoeken
(meestal met een termijn van 14
dagen) waren meteen ook de voor-
naamste reden voor een tweewe-
kelijkse Alert. Maar hieraan komt
met dit nummer een eind. Staats-
secretaris Draps heeft beslist om
IEB en Bral geen structurele sub-
sidies meer te geven voor hun
algemene werking rond steden-
bouw en de publicatie van de open-
bare onderzoeken. Voortaan moe-
ten de verenigingen jaarlijks een
duidelijk afgelijnd project indienen.
De reden voor deze beslissing is
het feit dat de openbare onder-
zoeken voortaan op de gemeen-
telijke websites te lezen zijn. 

Even surfen op het web leert
ons echter dat alleen de gemeente
Sint-Gillis correcte, duidelijke en
geactualiseerde informatie over
de openbare onderzoeken geeft.1

nieuwe opdracht!
Geen paniek, we laten de geïn-

teresseerde Brusselaar niet in de
kou staan. Ons nieuw steden-
bouwproject zal erin bestaan om
onze webstek (www.bralvzw.be)
tijdens de volgende maanden uit te
bouwen tot een praktisch bruik-
baar medium met de voornaamste
informatie rond stedenbouw in
Brussel. Met andere woorden, we
gaan een site maken die kan die-
nen als voorbeeld voor de gemeen-
ten. Het wordt dus nog beter,
maar... Dit heeft tot gevolg dat
Alert vanaf volgend nummer, dit wil
zeggen, november, vanaf begin
november een maandblad wordt.
De 4 blz worden er 6. Om te ver-
mijden dat je tussenin openbare
onderzoeken ‘mist’, heb je de keuze
tussen www.bralvzw.be raadplegen
of je abonneren op de tussentijdse
oogst via e-mail of post (contac-
teer Ann op ann@bralvzw.be of 
02/217 56 33). 

Bovendien, een aantal gemeen-
ten zenden ons de aankondigin-
gen van openbare onderzoeken
niet meer regelmatig door. De
Staatssecretaris heeft immers
gezegd dat het niet meer moet.
Voortaan kunnen we dus de volle-
digheid van onze openbare onder-
zoeken niet meer garanderen, ook
al doen we vanzelfsprekend ons
best om er geen door de mazen
van het net te laten glippen.

1 Slechts 5 van de 19 Brusselse
gemeenten publiceren begin oktober
hun openbare onderzoeken op een
website: Brussel (www.brussel.be),
Elsene (www.elsene.be), Jette
(www.jette.be), Sint-Gillis (www.stgil-
les.irisnet.be) en Sint-Lambrechts-
Woluwe (www.woluwe1200.be).

alert wordt maandblad

(openbare onderzoeken)

...de straat is eindelijk van ons. En van de fietsers natuurlijk! In het Babbelkot slaan buren aan de praat... ...en worden projecten voor de wijk toegelicht zoals
het wijkcontract en de acties van het Comité!

Ter inleiding van het debat over
de juiste prijs van mobiliteit hing
Bruno De Borger (UA) hallucinante
cijfers op van de maatschappe-
lijke kost van het wegverkeer. Hij
pleitte voor een combinatie van
nieuwe prijsinstrumenten (bv. reke-
ningrijden), parkeerkosten aanre-
kenen, aangepaste openbaar ver-
voertarieven, een veiligheidsbeleid
en een mentaliteitswijziging om
die maatschappelijke kost te druk-
ken. Maar hij wees ook op de pro-
blemen die daarmee samengaan.
Rekeningrijden doorvoeren kost
geld. Dergelijke maatregelen wer-
ken pas goed als de mensen ze
aanvaarden. Het is trouwens nog
helemaal niet duidelijk wat de gevol-
gen zullen zijn voor de ruimtelijke
omgeving.

rekeningrijden
Wat vindt de economische sec-

tor van het Londense model? Fran-
cis Carnoy van de Waalse Confe-
deratie Bouwbedrijf wil de externe
kost van de wagen niet over-
schatten. Een studie uit 1990
raamt die op een dikke 6 miljard
EUR per jaar. En de autofiscaliteit
brengt de overheid 10 miljard EUR
per jaar op. Waar ligt dan het pro-
bleem? Te weinig investeringen in
de infrastructuur, gevaarlijke wegen
(1 keer op 3 oorzaak van onge-
vallen), slechte ruimtelijke orde-
ning en gebrek aan valabele alter-
natieven. In deze context is
rekeningrijden een gevaar voor de
economie. 

Laurent Jacob van Collectif sans
Ticket pakte met totaal andere cij-
fers uit, deze keer uit 1996. Toen
raamde men de totale kost van

het wegverkeer op 17 à 21 miljard
EUR per jaar! Daarom ijvert Collectif
sans Ticket voor gratis gemeen-
schappelijk vervoer voor iedereen.

gratis of niet
De redenering van Collectif sans

Ticket: ongeveer 1/4 van het wer-
kingsbudget van de MIVB komt uit
ticketverkoop. Veel categorieën
gebruikers betalen niets, of weinig,
of kunnen genieten van een terug-
betaling door de werkgever. Het
zijn alleen maar werklozen, stu-
denten, daklozen... die hun ticket
moeten betalen. Het gaat hier om
een omgekeerde verdeling van de
rijkdom.

De reactie van Steven Van
Ackere van de MIVB was voor-
spelbaar: ‘Gratis openbaar vervoer
bestaat niet; er betaalt altijd
iemand’. De MIVB kan gewoon niet
volledig gratis rijden; ze kan op
korte termijn haar wagenpark niet
voldoende uitbreiden. Van Ackere
wil het geld liever investeren in een
verbetering van het huidige aanbod.
Met de 10,2 EUR die het Gewest
betaalt om de 65-plussers gratis te
laten rijden, zou de MIVB bijvoor-
beeld de zomerdienst kunnen
afschaffen en dus het hele jaar op
hoge frequentie rijden. Dat kost
‘slechts’ 6 miljoen EUR. De top-
man van de MIVB waarschuwde
dan ook: pas op voor de gratis
bus die straks niet meer vooruit
geraakt in de stad!

slotsom
Het geld voor meer en beter

openbaar vervoer (al dan niet gra-
tis) moet ergens vandaan komen.
Van de opbrengsten van reke-

ningrijden? Het gezond verstand
denkt in die richting, maar welke
politicus krijg je zo ver dat hij de
mensen zal overtuigen dat we meer
voor onze mobiliteit moeten beta-
len? Daarvoor moeten de proble-
men nog een beetje verergeren!

U i t g eb re i d  v e r s l ag  op
www.bralvzw.be/vervoering of tel
02/217 56 33.

volgend debat: donderdag 16
oktober om 19u30: ‘Open of geslo-
ten wijken?’

wie zal dat betalen?

Foto’s en website: Salut Public



(vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek)

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Ministerraad 
Wetstraat 175, 
hoek Froissartstraat, 
J. Lipsiusstraat 
en Etterbeeksesteenweg 
De Europese Raad vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning om het
Justus Lipsiusgebouw te verbouwen:
vermindering van het aantal par-
keerplaatsen (1 850 ipv. 2 050),
inrichting van de vrijgekomen ruimte
als perszaal, overdekking van het
atrium boven de erekoer, bouw van
een bijkomende verdieping boven
de vleugels G en H, binnenverbou-
wingen en heraanleg van de naaste
omgeving met inbegrip van de ver-
groting van een wachthuisje.
Tot 25-10-03
Kruispunt Koningsstraat 
en Kruidtuinlaan en kruispunt
van de Zavelput 
en de Verenigingsstraat 
met de Koningsstraat 
De MIVB vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning met effecten-
verslag voor de inrichting van een
keerzone voor de trams.
Tot 22-10-03
Borschette Froissartstraat 36 
Befimmo NV vraagt een steden-
bouwkundige vergunning en een een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbreiding van het
conferentiecentrum Albert Bor-
schette, met uitbating van een over-
dekte parking (138 voertuigen),
opslagplaatsen en diverse techni-
sche installaties.
Tot 15-10-03

• BRUSSEL VIJFHOEK
Verschillende wijken 
Het gemeentebestuur vraagt de voor-
lopige aanvaarding van het BBP nr.
02-01 van het blok ‘Anspach’; nr.
80-05 van de wijk ‘St-Jacobs-Goede
Bijstand’; nr. 60-08 van de wijk ‘Ant-
werpen-Alhambra’; nr. 70-20 van de
wijk ‘Helihaven’.
Tot 28-10-03
Oud Korenhuis 47/48 
MDM NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning om een kan-
toorgebouw naar woningen te ver-
bouwen.
Tot 25-10-03
Waterloolaan 20-25 
Hotel Wittouck
Faubourg d’Egmont NV vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de gedeeltelijke afbraak, verbouwing
en uitbreiding van de herenhuizen
tot een geheel van 4 handelsruimten,
10 appartementen, een museum,
met wijziging van het reliëf van de
bodem en vellen van 3 bomen en een
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor een overdekte par-
king (68 voertuigen).
Tot 25-10-03

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.

• EVERE
Olympiadenlaan 20 
en Vrijetijdslaan 
Fortis AG vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de sloop
van een bestaande winkel (Carre-
four) en de bouw van 2 kantoorge-
bouwen (10 verdiepingen elk) met
handelsgelijkvloers, en een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
om 2 overdekte parkings en open-
luchtparkings uit te baten (363 voer-
tuigen).
Tot 13-10-03
Frioullaan 22-28 (Tiziano) 
en Optimismelaan 94-100
(Tiepolo) 
Cloitre III NV vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
bouw van een appartementsgebouw
en een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag om een overdekte parking
uit te baten (87 voertuigen).
Tot 13-10-03

• LAKEN
Victor Boin Stadion 
Marathonlaan 
De Stad Brussel, dienst stedenbouw
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning voor de herinrichting van
de sportinfrastructuur: aanleg van
een atletiekpiste met kunststofver-
harding, twee kunststofterreinen voor
basket en handbal, twee voetbal-
terreinen in gras, 16 pistes voor
boogschieten in gras, een jogging-
piste en -plein, de afbraak van een
gebouw, een wegversmalling (2 x 1
rijvak), de bouw van een clubhouse
met buitenterras aan de atletiek-
piste, sportzaal en bijlokalen en een
overdekte parking en een open-
luchtparking (32 voertuigen) met elk
een aparte toegang en de plaatsing
van verlichtingspalen.
Tot 25-10-03

• St-GILLIS
Hollandstraat 13, 
hoek de Mérodestraat 
Test-aankoop vraagt een steden-
bouwkundige vergunning om hun
kantoorgebouw te vergroten.
Tot 17-10-03

• St-JANS-MOLENBEEK
E. Pierronstraat 
Le Logement Molenbeekois vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
om een gebouw op te trekken voor
sociaal-culturele activiteiten in het
park Pierron.
Tot 21-10-03

• UKKEL
Drossartgaarde 7-9 
Buildy NV vraagt een stedenbouw-
kundig attest voor de bouw van een
wooncomplex en een milieuattest IB
met effectenstudie voor een over-
dekte parking (32 voertuigen).
Tot 20-10-03
Drossartgaarde 8-10 
Soc. Burco vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
bouw van een wooncomplex en een
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor een overdekte par-
king (41 voertuigen).
Tot 13-10-03
Alsembergsesteenweg 1009 
Vitrimmo NV vraagt een steden-
bouwkundige vergunning om een
woning en werkplaats te slopen en
een gemengd complex te bouwen
van woningen, werkplaatsen, vrije
beroepen en handel, en een een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor een overdekte parking
(68 voertuigen).
Tot 13-10-03
Drie Koningenstraat 
Williams & C° vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
bouw van 2 wooncomplexen en een
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor een overdekte par-
king (42 voertuigen).
Tot 13-10-03

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.

We streven volledigheid na van de lijst openbare onderzoeken maar kunnen deze niet langer garanderen:
zie ook artikel op pg. 3.

We kunnen er niet om heen:
in onze Europese hoofdstad
weerklinkt steeds meer het
Engels. En wij willen onze bood-
schap aan zoveel mogelijk men-
sen meegeven. Zeker in het
kader van onze 30ste verjaar-
dag en de bijhorende uitwisse-
lingsweek. Maar in verschillende
talen communiceren vergt tijd en
geld. Twee basisbehoeften bij

de toren van Babel bis
Bral zoekt vertalers Bral waarvan we nooit genoeg

hebben. Daarom zijn we op zoek
naar vrijwillige vertalers Neder-
lands-Engels. Voel je je geroe-
pen? Heb je zin en tijd om ons
een handje toe te steken? Con-
tacteer ons meteen of kom
gewoon eens langs. Onze deur
staat open en de koffie klaar!

meer info: ann@bralvzw.be
en www.bralvzw.be


