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En verder nog:
vrijdag 7 november:
Voorstelling Europawijk en
New-York

Christian Frisque en Hilde
Geens verduidelijken de pro-
blemen in de Europawijk en
onze gasten van de ‘Civic
Alliance to Rebuild Down-
town New York’ maken ons
wegwijs in hun participatie-
proces in New York.

20u tot 22u30 - Interna-
tional Trade Union House,
Albert II-laan 5/2

zaterdag 8 november:
Voorstelling Maritiemwijk en
Palmeira

Lise-Anne  Hanse  en
Renaud Huberlant vertolken
de stem van het Maritiem
Bewonerscomité en wisselen
ervaringen uit met de spre-
kers van de Bewonersvereni-
ging uit Palmeira.

20u tot 22u30 - Maison des
Associations Internationales,
Washingtonstraat 40

zondag 9 november: 
Cinema Nova

18u30 gastentafel
20u00 kortfilms BssL -

New York - Fortaleza

maandag 10 november:
Slotcolloquium

We leggen de resultaten
van de uitwisselingsweek
voor aan enkele experts:

Benoît Moritz - stedenbouw-
kundige, Pascal Sac - jour-
nalist, Nel Vandevannet - Bral
en een vertegenwoordiging
van Hacer.

13u tot 17u30 - Brussels
Parlement, Lombardstraat

info en inschrijvingen: 
actie@bralvzw.be 
of 02/217 56 33

krotverdorie!
Het heet dat het marktmecha-
nisme ons naar het ideale even-
wicht tussen vraag en aanbod
voert. Hoge prijzen stimuleren
immers investeringen. Ook op de
woningmarkt. De kantoorbe-
heerder nummer 1 gaat nu bij-
voorbeeld woningen verhuren.
De handelaars zien iets in appar-
tementen boven hun winkel.

Maar kan het aanbod aan
woningen voldoende stijgen om
de huidige woningnood te ledi-
gen? Blijven de investeringen
beperkt tot de topklasse van de
markt? Als de 15.000 à 30.000
leegstaande woningen in Brus-
sel op de markt komen, zou wel-
licht iedereen een effect op de
prijzen voelen maar vergeet niet
dat de vraag ook toeneemt. Met
de Brusselse Bond voor het
Recht op Wonen vragen we
daarom controle op de prijzen.

Gaan al die woningen wel op
de markt komen? Bureaus blij-
ven nog altijd lucratiever dan
appartementen. Eigenaars die
van een mooie kantoortoren dro-
men, investeren niet in wonin-
gen. Enkel een glashelder
bestemmingsplan dat de functie
van een gebouw vastlegt, kan
speculatie en leegstand stoppen.
Voor een stevige injectie in de
woningmarkt, graag een duide-
lijker Gewestelijk Bestem-
mingsplan!

Albert Martens
voorzitter BRAL vzw



De Noordwijk heeft een lange
geschiedenis van bedreigende
projecten, kaalslag en bewo-
nersactie. De bewoners van de
Harmoniewijk staan vandaag
opnieuw op de bres om de
woonzekerheid in hun kwets-
bare buurt te vrijwaren.

gewestelijk
programma

Het Gewestelijk Bestem-
mingsplan (GBP) arceert
grote delen van het Brusselse
grondgebied lichtgeel: gebie-
den van gewestelijk belang,
ofte gebieden met een speci-
aal programma. Helihaven is
er daar een van.

In juli 2002 keurde de
gewestregering haar pro-
gramma voor Helihaven
goed: de Noordwijk moet
opnieuw een gemengde buurt
worden met  voldoende
groene zones. Er moet een
aanvaardbare overgang
komen tussen de woningen
langs de Antwerpsesteenweg
en de ‘Noorderruimte’, zoals
de kantorenconcentratie er
wordt genoemd. Het bouw-
blok op de hoek van de Boli-
varlaan, de Antwerpsesteen-
weg en de Simonsstraat vormt
hiervoor de ideale scharnier
en de bestemming ervan is
dus essentieel voor de toe-
komst van de Noordwijk. Met
een arrogante evidentie stelt
het gewestelijk programma
dat ‘enkel een kantorencom-
plex van zeker volume die
transitie kan verzekeren’. Het
voorziet dan ook in ‘maxi-
mum 150.000 m2 bijkomende
kantoren’.

stedelijke
uitwerking

De Stad heeft dit geweste-
lijk programma in een Bij-
zonder Bestemmingsplan
(BBP) Helihaven gegoten. De
oppervlakte voor kantoren is
beperkt tot 137.000 m2. Dit is
weliswaar een vermindering
t.o.v. het gewestelijk pro-
gramma, maar toch nog de
oppervlakte van anderhalf

keer een gemiddelde kan-
toortoren zoals ze vandaag
langs de Albert II-laan staan.

Voor de « petite histoire »,
de Stad verkocht onlangs het
hierboven vernoemde bouw-
blok aan North Star, een pro-
motor gelinkt aan de groep
De Pauw. En ze zal nog een
tweede keer ‘profiteren’van
de kantoorbestemming
onder de vorm van steden-
bouwkundige lasten. De per-
verse bijwerking van ste-
denbouwkundige lasten is
dat een grootschalig project
eerst de toelating moet krij-
gen om er later lasten te kun-
nen op heffen.

de stad weet niet
wat ze wil

Het Bewonerscomité Har-
monie en de Huurdersunie
Noordwijk vragen zich
terecht af of Brussel wel nood
heeft aan zoveel bijkomende
kantoren. In het ontwerp van
Gemeentelijk Ontwikke-
lingsplan (GemOP) van de
Stad waren er ‘maar’ 90.000
m2 voorzien en wil ze expli-
ciet de Antwerpsesteenweg
‘herwaarderen als doorlo-
pende woonas’. Met dit ont-
werp van BBP is de Stad dus
totaal niet consequent met
haar GemOP, ook al voorziet
het in 120.000 m2 nieuwe
woningen. De bewoners eisen
dat ze kwaliteitsvol en betaal-
baar zullen zijn. En ze zien
liever meer woningen langs
de Bolivarlaan en de Ant-
werpsesteenweg om er de
sociale controle te verhogen.

hefbomen!?
Al deze ontwikkelingen

situeren zich binnen het hef-
boomgebied Thurn & Taxis.
Dit fameuze concept waar-
mee de Brusselse regering in
haar Gewestelijk Ontwikke-
lingsplan (GewOP) kwam
aandraven, moet het interge-
meentelijk overleg stimule-
ren over de ontwikkeling van
grotere, belangrijke zones.
Vandaag stellen we vast dat er

geen sprake is van een richt-
schema om dit hefboomge-
bied vorm te geven. Onder-
tussen werken de gemeenten
aan bestemmingsplannen en
liggen concrete vergunnings-
aanvragen klaar. Wetende dat
er momenteel een zoveelste
stedenbouwordonnantiewij-
ziging op tafel ligt, waarin de
betekenis van de ontwikke-
lingsplannen nog geringer
wordt, kunnen we besluiten

de plannen

heli-ge-haven-d
dat er steeds minder sprake is
van een gewestelijke coördi-
natie en beleid van de Brus-
selse ruimtelijke ordening.
Laat staan dat hierover over-
leg wordt gepleegd met de
buurtbewoners. De Noord-
wijk dreigt eens te meer ten
onder te gaan aan toevallige
speculatieprojecten.
meer info:
ann@bralvzw.be en 
noordwijk@risobrussel.be

Drie dagen lang stond er een
bidonville op het Annees-
sensplein. Bouwheer: de
Brusselse huisvestings- en
welzijnsorganisaties. De krot-
ten zijn nu afgebroken maar
het Brussels Gewest weet wat
haar te doen staat: een per-
manente sloppenwijk bou-
wen. Elke wereldstad heeft
er een, dus waarom Brussel
niet? ’t Kost niks, ’t gaat snel
en een krot van hout en kar-
ton een stuk gerieflijker is
dan de hoek van de straat. Zo
vertelden daklozen ons.
Vroeg of laat komt er dus een
sloppenwijk. De prijsstijgin-
gen zorgen daar wel voor.

woningen mogen
natuurlijk ook

... maar zijn zoveel duurder.
Massaal woningen op de
markt brengen om de prijzen
te doen zakken, blijkt te hoog
gegrepen. De procedures die
de overheid moet volgen om

een woning aan te kopen of
een aannemer te kiezen, zijn
eindeloos en die buitenspo-
rige marktprijzen moet zij
ook betalen.

en een
huurtoelage?

De CDH-, MR- en CD&V-
fractie in de Hoofdstedelijke
Raad hebben een voorstel van
ordonnantie voor een alge-
mene huurtoelage op de plank
liggen. Hun mosterd komt
vermoedelijk uit het buiten-
land. De Brusselse Bond voor
het Recht op Wonen heeft uit-
gezocht dat onze buurlanden
een toelage kennen die niet
afhangt van de kwaliteit van
de woning, in tegenstelling
tot onze verhuis-, installatie-
en huurtoelage waarvan je
pas kan genieten wanneer je
in een ongezond pand woont.
Het is geen mirakeloplossing,
schrijft de Bond in haar
maandblad van april 2003.

Een studie uit Frankrijk toont
aan dat de situatie van de
huurders niet echt is verbe-
terd. Huursubsidies verdwij-
nen vaak in de zak van de
eigenaars. Voor mensen die
net te veel verdienen om een
toelage te krijgen, is het resul-
taat helemaal nefast. Hun
inkomen blijft gelijk terwijl de
prijzen stijgen.

Daarom eist de Bond dat de
federale overheid de prijzen
aan banden legt. Kijk naar
Nederland: huursubsidie kop-
pelen ze er aan prijscontrole.
De huurder kan een paritair
samengestelde huurcommis-
sie aanspreken om de rede-
lijkheid van de huurprijs te
beoordelen op basis van
objectieve criteria. Kom ons
niet vertellen dat Londen en
Parijs veel duurder zijn, aldus
de Bond, dat is geen argu-
ment om hier niets te doen.
meer info: rbdh@skynet.be
of 02/502 84 63
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vraag naar krotten stijgt
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zeker wonen

Bij de stad Brussel loopt het
openbaar onderzoek voor
BBP Helihaven van 7 novem-
ber tot en met 8 december.
Overlegcommissie op 16
december.

Bij de gemeente Schaarbeek
loopt het openbaar onderzoek
voor BBP Gaucheret van 27
oktober tot 26 november.
Overlegcommissie op 5
december.

Samen slapen
geeft een
geruster gevoel
dan eenzaam 
op een bank. 



Hoe kunnen we
beletten dat afval
de winkelkar
insluipt en oprukt
naar de straten?

A) De sluikstort-
wreekster
inroepen? 

B) Wegtoveren? 
C) Toch de ecotaks

invoeren?

dangerous liaisons
de driehoeksverhouding tussen verpakking, wegwerp en vuile straten 

triomflaan
(vervolg op Alert 249)

Laan die haar naam dubbel en
dik verdient. We kunnen echt
van een triomf spreken. Geen
2 jaar nadat de comités en de
verenigingen aan de alarmbel
trokken over een nefast plan
voor autotunnels onder de
Pleinlaan richting E 411, is er
een aanvraag voor de rest van
de hoefijzervormige boule-
vard rond de universiteits-
campus. En wat voor een!
Een busbedding tussen Delta
en de Fraiteurbrug (in beide
richtingen) en een woonerf
voor de bewoonde zijde van
de Triomflaan waardoor tran-
sitverkeer in de achterlig-
gende woonwijken onmoge-
lijk wordt. Bredere voetpaden,
fietspaden in beide richtin-
gen, meer oversteekplaatsen
en bomen om korte metten
te maken met de snelheid.

Op 5 november 2003 ver-
gadert de overlegcommissie.
De wijkcomités van de
Koninklijke Jacht zullen
samen met IEB en Bral de
grote lijnen van het plan steu-
nen, maar twee belangrijke
kanttekeningen maken.
(1) Hoe zit het met de Plein-

laan? We houden ons hart
vast voor nieuwe tunnel-
projecten.

(2) Het Deltakruispunt en de
Fraiteurbrug blijven grote
barrières voor voetgangers
en fietsers. De verkeers-
stromen zullen er toene-

men. Het uitgangspunt van
het plan is “het behoud van
de capaciteit van het ver-
keer op zijn huidig niveau”.
Als de overheid niet reso-
luut kiest om de autotoe-
gankelijkheid af te rem-
men, zullen we in onze
straten geen verbetering
merken.

meer info:
annemie@bralvzw.be

heroncarrousel 
draait tweede rondje

(vervolg op Alert 286)
Ondanks de schorsing van

de eerdere vergunning voor
Heron Plaza door de Raad
van State tijdens de voorbije
zomer, heeft de gemeente
Elsene, begin oktober 2003,
een nieuwe vergunning afge-
leverd aan Heron voor exact
hetzelfde project. Met een
nieuwe motivering evenwel.
Dat moest, want de Raad van
State schorste de vorige ver-
gunning omwille van een
gebrekkige motivering. We
spreken over een grootscha-
lig bouwcomplex met een
hotel, ruime handelsopper-
vlakte en luxe-appartemen-
ten, waarvoor een vijftiental
19de-eeuwse woningen langs
de Guldenvlieslaan moeten
sneuvelen, de laatste getui-
gen van de oorspronkelijke
bebouwing langs de ringla-
nen. Het gaat om waardevol
erfgoed en om gemengde
functies in een weefsel dat

volledig aansluit bij dit dicht-
bebouwde en historische deel
van Elsene. De oorspronke-
lijke woningen zijn in vol-
doende goede staat en kunnen
perfect omgeturnd worden
voor de functies die Heron er
wil. Mits een creatieve archi-
tect en een bereidwillige
bouwheer en overheid natuur-
lijk. De gemeente Elsene
heeft blijkbaar meer oren naar
de negatie van haar stedelijke
kwaliteiten en de afbraak van
haar historische wijken ten
voordele van een commer-
cieel rendabel project.

De nieuwe vergunning
komt dus geenszins tege-
moet aan de bezwaren van
de federaties van de bewo-
nerscomités en de gespecia-
liseerde verenigingen. Bral,
Pétitions-Patrimoine en IEB,
samen goed voor meer dan
honderd bewonerscomités,
pleiten andermaal bij de
Raad van State om de nie-
tigverklaring van de ver-
gunning omdat ze die nog
even onwettelijk achten.
meer info: ann@bralvzw.be
de volledige perstekst op 
www.bralvzw.be

een bleek-groene
wandeling 
in Sint-Joost

(vervolg op Alert 288)
Er was een macht van volk

in het gemeentehuis van Sint-
Joost die dag. De overleg-
commissie bestudeerde het

project ‘groene wandeling’
voor de wijk van de squares.
De voorstanders zijn in de
wolken omdat fysische bar-
rières de kruispunten door-
snijden. Sluipverkeer wordt
zo een stuk moeilijker.
Tegenstanders vrezen dat
klanten op vier wielen niet
meer tot bij de winkel gera-
ken. Het ziet ernaar uit dat
groenaanleg een autoverza-
digde straat (Verbiststraat)
echt zal doorbreken. De bar-

rières op de Oogststraat
komen er niet. Het Gewest
ligt dwars. Dat is deels een
politieke keuze en deels
omdat  he t  S teursp le in
geklasseerd is. Paaltjes of
bussluis passen niet in het
‘landschap’. Het mobili-
teitsplan wordt zo geredu-
ceerd tot een couveusekindje.
We kijken met spanning uit
naar de test van het mobili-
teitsplan in het voorjaar.
meer info: piet@bralvzw.be
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nieuws van het front

Al eens langsgegaan in de vernieuwde Wet-
straat? Draait het daar een beetje (veel), of
erger je je krom aan... ja, waaraan? Laat het
weten aan actie@bralvzw.be. Op 6 december
2003 sluiten we onze klachtofoon af. Resul-
taat in ons januarinummer.

wetstraat-
observatorium



debat

open of gesloten wijken?

week van vervoering

autoloze zondag geraakt ingeburgerd

plein - worden 9 kruispunten
aangepast zodat er over 1 km
een barrière ontstaat voor het
autoverkeer. Dirk Dufour van
het studiebureau verant-
woordde als volgt: alle straten
en handelszaken (voorname-
lijk buurtwinkels) blijven
bereikbaar, bussen en fietsers
krijgen rechtlijnige trajecten
en worden aantrekkelijker, de
auto moet zijn trajecten ver-
leggen .  Schepen  Ju les
Spooren steunde hem hierin
volmondig.

Dat dit elders ook kan,
bewees Benoît Ceysens
(Comité Grote Ring). Zijn
Anderlechtse wijk ligt tussen
de Ninoofsesteenweg en de
Dupuislaan en werd druk
doorkruist. Door enkele
ingangen van de wijk te slui-
ten, ontstond er een soort lus-
senverkeer. De supermarkt

blijft perfect bereikbaar.
Marianne Courtois van

kabinet Smet kaderde deze
aanpak in het gewestelijke
beleid dat de grote verkeers-
stromen op de gewestwegen
wil concentreren. Op termijn
moet 70% van de straten in
het gewest ingericht zijn als
voetgangersgebieden, woon-
erven, zones 30 of verkeers-
arm worden via circulatie-
plannen.

overleg
Wat denkt de middenstand

hiervan? Francine Werth
(Union des Classes Moyen-
nes) stelde dat handelaars niet
a priori gekant zijn tegen
zones 30 of andere maatre-
gelen. Je mag echter niet
raken aan de bereikbaarheid
van hun zaken. Elke wijzi-
ging van de bereikbaarheid

moet gebeuren op basis van
een grondige analyse van de
herkomst van de cliënteel. Zij
pleitte voor goed overleg tij-
dens de voorafgaande ana-
lyse. Wacht niet op de over-
legcommissie om hen erbij
te betrekken, want dan heb je
ze zeker tegen.

en nog eens
overleg

We wilden nog een klok
horen luiden en stelden Wou-
ter Vanderstede van Kind en
Samenleving de vraag naar
de behoefte van kinderen aan
verplaatsingsruimte. Hij
benadrukte ook de noodzaak
van overleg. Kinderen ken-
nen het best de plaats waar ze
niet durven oversteken. Tot
10 jaar blijven ze in de onmid-
dellijke omgeving van de
woning. Een woonerf is ide-
aal maar ze moeten het stel-
len met een te gevaarlijke
straat. Een beperking dus van
hun speel- en ontdekkings-
mogelijkheden.

werk aan de winkel
In de discussie kregen de

handelaars het te verduren.
Vooral het argument dat klan-
ten naar de stadsrand vluch-
ten als de stedelijke handels-
kernen moeilijker bereikbaar
worden, werd op de korrel
genomen. Dirk Dufour kwam
met een stevig antwoord: in
de concurrentie tussen cen-
trum en periferie is vooral de
kwaliteit van de omgeving
doorslaggevend. Daar scoort
de stad duidelijk beter: het is
er aangenamer dan langs een
invalsweg. Handelaars heb-
ben er alle baat bij hun klan-
ten die zonder auto winkelen
te steunen. Ze vertegenwoor-
digen tenslotte 1/3 tot 1/4 van
hun cliënteel.

Waarop Francine Werth
besloot: Brussel heeft al jaren
geen beleid inzake handels-
functie. Er is onderzoek
nodig, overleg en permanente
vorming van de handelaars.
En dat beaamde eenieder.
uitgebreider verslag:
www.bralvzw.be/vervoering

Een debat over doorgaand
verkeer hoeft niet altijd uit te
monden in een steekspel tus-
sen voor- en tegenstanders.
Het mobiliteitsplan van Sint-
Joost-ten-Node is een goede
illustratie van hoe je de toe-
gankelijkheid van wijken kan
bemoeilijken. Maar wat met
de weerslag op de handel?

eenvoud siert altijd
Het mobiliteitsplan van

Sint-Joost wil een oplossing
bieden voor het transitver-
keer in woonstraten en wil
bus en fietsers vlottere ver-
plaatsingen garanderen. De
Tijdelijke Vereniging Van
Wunnik Partners & Espaces-
Mobilités koos voor ver-
staanbare maatregelen. Waar
stromen doorgaand verkeer
elkaar kruisen - grosso modo
tussen Hauwaert- en Steurs-
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anders mobiel

Conclusie uit de telefoonen-
quête na 21 september 2003:
68,5% van de Brusselaars is
pro autoloze zondag, het aan-
tal tegenstanders is gedaald
van 20% in 2002 naar 17%.
De ‘onverschilligen’ zijn
gevoelig gestegen (15% nu
en 4% in 2002). De verkla-
ring is dat steeds meer men-
sen de autoloze zondag
‘gewoon’ worden.

Er stroomden meer dan
250 reacties binnen op ons
internetforum. Ze zijn moei-
lijk onder te verdelen in voor
of tegen. Vele zijn genuan-
ceerd of bevatten opmerkin-
gen over het verloop van de
dag. Op www.bralvzw.be/ver-
voering vind je o.a. onze Top
10. Hier gaan we in op 2 com-
mentaren met toekomstper-
spectieven.

“De fietsers
gedroegen 
zich totaal
ongedisciplineerd.”

De communicatiecam-
pagne drukte nochtans op de
naleving van de wegcode.
Velen zijn occasionele fiet-
sers (‘zondagsfietsers’?) en
zien geen kans volleerde fiet-
sers te worden bij gebrek aan
een net van autoluwe straten
en fietspaden. Bij de volgende

autoloze zondag mag de
massa fietsers in ieder geval
niet weer de rol van ‘sterke’
weggebruiker opeisen. Moge-
lijke oplossing: fietsparcours
en animatie langs de grote
lanen buiten het centrum.

Nog belangrijker: bijna
75% van de Brusselaars wil
de operatie herhaald zien.
24% gaat zelfs voor een 3-
maandelijkse autoloze dag en
19% voor een maandelijkse.
We zouden er zelfs een
gewoonte van kunnen maken
n.a.v. bijvoorbeeld de Kerst-
markt, de Zinnekesparade,...
Autovrij Brussel zal dan niet
langer een massa-attractie
zijn, maar een gelegenheid
om extra te genieten van het
Brusselse aanbod.

“Waarom 
geen weekdag?”

De Europese dag ‘Zonder

auto mobiel in de stad!’vindt
jaarlijks plaats op 22 septem-
ber. Dit jaar kozen gemeenten
en Gewest voor een herha-
ling van de succesvolle auto-
loze zondag van vorig jaar,
wat andere acties op maandag
22 september hypothekeerde.

Het hele gewest op een
weekdag afsluiten, is onmo-
gelijk. Het openbaar vervoer
kan zich op korte termijn niet
in die mate uitbreiden. Ver-
geet niet dat er dagelijks
350.000 pendelaars naar de
hoofdstad komen, meer dan
helft daarvan met de auto.
Neemt niet weg dat er op 22
september andere acties
moeten plaatsvinden om
mensen aan te zetten tot
minder autogebruik.
meer cijfers en discussie:
www.bralvzw.be/vervoering

Het is anders zo
moeilijk om in de
stad te fietsen dat
groot en klein op
de autoloze zondag
uitgelaten
rondhossen. 
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wijken voor europa

europese furie

Conclusie na de top van Nice
was dat de Europese topcon-
ferenties vanaf 2002 zouden
plaatsvinden in Brussel. Daar-
toe richtte premier Verhof-
stadt samen met voorzitter
Prodi een denktank op met
enkele ‘wijzen’ (internatio-
nale sterren als Umberto Eco
en Rem Koolhaas, maar geen
bewoners). Hun opdracht was
richtlijnen uit te werken voor
Brussel als Europese hoofd-
stad na de uitbreiding.

Dit denkwerk resulteerde in
een openbare aanbesteding
voor een stedenbouwkundige
studie. Een samenwerking
van Spaanse en Belgische
planners haalde de opdracht
binnen (zie Alert 277).

Op 2 oktober jongstleden
was het zo ver: de pers krijgt
de globale, stedenbouwkun-
dige conceptstudie, het
‘ombudsplan’, voorgesteld.
De bewonerscomités waren
niet uitgenodigd. Bral kreeg
een simpel berichtje dat we de
inhoud wel in de krant zouden
lezen en dat we ‘later ergens’
onze commentaar zouden
kunnen geven.

waar dit plan
te situeren?

De federale en de Brus-
selse regering samen gaven
de opdracht voor de studie en

de voorzitters van beide rege-
ringen hebben het ombuds-
plan voorgesteld. Wat niet
betekent dat zij de inhoud
hebben goedgekeurd.

In 2 jaar tijd is dit het 3de
plan voor de Europese wijk.
In november 2001 was er het
richtschema van minister
Durant in het kader van het
samenwerkingsakkoord tus-
sen de federale en de Brus-
selse regering. Minister
Durant heeft duidelijk gepro-
beerd om hierover  een
akkoord te krijgen van de vol-
ledige regering. Zonder resul-
taat. In mei 2002 stelde Brus-
sels minister-president de
Donnea zijn richtlijnen voor
als invulling van het hef-
boomgebied Europa van het
Gewestelijk Ontwikkelings-
plan (GewOP). Geen formele
beslissingen naderhand.

Deze werkwijze creëert
weer een schemerzone: plan-
nen worden gelanceerd, de
overheid neemt er kennis van
en doet er verder niks mee.

De bewonerscomités, ver-
enigd in Coördinatie Europa,
vragen al jaren naar planning
voor hun wijken. We bedoe-
len daarmee: beleidsplannen
getuigend van visie en con-
crete acties die erin kaderen.
En politieke wil, een realisti-
sche timing en de nodige

financiële middelen om die
acties uit te voeren.

de inhoud dan
Een brochure met cd-rom

leidt  ons  doorheen het
ombudsplan. Verhofstadt
heeft beloofd dat er begin
november een tentoonstelling
komt maar voorlopig zijn die
plannen uitgesteld.

Vooraf vermelden de
auteurs enkele te vervullen
voorwaarden om het stads-
project kans op slagen te
geven. De eerste is de steun
van de politieke wereld en
verder ook het beheer van het
territoriale aanbod.

Het plan bevat in totaal 133
ingrepen, gegroepeerd in 7
themaboekjes met telkens sce-
nario’s met acties op korte,
middellange en lange termijn.
Enkele voorbeelden van
ingrepen: bij het bestek voor
Europese gebouwen een ver-
plichte handelsfunctie op het
gelijkvloers, de aanleg van
een verbinding tussen het Fla-
geyplein en het Sint-Joost-
plein met een nieuwe tram
langs de Etterbeeksesteenweg.

We geven op dit ogenblik
geen commentaar op de
inhoudelijke voorstellen.
Daarvoor is meer tijd en over-
leg nodig.

het partnership
Het 7de thema is de prakti-

sche uitvoering. De planners
stellen hier de oprichting voor
van een coördinatie- en
beheerscel voor het stads-
project: een partnership voor
de ontwikkeling van de Euro-
pese wijk. De cel krijgt een

sleutelrol: verantwoordelijk
voor de strategie, de keuze
van de ingrepen en de opvol-
ging. Het moet een samen-
werking worden van Euro-
pese, federale en plaatselijke
instellingen, bewoners en
gebruikers van de wijk en de
privé-sector.

Net dat waarvoor de Coör-
dinatie Europa ijvert sinds
de campagne Sens Unique
in 1997. Het is een absolute
prioriteit om coördinatie en
beheer toe te vertrouwen aan
een gemengde groep met
voldoende gezag om haar
beslissingen te doen uitvoe-
ren. Het concrete voorstel uit
het ombudsplan vergt hier
en daar wat bijsturing, maar
het principe krijgt onze vol-
ledige steun.

onze conclusie
Het ombudsplan heeft weer

heel wat discussie-elementen
aangereikt. De Coördinatie
onthoudt de oprichting van
het partnership als belang-
rijkste element uit de studie.
Voor hen is het een conditio
sine qua non.

Wij vragen aan alle betrok-
ken beleidsinstanties, en zeker
aan premier Verhofstadt, om
dit partnership formeel goed
te keuren en meteen die cel op
te richten.

Op vrijdag 7 november
2003 stellen Christian Fris-
que en Hilde Geens de pro-
blematiek voor van de wij-
ken rond de Europese
instellingen en de werking
van de Coördinatie Europa
(zie cover).

Met de regelmaat van de klok komt het Bor-
schettecentrum aan het Jourdanplein in het
nieuws. De Europese Commissie huurt dit
congrescentrum en heeft nood aan extra
ruimte. Eind oktober was er een overleg-
commissie in Etterbeek over een uitbreiding
met ± 10.000 m2. De aanvraag kwam niet
van de Commissie maar van de privé-eige-
naar die zijn onderhandelingspositie hier-
mee wil verstevigen wanneer het huur-
contract binnenkort moet vernieuwd

op het terrein: business as usual
worden. Nog maar eens een illustratie van wat
actoren in de Europese wijk begrijpen onder
goed beheer en planning.

Dit Boschettedossier, ook wel gekend als
‘huizenblok nr. 533’, is ouder dan Bral en
meer dan complex. Het is ideaal voer voor stu-
denten en/of journalisten die zich eens in een
wespennest willen vastbijten. De basisdocu-
mentatie is op Bral beschikbaar. 

contact: hilde@bralvzw.be.

zeker wonen

De planners
gaan uit van
een globaal
stadsproject. 



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
Itterbeekselaan, 
tussen de Geestdriftstraat 
en de Neerhofstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een zone 30 aan de
school Van Belle.
Tot 24-11-03
Overlegcommissie op 3-12-03

P. Jansonlaan 68
De VGC vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de inrich-
ting van een kinderdagverblijf.
Tot 17-11-03
Overlegcommissie op 26-11-03

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Belliardstraat 93, 
hoek Stoomslepersstraat
Stedenbouwkundige vergunning om
kantoren te slopen en nieuwe te bou-
wen ter uitbreiding van de Stoom-
slepersstraat nr. 17-19
Tot 8-11-03
Overlegcommissie op 18-11-03

St-kwintensstraat 4/6, 
Jozef II-straat 156
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van het bestaande
pand in 5 appartementen, een han-
delsruimte en een kantoor voor vrij
beroep.
Tot 8-11-03
Overlegcommissie op 18-11-03

Jozef II straat 59
Stedenbouwkundige vergunning om
een flathotel te slopen en kantoren te
bouwen met handelsruimte op het
gelijkvloers en milieuvergunning IB
met effectenverslag voor een over-
dekte parking (44 voertuigen),
opslagplaatsen en technische instal-
laties.
Tot 25-10-03
Overlegcommissie op 4-11-03

• BRUSSEL VIJFHOEK
Hopstraat 57/61
Stedenbouwkundige vergunning om
een industrieel geheel te verbouwen
in 8 woningen met een parking (8
voertuigen).
Tot 8-11-03
Overlegcommissie op 18-11-03

Wasserijstraat
De Stad Brussel vraagt een steden-
bouwkundige vergunning om 9
woningen te bouwen met een con-
tactcentrum op het gelijkvloers.
Tot 8-11-03
Overlegcommissie op 18-11-03
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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.

• ELSENE
Waversesteenweg 205
St-Sacrementskerk vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de renovatie van de kerk, de bouw van
een tussenverdieping en de inrich-
ting van de zolder voor gemeen-
schappelijke woningen.
Tot 27-10-03
Overlegcommissie op 5-11-03

• EVERE
Goede Herderstraat, 
hoek F. Leonstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 6 appartementen met
een gelijkvloers voor vrij beroep.
Tot 10-11-03
Overlegcommissie op 20-11-03

Van Cutsemstraat 11-13-15
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van appartementen en wij-
ziging van een bestaand pand.
Tot 10-11-03
Overlegcommissie op 20-11-03

• JETTE
Laarbeekbos
Laarbeeklaan
Het BIM vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning om bomen te
vellen volgens het beheerplan van
het Laarbeekbos.
Tot 10-11-03
Overlegcommissie op 14-11-03

J. Lahayestraat 82
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van appartementen met han-
delsgelijkvloers.
Tot 10-11-03
Overlegcommissie op 14-11-03

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Marlylaan 32
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een opslagplaats.
Tot 22-11-03
Overlegcommissie op 2-12-03

• St-AGATHA-BERCHEM
Groot-Bijgaardenstraat
(tussen Mirtenlaan 
en E. De Meersmanlaan)
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de weg, met aan-
leg van een rotonde, een klein park
en een toegangsweg voor de toe-
komstige verkaveling.
Tot 12-11-03
Overlegcommissie op 19-11-03

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

P. Hymanslaan 257
‘Culture & Temps Libre’ vraagt een
stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de bouw van een cultu-
reel dorp met schouwburg, werkhui-
zen, handel, interne wegen en een
overdekte parking (47 voertuigen).
Tot 28-11-03
Overlegcommissie op 11-12-03

Roodebeeksteenweg 119-121
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop van 2 woningen en de bouw
van appartementen.
Tot 12-11-03
Overlegcommissie op 27-11-03

Linthoutbosstraat 43-45
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een gebouw met in de
plaats 14 appartementen met een
ruimte voor vrij beroep.
Tot 12-11-03
Overlegcommissie op 27-11-03

• UKKEL
V. Allardstraat 222
Stedenbouwkundige vergunning om
appartementen te bouwen.
Tot 3-11-03
Overlegcommissie op 19-11-03

Lijsterbessenbomenlaan 
tussen nr. 12 en 18
Verkavelingsvergunning met effec-
tenverslag voor de verkaveling van
het terrein.
Tot 20-10-03
Overlegcommissie op 19-11-03

Terrein tussen de Juliettelaan
en de Sterrenwachtlaan 21-23
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een keerzone.
Tot 20-10-03
Overlegcommissie op 19-11-03

J. Bensstraat 23
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop van een loods en parking en
de bouw van appartementen.
Tot 20-10-03
Overlegcommissie op 19-11-03

• WATERMAAL-
BOSVOORDE

Spoorlijn 161
Lijn 161 tussen Watermaal en Ottig-
nies
De NMBS vraagt een stedenbouw-
kundig attest om lijn 161, tussen
Watermaal en de gewestgrens, op 4
sporen te brengen.
Tot 30-11-03
Overlegcommissie op 10-12-03

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.
Wens je de tussentijdse oogst via e-mail of post te ontvangen: contacteer ons op ann@bralvzw.be 
of 02/217 56 33.
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