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thurn & taxis

huiswerk opnieuw maken
Het BBP (Bijzonder BestemmingsPlan) voor Thurn & Taxis is een zeer middelmatig plan dat in geen
enkel opzicht bijdraagt tot de hoge kwaliteit van de site. De mooie intenties – integratie van de historische
site in het bestaande stedelijk weefsel – worden niet waargemaakt.Wij pleiten voor een ontwikkeling op
basis van een globale visie en een sterk stadsproject.
Wij, dat zijn de bewonerscomités van de 3 omliggende wijken – Maritiemwijk Molenbeek, Maria-
Christinawijk Laken, Noordwijk Brussel, het comité GAQ van de Europawijk, V+, diSturb, NoMo, de
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en de federaties IEB en BRAL.
Onze kritiek is tweeledig: het proces van de totstandkoming van het plan en het programma.

Bij gebrek aan financiële
middelen om Thurn & Taxis
te ontwikkelen, hebben de
Belgische spoorwegen en de
Haven van Brussel de site uit
handen gegeven aan privé
projectontwikkelaars. Voor-
aleer deze van start kunnen

gaan met de ontwikkeling
(om de bijhorende winsten
op te strijken), probeert de
overheid haar afgeschoven
verantwoordelijkheid te com-
penseren door met richtlijnen
en bestemmingsplannen als-
nog te wegen op de recon-

versie van de site. Zonder
lange termijnvisie en zonder
overleg uiteraard.

geen overleg
tijdens het proces

De Brusselse regering
neemt duidelijk een loopje

met het concept ‘hefboomge-
bied’ dat ze zelf heeft voor-
gesteld in het Gewestelijk
OntwikkelingsPlan (GewOP).
De site van Thurn & Taxis
behoort tot het hefboomge-

grote
uitverkoop
Brussel kent geen traditie van
grondbeleid. De overheid heeft
nooit haar stempel op de vast-
goedmarkt gedrukt om de prijzen
te beheersen. De politieke keuze
gaat eerder uit naar het markt-
systeem van vraag en aanbod. 
De federale Regie der Gebou-
wen bakt het nog bruiner.
Onlangs werden opnieuw een
reeks administratieve gebouwen
eerst verkocht aan en dan terug-
gehuurd van de privé-sector. Die
sale-and-rent-back-contracten
dienen om snel voor een begro-
tingsevenwicht te zorgen. Voor
de oude Albertkazerne is net
over een gelijkaardig scenario
beslist. De kantoren van Egmont
I en het terrein van Egmont II
(met bouwvergunning) worden
verkocht met een huurgarantie
vanwege Buitenlandse Zaken.

Op termijn betekent dit zeker
een meeruitgave en bovendien
wordt ook de controle over deze
eigendommen uit handen gege-
ven. Wanneer ook de gemengde
overheidsbedrijven zoals de
spoorwegen hun vastgoed wil-
len ten gelde maken, dreigen
heel wat grondreserves verlo-
ren te gaan. Wie met de fami-
liejuwelen naar de pandjesbaas
gaat om snel wat cash te hebben,
kan die in betere tijden terug-
kopen. In dit geval maakt de
overheid zich afhankelijk van
de privé voor de toekomst van de
verkochte panden en gronden.
Geen goede erfenis.

Albert Martens
voorzitter BRAL vzw

zeker wonen
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bied nr. 5 dat verder ook de
Maritiemwijk en de Noord-
wijk omvat. Voor geen van de
14 hefboomgebieden werd
een eerste stap gezet om een
richtschema op te stellen. Een
begeleidingscomité moet vol-
gens het GewOP de opmaak
van zo’n richtschema opvol-
gen en het basisinstrument
vormen voor de ontwikkeling
van de hefboomgebieden. Wij
vragen dat dit comité een echt
coördinatie-, overleg- en plan-
ningsplatform is met een juri-
disch statuut waarin alle
betrokken partijen een stem
hebben: de verschillende over-
heidsniveaus, de overheids-
bedrijven met een publiek
belang en zeker de bewoners
en gebruikers van de omlig-
gende wijken. Dit overleg-
platform moet het programma
voor de hefboomgebieden
opstellen en de uitvoering
ervan opvolgen.

Voor ons een cruciale stap
die Brussel stelselmatig over-
slaat. Direct naar de gebie-
den van gewestelijk belang
dus. Thurn & Taxis is er zo
een. De ontwikkeling ervan
legt de gewestregering in
haarfijn gedetailleerde richt-
lijnen vast. Een politieke
beslissing dus. Zonder enig
publiek debat hoewel het om
de strategisch belangrijkste
sites van het Brussels gewest
gaat. Op basis van die rege-
ringsbesluiten moeten de
gemeenten een BBP opma-
ken. Dan pas komt de eerste
overlegronde. Voor Thurn &
Taxis is dat nu.

De ‘Wijk van de Kennis’
vormt het ‘dragend’ project
van het BBP voor Thurn &

Taxis. Een wild idee met als
enige bedoeling een sneeuw-
baleffect teweeg te brengen
dat investeerders zou aan-
trekken. Want laat het duide-
lijk zijn: niemand gelooft in
dit project. Bewijs: het gebrek
aan investeerders en finan-
ciële middelen, de belachelijk
korte uitvoeringstermijnen en
het feit dat de ULB geen voor-
stander is van een mono-
faculteits-campus. Bovendien
strookt die verhoopte inter-
nationale pool van hoogtech-
nologie niet met de gekende
kwaliteiten van de site. Veel-
eer dan binnen de realiteit
kadert dit projectidee binnen
de ‘bench marking’-strategie
die zich in veel Europese ste-
den voltrekt. Wij vragen dat
uitvoerbare plannen op tafel
komen met aangetoonde
financiële haalbaarheid. En
dat die plannen gerealiseerd
worden d.m.v. een publiek-
private  samenwerking.
Afspraken tussen de overheid
en de privé moeten leiden tot
een verdeling van investerin-
gen en opbrengsten. Want
Thurn & Taxis kan in de toe-
komst onmogelijk een sociale
meerwaarde garanderen als
de ontwikkeling ervan enkel
in de handen ligt van privé
kapitaal. Een financiële injec-
tie van de overheid is nodig.

geen wervend
duurzaam
programma

Het zeer gezoneerde plan
voor Thurn & Taxis dat nu
voorligt, kunnen wij in elk
geval niet steunen. De basis-
voorwaarden voor een duur-
zame stedelijke ontwikkeling
zijn niet voldaan. We spreken

over integratie in het bestaande,
stedelijk weefsel en over een
sturende mobiliteit.

Integratie betekent een
doorgedreven en consequente
gemengdheid, op alle vlak-
ken. Eerst en vooral een even-
wichtige verdeling van alle
functies en geen overaanbod
van kantoren. Geen mono-
functionele zones maar
gemengde wijken met aan-
dacht voor kwalitatieve, ste-
delijke, openbare ruimtes. Dit
maakt fasering van de ont-
wikkeling mogelijk en boven-
dien kunnen die straten en
pleinen het visitekaartje van
de site worden en met het uit-
zonderlijk patrimonium de
motor zijn voor verdere ont-
wikkeling. Tenslotte ook een
gemengdheid binnen elke
functie. Zo vormt een gedi-
versifieerd woningaanbod de
sleutel tot succes. Als de
‘Wijk van de Kennis’er komt,
voorziet dit BBP in 70.000
m2 middenklasse-woningen.
Komt dat projectidee er niet,

dan moeten er 30.000 m2

woningen bijkomen. Het type
daarvan is vrij te kiezen. Van
sociale huisvesting is geen
sprake, terwijl 1/3de sociale
woningen de minimale eis is
om een gemengde buurt te
garanderen.

Enkel een ambitieus ver-
keerssysteem kan een duur-
zame toekomst voor Thurn
& Taxis garanderen. Een zeer
vlotte bereikbaarheid en leef-
bare, openbare ruimtes dus.
Het openbaar vervoer moet
zo goed mogelijk de site aan-
doen. De MIVB, die hier-
voor de belangrijkste partner
is, heeft tot nog toe een wei-
nig constructieve houding
aangenomen. Ze houdt hals-
starrig vast aan een tramlijn
door de Picardstraat en over
de eventuele Picardbrug.
Nochtans biedt een bestaand
alternatief via de Redersbrug
direct toegang tot het hart
van de site. 

Tot zover een greep uit
onze voorstellen.

Met diepe droefheid 
maar dankbaar om de mooie herinneringen
melden wij u het afscheid van

de heraanleg van het Houwaertplein in St-Joost

laboratorium voor bewonersparticipatie

door bewoners bedacht in 2000
verwezenlijkt in 2003
bruusk en zonder overleg van ons heengegaan in januari 2004

vervolg van pagina 1

oproep
Vandaag worden in ijltempo voor de gebieden van gewestelijk belang
gewestelijke richtlijnen en gemeentelijke BBP’s opgemaakt en goed-
gekeurd. Het gaat om alle grote en strategisch belangrijke terreinen
van het Brusselse gewest. Veel Brusselaars hebben zo‘n slapend mon-
ster in hun achtertuin en moeten vrezen dat ook zij niet zullen gehoord
worden vooraleer één of andere bouwpromotor er kantoren komt
optrekken. Kom onze eisen dus kracht bijzetten naar aanleiding van
dit BBP voor Thurn & Taxis!

Afspraak op de persconferentie van maandag 16 februari om 11u
in l’Escaut – Scheldestraat 60, Molenbeek - en op de overlegcommissie
van dinsdag 17 februari om 10u in het Administratief centrum van de
Stad – Anspachlaan 6, 12de verdieping.

Ons uitgebreide bezwaarschrift kan je nalezen 
op www.bralvzw.be (>actueel>persberichten).
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babybunker

nieuws van het front

kyoto
(rechtzetting bij Alert 292)

Een alerte lezer heeft ons
gewezen op een fout in het
artikel over energieverspil-
ling in gebouwen. Het Brus-
sels plan tegen klimaatveran-
dering spreekt wel al over
totale energieprestatie en
energiecertificaten. Dikke
pluim. Maar ‘t blijft jammer
dat het Gewest 7,5% vermin-
dering van broeikasgassen
wel ziet zitten in het verkeer
maar niet ‘wat de verwarming
van woningen betreft’.

ikea
(zie ook Alert 287)

De gemeente Anderlecht
heeft een stedenbouwkundige
vergunning afgeleverd voor
een nieuwe IKEA-winkel. De
vestiging komt aan de Ber-
gensesteenweg, vlak bij de
grote Ring. Door het gewij-
zigde regeringsbesluit op de
stedenbouwkundige lasten
zijn deze laatste voor groot-
handelszaken van meer dan
1000 m2 niet meer verplicht.
Gemeenten kunnen wel nog
facultatieve stedenbouwkun-
dige lasten opleggen. De
gemeente Anderlecht vraagt
zo aan IKEA 1 miljoen euro.
Volgens de dagbladpers zul-
len die worden geïnvesteerd in
de verbetering van de wege-
nis, meer bepaald de heraan-

leg van openbare ruimte in
de wijk Het Rad. Ter verge-
lijking: volgens het vorige
regeringsbesluit had IKEA
met ca. 20.000 m2 verkoops-
oppervlakte aan 125 euro per
m2 voor de gemeente 2,5 mil-
joen euro aan stedenbouw-
kundige lasten kunnen ople-
veren.

uitbating
Voor een groothandelszaak

moet de uitbater beschikken
over een sociaal-economische
vergunning. Volgens de
bestaande wetgeving levert
de gemeente die af na het
advies van het federale soci-
aal-economisch comité voor
de distributie, waarin de

belangenverenigingen van de
verschillende economische
sectoren vertegenwoordigd
zijn. Een negatief advies van
dit comité is bindend. Dit
comité heeft de aanvraag voor
een sociaal-economische ver-
gunning voor de IKEA-ves-
tiging in Anderlecht al twee-
maal geweigerd.

De IKEA-winkel in Ander-
lecht kan dus gebouwd maar
niet uitgebaat worden.

wetswijziging
Het is de wet op de han-

delsvestigingen die de soci-
aal-economische vergunning
oplegt. Deze dateert van 1975
en is sinds dan ongewijzigd.
Momenteel is er wel een
gewijzigd wetsontwerp in de
maak. Het moet nog worden
voorgelegd aan het parlement,
maar de principes ervan zijn
al bekend. De gemeenten
zouden meer autonome
beslissingsmacht krijgen voor
de aflevering van sociaal-eco-
nomische vergunningen, ook
voor groothandelszaken.
Daarnaast zullen de ca. 400
geweigerde aanvragen van de
voorbije 4 jaar opnieuw
onderzocht worden op basis
van de nieuwe procedure. De
belangenvereniging voor zelf-
standige ondernemers Unizo
vreest voor een monopolie-
situatie van hypermarkten in
de periferie en een verdere
verdrukking van de klein-
handelszaken in de binnen-
steden. BRAL treedt Unizo
bij in haar argument dat de
meeste aanvragen voor groot-
winkels en shoppingcentra
het lokale belang overstijgen,
gezien de commerciële weer-
slag op de volledige regio en
de grote mobiliteit van de
klanten. Bovendien zorgen
nieuwe vestigingen voor extra
belastingsinkomsten voor de
gemeenten, waardoor hun
objectiviteit in het gedrang
komt. Het voorstel vormt een
ernstige bedreiging voor een
evenwichtig handelsapparaat.
Eens te meer gaat de paarse
regering door de knieën voor
het grootkapitaal.
meer info: ann@bralvzw.be

Petities circuleren in de
Koninklijke Jacht te Ouder-
gem. De bewoners zijn ver-
bolgen over het plan van de
Europese Commissie om een
crèche voor 360 baby’s te
bouwen langs de Triomflaan.
Ze weten waarover ze het heb-
ben want de Europese school
staat al in hun achtertuin. IEB
en Bral steunen de wijkco-
mités Amitié en Koninklijke
Jacht in hun bezwaren en vra-
gen het project te herzien.

als een tang 
op een varken

De crèche vloekt met de
wijk. De aanvraag om afwij-
king van de geldende plannen
(bestemming, inplanting,
gabariet, daken, doorlaatbare
oppervlakte, afbraak van
woningen,...) onderstreept dit.
Door de ‘transparante’ voor-
gevel lijkt de crèche op een
kantoorgebouw. Een kolos-
saal blok dat zich losrukt van
zijn omgeving. De impact,
onder andere op de verkeers-
situatie, is zwaar onderschat.
Zo zullen de buren in de Bras-
sinelaan het zonder zon moe-
ten stellen.

integratie graag
Het grootste bezwaar is dat

de Europese Commissie zich
eens te meer afschermt. De
wijkcomités vragen dat de
Commissie de normen van
ONE (Office de la Naissance
et de l'Enfance) naleeft (max.
48 kinderen per crèche) en
dat ze investeert in verschil-
lende crèches, verspreid over
verschillende wijken, waar
niet-Eurocraatjes ook terecht
kunnen.

De vergunningsaanvraag
baseert zich trouwens op een

algemeen voorschrift van het
Gewestelijk Bestemmings-
plan: uitrustingen van col-
lectief belang zijn toegelaten
in alle gebieden. Maar in
welke mate kan je spreken
van een uitrusting van col-
lectief belang als het gaat om
een crèche exclusief voor kin-
deren van het personeel van
de Commissie?

Een ding is zeker: het
Gewest mag nog zoveel inves-
teren in de ‘vermenselijking’
van de Triomflaan (zie Alert

nr 291) en Delta (zie dit num-
mer), als die kolos er komt, is
het allemaal een maat voor
niets. Een voorbeeld: de
parallelweg voor lokaal ver-
keer van de Triomflaan zal
ideaal zijn voor ouders die de
doodlopende Verstraetenstraat
willen mijden waar de toe-
gang van de ondergrondse
parking voor 88 auto’s komt.
En dus zullen de woonstraten
als parking dienen.
meer info:
www.comitéamitie.org

Alle huizen tussen de Brassinelaan
en Verstraetenstraat moeten wijken
voor een megacrèche die het ritme
van de gemengde bebouwing langs
de Triomflaan breekt.



perimeter
De studieperimeter betrof

aanvankelijk de hele Mari-
tiemwijk maar er werd voor
de effectieve interventies een
kleiner gebied vastgelegd. Het
beslaat 24 huizenblokken (‘de
grijze banaan’ genaamd) die
rond de site van Thurn &
Taxis liggen. Geen nood voor
de rest van de wijk want
Molenbeek verkreeg er een
tweede wijkcontract voor:
Schelde-Maas. Hiervoor is
de PCGO (Paatselijke Com-
missie voor Geïntegreerde
Ontwikkeling) opgericht. De
10 bewoners met elk 2 ver-
vangers komen allen, zoals
voor het eerste wijkcontract,
uit de hele wijk.

het maritiem huis
Dankzij een partnerschap

met de GOMB (Gewestelijke
OntwikkelingsMaatschappij

Brussel) en de BGDA (Brus-
selse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling) kon dit
ambitieuze project deel uit-
maken van het programma.
Naast de projecten van deze
twee partners, een kinderop-
vangverblijf (BGDA) en een
bedrijvencentrum (GOMB),
zal de gemeente in het voor-
malig Loréal-gebouw een
gemeenschapsinfrastructuur
inrichten om plaats te bieden
aan initiatieven van vereni-
gingen en bewoners. Binnen-
kort buigt binnen de PCGO
een groep zich over de uit-
werking van het programma
en het beheer van de nieuwe
infrastructuur.

openbare ruimte - 
ontmoetingsruimte

De meeste voetpaden krij-
gen een nieuw kleedje, de
verlichting verbetert en er
gaat meer aandacht naar
groen. 3 belangrijke kruis-
punten, waarvan 2 op de
Jubelfeestlaan, worden her-
aangelegd. Naast het beter

begaanbaar en veiliger maken
van voetpaden en kruispunten
moet de openbare ruimte
meer als ontmoetingsruimte
dienen. De onmiddellijke
omgeving van gemeen-
schapsinfrastructuur zoals het
St-Rémi speelpleintje, de
sportzaal ‘Opzichter’ en het
Wijkhuis Maritiem wordt
beter en aantrekkelijker.

huisvesting
Natuurlijk staat nieuwe

huisvesting ook op het pro-
gramma. De kezue gaat naar
woningen voor grote gezin-
nen waaraan het in Brussel
veelal ontbreekt. In het pand
waar tot voor kort Brumétal
was gevestigd, een oudijzer-
bedrijf, komen 6 sociale
woningen voor grote gezin-
nen. In de Van Meyel- en de
Samberstraat worden 2 sites
bouwrijp gemaakt waar zowel
privé- als publieke investeer-
ders geconventioneerde
woningen voor grote gezin-
nen kunnen bouwen.

het sociale luik
Dit moet zoveel mogelijk

inspelen op en omkadering
bieden aan de fysieke inter-
venties. Voorbeelden zijn reno-
vatieadvies voor particulieren,
de uitbouw van het pas opge-
richte sociaal verhuurkantoor,
vorming in gevelrenovatie en
animatie van de openbare
ruimte. Naast naschoolse
begeleiding voor jongeren is er
ook aandacht voor de bevor-
dering van contacten tussen
jong en oud en tussen de ver-
schillende cultuurgemeen-
schappen in de wijk.

Een ploeg van 2 zal het
geheel begeleiden: een
projectleider zorgt voor de
algemene en technische coör-
dinatie en een gemeen-
schapswerker zal de bewo-
nersparticipatie en het overleg
rond de verschillende pro-
jecten begeleiden.
meer info: 
mirjam@bralvzw.be

Het wijkcontract Maritiem
(zie Alert 283) is nu officieel
van start. Op 24 december
2003 keurde het gewest het
programma goed. We ver-
melden eerst en vooral de ori-
ginele en vernieuwende
manier waarop dit tot stand is
gekomen. De verbetering van
de leefomgeving van de hui-
dige bevolking en de bevor-
dering van de sociale cohesie
in de wijk staan centraal. De
projecten vloeien voort uit
participatieve ateliers die
plaats vonden in april en mei
2003. Er werd ook rekening
gehouden met de bestaande
dynamiek in de wijk, in het
bijzonder met het ‘Manifest’
van het Maritiemcomité en
de inventaris van de wijk
waaraan het wijkcomité Mari-
tiem en Bral intensief werk-
ten (met de steun van het SIF).

1 x maritiem

2 x wijkcontract
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leefbare buurt

mapasRAC

baRAC(ae) is de verzamel-
naam van een reeks initiatie-
ven rond de site van het Rijks
Administratief Centrum.
baRAC(ae) tracht het publiek
debat over de reconversie van
deze site op een creatieve en
constructieve manier te acti-
veren en zo bij te dragen tot
een visie op de stad. Na het
succesvolle debat dat City

Mine(d) en diSturb op 10
november organiseerden, is
mapasRAC de nieuwste telg
in de baRAC(ae)-familie.

Volgens  he t  GewOP
(Gewestelijk Ontwikkelings-
Plan) ligt het RAC in het hef-
boomgebied Kruidtuin. Ook
he t  GBP (Gewes te l i jk
BestemmingsPlan) bevestigt
haar gewestelijk belang.

debat
Voldoende aanleiding voor

het ruim bijgewoonde debat
op 10 november waarop de
stand van zaken werd opge-
maakt en enkele eerste visies
werden besproken. De vele
belangstelling vraagt echter
om een verdere verdieping.
Daarom wil mapasRAC via
workshops de verschillende

initiatieven en individuen,
informatie en visies m.b.t. het
RAC verzamelen en in kaart
brengen. Met de bedoeling ze
gemeenschappelijk te maken
en naar buiten te brengen. De
workshops moeten resulteren
in een reeks publieke kaarten
die een grafische interpretatie
geven van de feiten, potenties
en eisen i.v.m. de site en haar
omgeving.

workshops in kaart
De open mapasRAC-

workshops lopen tijdens het
weekend van 12 t.e.m. 14
maart. Om de goede werking
en de continuïteit van de
workshops te bevorderen,
wordt aan alle geïnteresseer-
den gevraagd om aan het vol-
ledige weekend deel te

nemen. Tussen de workshops
door worden inleidende en
synthetiserende publieke
momenten voorzien. Op vrij-
dagavond zijn er 3 presenta-
ties die de context situeren.
Op zaterdag worden in the-
matische workshops de ele-
menten van de bestaande toe-
stand uitgediept. En op
zondag wordt er in 2 works-
hops gebrainstormd over de
toekomst van het RAC: één
workshop buigt zich over een
langetermijn toekomstproject
voor het RAC; een tweede
workshop freewheelt over de
tijdelijke bezettings- en inter-
ventiemogelijkheden.
meer info bij citymine(d):
www.citymined.org
inschrijvingen: 02/7795900
of titanne@citymined.org

Het Rijks
Administratief
Centrum,
meesterwerk
van het
Belgisch
modernisme,
werd door de
federale
overheid
verkocht aan
een privé
projectontwikk
elaar.
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deltaknoop ontward?
50.000 auto’s, of een vierde
van het dagelijkse pendel-
verkeer, rijden Brussel bin-
nen via de E411 en Delta. Dit
knooppunt  vor mt  een
beruchte barrière voor alle
weggebruikers. Het meest
optimistische scenario voor-
ziet de heraanleg ervan vol-
gende zomer. Het project ligt
op 13 februari op de tafel van
de Oudergemse overlegcom-
missie.

nachtmerrie
Het knooppunt Delta, zo

genoemd naar het vlak bij
gelegen metro- en treinsta-
tion, bestaat eigenlijk uit twee
kruispunten. Gezien de dui-
zenden voertuigen die er
dagelijks elkaar kruisen, én de
bussen die er niet te veel tijd
mogen verliezen, én de voet-
gangers en fietsers die ook
veilig over moeten geraken, is
de Deltaknoop een ware
nachtmerrie voor de wegbe-
heerder. Jarenlang is er dan
ook niets aan gebeurd. Maar
nu is de situatie niet langer
houdbaar. Want de brug over
de sporen van treinlijn 26 en
de metro is dringend aan her-
stelling toe. Bovendien
komen diverse gewestelijke
fietsroutes hier voorbij, inclu-
sief het bestaande fietspad op
de Triomflaan en de geplande
verlenging van de Groene
Wandeling (zie Alert 292).

opgelegde
cohabitatie

Uitgangspunt voor de her-
aanleg is de verbetering van
de fietsverplaatsingen. Met
als randvoorwaarden dat voet-
gangers en busgebruikers
mee moeten profiteren van
de ingreep en autobestuur-
ders er niet mogen onder lij-
den. Dit alles is alleen moge-
lijk door enkele kunstgrepen
uit te halen. In het verlengde
van de geplande Groene Wan-

deling langs de Cockxlaan
komt er een dubbelrichtings-
fietspad tot de Triomflaan.
Naast de bushalte verschijnt
een overdekte fietsstalling.
De voetgangersruimte wordt
er verviervoudigd waardoor je
in de toekomst op een ‘espl-
anade’bus 71 kan opwachten.
Allemaal heel mooi ware het
niet dat het fietspad over de
voetgangersruimte zal gaan.
Van fietsers, voetgangers en
buswachtenden wordt ver-
wacht dat ze vrolijk cohabi-
teren zodat er niet hoeft
geraakt te worden aan de
ruimte voor de auto’s.

te eenzijdige
aanpak

Kortom: de recente Brus-
selse trend bij de heraanleg
van straten en pleinen, zet zich
verder. Delta zal wat fraaier
ogen, maar het zal een gemiste
kans zijn om overtuigende
fietsvoorzieningen te creëren
en de autokraan richting Brus-
sel iets meer dicht te draaien.
“Het is daarvoor nog te vroeg
bij gebrek aan alternatieven,”
is een repliek die we dan stee-
vast horen, traditioneel
gevolgd door een klaaglita-
nie over het GEN dat er maar
niet komt. En treinlijn 26 dan,
die hier 3 maal per uur een
snelle verbinding maakt met
de hele Brusselse oostrand
tussen Halle en Vilvoorde?
En de snelbussen van TEC en
De Lijn die dagelijks een aan-
trekkelijk aanbod hebben
voor de pendelaars vanuit de
rand? Het recente akkoord
tussen de gemeente en het
Gewest voorziet bovendien
in een busstrook tussen het
Leonardkruispunt en Her-
mann-Debroux, waardoor 1
van de 3 rijvakken op de E411
def initief sneuvelt. Hét
gedroomde alternatief. Delta
kan en moet minder auto-
vriendelijk worden.

openbaar vervoer

vooraan intrappen
Sinds mei 2003 huldigt de
MIVB op de lijnen met niet-
gelede bussen de regel dat je
alleen nog vooraan mag
instappen. De chauffeur zou
hierdoor een beter contact
krijgen met zijn passagiers
waardoor de maatregel in
principe tot meer veiligheid
leidt. Een vlottere doorstro-
ming zou een aanzienlijke
tijdswinst opleveren en dus
een stijging van de commer-
ciële snelheid. Dat zoiets nog
beter kan met doordachte
ingrepen zoals eigen bus-
beddingen ziet de MIVB
blijkbaar over het hoofd.

Waar het echt om draait,
is een verhoogde controle op
de vervoersbewijzen met als
gevolg meer inkomsten. De
MIVB zoekt steeds naar
manieren om haar kas te spij-
zen. Alleen gaat het hier ten

koste van de gebruiker. De
huidige bussen zijn er niet op
gemaakt om iedereen vooraan
te laten instappen. Er is naast
de buschauffeur onvoldoende
plaats om met kinderkoetsen
of pakjes te passeren. Voor
rolstoelgebruikers is ’t hele-
maal onbegonnen werk. Ach-
ter de andere deuren daaren-
tegen zijn er opstapplatforms
die daar wel op berekend zijn.

Even kort over de vlottere
doorstroming van passagiers
op de bus. Hier knelt het
schoentje wel degelijk. Men-
sen blijven te veel bij de deu-
ren staan wat opstappen
bemoeilijkt. Dit is zo voor
bussen, trams en metro’s. Een
sensibiliseringscampagne om
hieraan te verhelpen, juichen
we luidkeels toe. We vragen
de MIVB om voor een plan
met verschillende peilers: 1)

een betere organisatie van en
communicatie over op- en
afstappen bij trams, metro’s en
bussen, 2) busstellen die het
vooraan instappen praktisch
mogelijk maken, 3) begelei-
ders op al het rollend mate-
rieel en aan de haltes voor
een periode van 3 à 6 maand.
Op die manier kan de bus-
chauffeur zich ontfermen over
zijn passagiers (reisinforma-
tie geven over vertragingen
e.d.) en zal hij erkenning krij-
gen door meer dan loutere
controle.

380 mensen stuurden reeds
hun klachten naar de MIVB.
Een onbeduidend aantal, stel-
len zij. Ook jij kan je naam
zetten op de lijst met onder-
tekenaars van de petitie tegen
vooraan instappen. Je mening
kan  je  neer pennen  op
www.bralvzw.be.

anders mobiel

Shiva begeleidt
de ‘vooraan
instappen’-
campagne van de
MIVB. Beroep
doen op Boudha
en langer
mediteren over
plannen was
meer succesvol
geweest.

Aan het knooppunt Delta mondt de Invalidenlaan uit in het verlengde van
de E411 - de Cockxlaan – die iets verderop botst op de Triomflaan.



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
A. Willemijnstraat 
en Hof te Ophemhoek
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de bouw van woningen
met een parking (116 voertuigen) en
de aanleg van een nieuwe weg.
Tot 24-2-04
Overlegcommissie op 3-3-04

• BRUSSEL LOUIZA
F. Rooseveltlaan 85
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing en wijziging van
bestemming van de woning in ambas-
sade (Singapore).
Tot 9-2-04
Overlegcommissie op 17-2-04

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

P. Hegerlaan 
(VUB - Solbosch Campus)
De ULB vraagt stedenbouwkundig
attest en milieuvergunning IA met
bestek effectenstudie voor de aanleg
van een autovrije laan en een par-
king op de Solbosch Campus en de
verdere uitbating van diverse werk-
plaatsen en voorraden, laboratoria,
een drukkerij, een proefdierenver-
blijf en een overdekte en openlucht-
parking (1077 voertuigen).
Tot 9-2-04
Overlegcommissie op 17-2-04

• BRUSSEL VIJFHOEK
Populierstraat 10-12, 
Rolstraat 2a
De Stad Brussel, grondregie vraagt
stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing en uitbreiding van de
gebouwen tot 28 appartementen met
een overdekte parking (18 voertuigen)
en een centrale tuin.
Tot 9-2-04
Overlegcommissie op 17-2-04

Marcqstraat 16
De VGC vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor de verbouwing van
een gebouw tot het ‘Huis voor het
Nederlandstalig Onderwijs’met uit-
breidingen.
Tot 9-2-04
Overlegcommissie op 17-2-04

• EVERE
Maquisstraat, 
tussen de Lombaerdestraat 
en Van Laethemstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de Maquisstraat in
woonerf.
Tot 5-2-04
Overlegcommissie op 19-2-04
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Hertogswegel
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het oude pad nr. 52.
Tot 5-2-04
Overlegcommissie op 19-2-04

BBP 100 “Oud Evere”
Het gemeentebestuur vraagt de
opheffingsprocedure voor BBP 100
‘Oud Evere’.
Tot 5-2-04
Overlegcommissie op 19-2-04

• HAREN
Parochiestraat
De NMBS vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor het vervangen
van het brugdek van de brug over de
spoorlijn Halle-Vilvoorde.
Tot 23-2-04
Overlegcommissie op 2-3-04

Noordelijk gedeelte van
Haren
De NMBS vraagt stedenbouwkundig
attest met ontwerp bestek effecten-
studie voor de bouw van een nieuwe
treinverbinding ter ontsluiting van
het noorden van de luchthaven Brus-
sel-Nationaal, project ‘Diabolo’.
Tot 27-1-04
Overlegcommissie op 3-2-04

• JETTE
O. Warlandlaan 209-231
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de bouw van een groot-
warenhuis en woningen.
Tot 6-2-04
Overlegcommissie op 20-2-04

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
Vilvoordsesteenweg 92
De GOMB vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning en milieuattest IB
voor de aanleg van een KMO-park
met modules van 2 verdiepingen en
hangars (24.225 m2), met een open-
lucht- en overdekte parking (350
voertuigen).
Tot 23-2-04
Overlegcommissie op 2-3-04

• OUDERGEM
Oude spoorweglijn 160 
tot aan Delta
Het BIM vraagt stedenbouwkundige
vergunning voor de verlenging van de
groene wandeling op de oude spoor-
weglijn 160 tot aan Delta, met vellen
van bomen en wijzigen, verbeteren of
aanleggen van 17 toegangen naar de
wandeling.
Tot 20-2-04
Overlegcommissie op 5-3-04

• St-GILLIS
Charleroisesteenweg 62-68, 
Veydtstraat
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de bouw van een hotel met
80 kamers, parking (23 voertuigen)
en een gebouw met 16 woningen en
kantoren en parking (16 voertuigen).
Tot 30-1-04
Overlegcommissie op 24-2-04

St-JANS-MOLENBEEK
Haubrechts-, Voorspoed-,
Schippers- 
en Zwart Paardstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
het wijzigen van de verbindingswe-
gen in het kader van het wijkcon-
tract ‘Bronsgieterij-Pierron’.
Tot 17-2-04
Overlegcommissie op 24-2-04

Opzichterstraat 22-24 
en Leopold II laan 17-21
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 43 woningen en een
overdekte parking (31 voertuigen).
Tot 17-2-04
Overlegcommissie op 24-2-04

Manchesterstraat 32-34
Cie Bresilienne NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor de
uitbreiding van de koffiebranderij
met magazijn.
Tot 17-2-04
Overlegcommissie op 24-2-04

Opzichterstraat 225
Zonnelied vzw vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor de sloop
en heropbouw van 28 woningen voor
een kort verblijf.
Tot 17-2-04
Overlegcommissie op 24-2-04

Ulensstraat 21
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor het slopen van een kan-
toorgebouw en bouwen van nieuwe
kantoren (6000 m2) met 2 onder-
grondse parkings (54 voertuigen).
Tot 17-2-04
Overlegcommissie op 24-2-04

• St-JOOST-TEN-NODE
Koning Albert II-laan 7
Milieuvergunning IA met bestek effec-
tenstudie voor de uitbating van kan-
toren met een parking (214 voertuigen)
en diverse technische installaties.
Tot 2-3-04
Overlegcommissie op 5-3-04

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. Hieronder vind je de aankondigingen van
de belangrijkste openbare onderzoeken. We streven volledigheid na maar kunnen deze niet langer
garanderen. Wegens plaatsgebrek hebben we zeer sterk moeten schrappen in de uitgebreide lijst
openbare onderzoeken van de voorbije maand. Geïnteresseerd in de tussentijdse oogst? Raadpleeg
onze website op www.bralvzw.be of contacteer ons op ann@bralvzw.be of 02/217 56 33.
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