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brussel ‘beamt’ haar afval weg
maar wil verbeterde inzameling

De komende 4 jaar luidt het Brusselse afvalmotto: aanpakken aan de bron! Zo wil tenminste het
derde afvalplan van het Gewest het. Komt er nu minder afval in ons boodschappenmandje terecht?

Het plan heeft een lange weg
afgelegd. Vorig jaar liep het
openbaar onderzoek en nu is
de tekst definitief. De spruit
heet: ‘plan voor de preventie
en het beheer van afvalstoffen
2003-2007’. 2003 is wel ver-
streken maar laat dat je niet
beletten om het te bestellen en
het op je nachtkastje te leggen.

Een beetje vaktaal verdui-
delijken: het toverwoord is
‘dematerialisatie’, eenzelfde
niveau van welzijn bereiken

door de consumptie van min-
der materiële hulpbronnen of
energie. Preventie, als je ’t
ons vraagt. Daarnaast wil het
Gewest aandacht besteden
aan hergebruik.

maar waar is 
de bron?

Woorden zijn makkelijker
dan daden. Een blik op de
lijst met doelstellingen vertelt
ons meteen dat het Gewest
toch nog sterk rekent op

betere ophaling en recyclage.
Afvalproductie aanpakken is
een stuk moeilijker en dat
beseft het Gewest al te goed.
Je kan je voorstellen dat ze bij
het BIM (Brussels Instituut
voor Milieubeheer) klagen
dat ze een onbeduidende
gewestadministratie zijn. Ze
kunnen geen normen opleg-
gen aan producenten en ze
kunnen moeilijk eenzijdig
belastingen heffen op wan-
praktijken. Ze kunnen wel

‘bestuderen’ of een taks op
wegwerpzakjes mogelijk is,
liefst in overleg met de andere
Gewesten. Ze kunnen het-
zelfde doen voor reclame-
boodschappen die aanzetten
tot overdadige consumptie.
Desnoods willen ze zelfs
‘pleiten’voor een ecotaks en
voor een verbod op gevaar-
lijke producten. Mooie inten-
ties maar de eigen slagkracht
is beperkt.

sepuku kyoto
Brussel, eerste van de klas!

De stad heeft haar ‘allocatie-
plan’ sneller af dan Vlaanderen
en Wallonië. In dat plan bepaalt
de overheid hoeveel CO

2
onze

energievretende installaties
mogen uitstoten. De EU vraagt
zulke cijfers om de opwarming
van de aarde in te dijken.

Brussel heeft nauwelijks
industrie. Het belang van het
allocatieplan is daardoor
beperkt. De grote energievre-
ters zijn hier de EU, de VRT,
Electrabel, VW...

Toch staan er belangrijke
weetjes in. Brussel is goed weg
gekomen bij de onderhandelin-
gen en mag 3,5% meer CO

2
uit-

stoten in 2012 dan in ’90 terwijl
het hele land flink moet snoeien.
Maar dat is blijkbaar niet
genoeg: het Gewest legt zich
neer bij een stijging tot 2007
met 17%. Pas vanaf dan zou de
daling ingaan. Dat komt omdat
het Gewest rekent op bosaan-
plant in Congo over enkele jaren.
Daarmee kan ze haar pakket
aflaten (schone lucht) verdie-
nen. Wij mogen dan blijven
energie verspillen want elders
zetten we de geproduceerde CO
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om in hout.
Bos kan heel nuttig zijn in

Congo (ecologisch woud bv.)
maar het is geen veilige opslag-
plaats voor CO

2
. Te snel weer

opgebrand. Beter werken aan
de omschakeling van de cultuur
en infrastructuur zodat we de
CO

2
gewoon in de grond kunnen

laten zitten, in de olievelden.
Daar hoort het thuis.

Albert Martens
voorzitter BRAL vzw

Dematerialisatie is het toverwoord in het afvalplan. Binnenkort roepen we: ‘BIM me up, Scottie!’
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Niet alle ‘harde’ maatre-
gelen hebben de definitieve
tekst gehaald trouwens. Het
plan zweert bij vrijwillige pre-
ventieplannen van de fabri-
kanten, genre recupel voor
de elektronische toestellen.
Als die strategie geen resultaat
oplevert (lees: als fabrikanten
niet zelf hun afvalproductie
verminderen) beloofde het
ontwerpplan sancties. Dat
staat er nu niet meer in. Te
moeilijk of te gevoelig?

huisvuil gratis
Het Gewest kan natuurlijk

een taks heffen op het afval
dat de consument produceert.
De betaalde huisvuilzak is
volledig haar bevoegdheid.
Het plan erkent dat zo’n aan-
pak de afvalproductie naar

beneden haalt maar zegt
meteen dat het in Brussel niet
kan uit vrees al het vuilnis
clandestien op de straat terug
te vinden. Er is wel sprake
van een belasting bij ver-
branding van kantoorafval.
Er komt ook ‘een vergelij-
kend onderzoek’ naar de
‘gedifferentieerde tarifering’
in andere Europese steden en
zoals beloofd... het verslag
binnen de twee jaar.

Neen, zachtere maatrege-
len zijn een stuk makkelijker.
Bij haar openbare aanbeste-
dingen wil de overheid bij-
voorbeeld ecologische pro-
duc ten  bevoorde len .
Eco-clausules voor ingewij-
den. Er komen drankfontein-
tjes in de scholen, pilootpro-
jecten (bv. verhuur van

wegwerpluiers) en veel pro-
motie en informatie.

re-materialisatie?
Hergebruik heet de tweede

prioriteit te zijn maar dat is
weinig vertaald in concrete
doelen of acties. De sector
heeft wel uitzicht op een erken-
ning en de bijhorende subsi-
diëring. Herbruikbaar, groot
huisvuil wordt apart opge-
haald, deur aan deur of via de
containerparken... Of er meer
kringloopcentra komen, ver-
meldt dit plan helemaal niet.

beam it to neder-
over-heembeek

We zullen het hier maar
zeggen: als je minder afval
in je boodschappenmandje
wil, zal je zelf de inspanning

moeten leveren. Het Gewest
engageert er zich vooral toe
meer gesorteerd afval op te
halen. Als er cijfers instaan,
handelen die meestal daar-
over. Wat preventie betreft:
waar het BIM in ’98 de afval-
productie nog wilde vermin-
deren met 10%; is het nu al
tevreden als de afvalberg tra-
ger groeit dan de economie.
Dematerialisatie staat dus nog
in de kinderschoenen.

En hoe raakt je afval uit je
boodschappenmandje? Dat
kan op 1 van de 50 eco-plek-
jes of langs mobiele ophaal-
punten voor gevaarlijk afval.
Voor moeilijke wijken komt
er een aangepast ophalings-
systeem. Je groenafval zal op
meer plaatsen opgehaald wor-
den. Containerparken krijgen
meer centen.

De verbrandingsoven van
Neder-over-Heembeek blijft
aan het eind van de pijplijn
liggen. Als wij afval kunnen
voorkomen, komt er gewoon
plaats vrij voor de verbran-
ding van afval uit andere
Gewesten, in ruil voor de ver-
werking van ons organisch
afval. De comités die strijden
tegen de verbrandingsoven
zullen dit niet graag horen,
al wil het Gewest er de nieuwe
DENOX-installatie voor
rookgaswassing plaatsen.

Je kan het hele plan 
downloaden op
http://www.ibgebim.be.

vervolg van pagina 1

Ons credo is: wat je samen met de betrokkenen doet, doe
je beter. Daarom wil Bral bewoners en werkers samen-
brengen om de afvalberg te lijf te gaan. De overheid kan
nog veel leren van hun ideeën. Bewoners kunnen hun buren
beter dan wie ook sensibiliseren. Ze weten waarover ze
spreken: afval ligt er maar al te vaak op hun stoep verspreid
of op een grote hoop op het lege terrein om de hoek.

Daarom lanceert Bral met gemeenschapscentrum
Ten Noey en Inter Environnement Bruxelles een anti-afval-
campagne 2004.

beam this sluikstort up, Scottie
voor wie zich stoort aan het afval op de straat

Ons doel: ideeën op papier zetten om het afval in onze
straten en in onze winkelkarretjes weg te werken. We
zullen op verscheidene plaatsen in het gewest actie voe-
ren om de problemen aan te kaarten.

De eerste vergadering vindt plaats op donderdag
29 april om 19.30 uur in GC Ten Noey, Gemeentestraat
25 in Sint-Joost-ten-Node.

Beam je daarheen!

Info: piet@bralvzw.be of op 02/217.56.33

the final frontier

de wijkcontracten 
voorbij

De wijkcontracten, paradepaardjes van de stadsver-
nieuwing, zijn 10 jaar jong. Ze geraken stilaan ‘gero-
deerd’. Eer je er erg in hebt, zijn er na een jaar voetpaden
besprenkeld met anti-parkeerpaaltjes of zijn de gevels
begroeid met klimop en is er ergens een sportzaal fees-
telijk geopend. Elk jaar staan ze een stukje scherper. Kijk
maar naar Van Artevelde (Alert 294, 295). Goed, gaan we
zo nog 10 jaar door of gooien we ‘t over een andere boeg?

Bral heeft een paar ideetjes: als we nu eens wijkplan-
nen opmaken die echt globaal zijn? Met doelstellingen over
sluipverkeer, werkloosheid, afval, volksgezondheid, noem
maar op... Wijkplannen waar bewoners aan meewerken!
Plannen die niet alleen de Gemeente moet uitvoeren maar
alle diensten van diverse overheden, voor alle wijken! Dat
zou toch mooi zijn?

Als je daarover wil meedenken, kom dan naar ons
tweede bralcafé op 20 april om 19.30 uur in Café
MONK, Sint-Katelijnestraat 42, 1000 Brussel.

De uitdaging is een tekst met standpunten op papier
te hebben tegen het eind van de avond. We hopen je
mening erin te kunnen verwerken.

Info en inschrijving bij piet@bralvzw.be of op
02/217.56.33.



zeker wonen

3

nooit geruïneerd dankzij ruïne

speculatie beloond!
We zijn nog lang niet uitge-
schreven over het huizen-
blok 533 dat staat tussen
het Jourdanplein, de Etter-
beekse steenweg, de Bel-
liard- en de Froissartstraat.

Dit relatief klein huizen-
blok is studieonderwerp
geweest van verschillende
planologen. Er werden sedert
de jaren ‘50 zes bijzondere
bestemmingsplannen voor
opgemaakt, verschillende ont-
werpen en wijzigingen en op
dit ogenblik zijn er weer
nieuwe gemeentelijke plan-
nen in voorbereiding.

De Borschettesaga langs
de kant van het Jourdanplein:
de compensatiewoningen
voor het congrescentrum die
ondertussen als hotel in werf
staan. Eind vorig jaar was er
een openbaar onderzoek voor
uitbreiding van Borschette.
Niet omdat de gebruiker, de
Europese Commissie, dat had
gevraagd, maar wel omdat er
nieuwe besprekingen op til
waren over de huur. De privé-
eigenaar zou een sterkere
onderhandelingspositie heb-
ben met een bouwvergunning
op zak. Ondertussen loopt het

gerucht dat het Borschette-
centrum niet meer voldoet
aan de eisen van de Com-
missie. Die zouden ten dele
verhuizen naar het ver-
nieuwde Axa-gebouw aan de
Cortenberg- en de Blijde
Inkomstlaan. Indien dit
gerucht waar is, is het onze-
kerheid troef over de toe-
komst van Borschette en
dreigt het nieuwe hotel een
deel van zijn aantrekkings-
kracht te verliezen.

De andere kant van het hui-
zenblok stond twee jaar gele-
den in het middelpunt van de
belangstelling. Premier Ver-
hofstadt zag de verkrotte hui-
zenrij langs de Belliardstraat
met het tegenoverliggende
huizenblok Comines-Frois-
sart als de ideale locatie voor
het nieuwe gebouw voor EU-
topontmoetingen. Dit wat
ondoordacht voorstel stuitte
op veel weerstand in Brus-
selse kringen. Via de promo-
tie van Thurn & Taxis en de
Heizelpaleizen als mogelijke
alternatieven, werd gekozen
voor een uitbreiding van het
bestaande Justus Lipsiusge-
bouw voor de Raad.

Het Borschettegebouw en
de Leopoldkliniek, in het
midden van het huizenblok,
zijn nu niet bepaald voor-
beelden van kwaliteitsarchi-
tectuur. Vooral het Borschet-
tecentrum is  een g rote
betonmastodont die de omge-
ving domineert. De woon-
huizen langs de Belliardstraat
daarentegen zijn mooie voor-
beelden van de oude glorie
van de Leopoldswijk. In ‘het
Monumentale erfgoed van
België – Brussels Hoofdste-
delijk Gewest – Etterbeek’
krijgt deze huizenrij de ver-
melding ‘eclectische panden
van meestal neo-classisisti-
sche inspiratie’. In 2002
startte Pétition Patrimoine
met de lokale verenigingen
een petitie op om deze gebou-
wenrij van eind 19de eeuw
te beschermen. Sinds vele
jaren staan deze gebouwen te
verkommeren. De eigenaar,
de Federale Verzekeringen,
betaalt er jaarlijks een fikse
leegstandsheffing voor en
zegt een project voor te berei-
den om er een kinderkribbe
voor de Europese Raad in
onder brengen.

Vrij onverwacht heeft
Staatssecretaris Draps begin
dit jaar de bescherming van
dit stedenbouwkundig geheel
voorgesteld (Belliardstraat
143 tot 169). Uiteraard vinden
wij dit een schitterend initia-
tief. Maar... uit de perstoe-
lichting van de Staatssecreta-
ris blijkt dat zijn motieven
toch niet uitsluitend geïnspi-
reerd zijn door bekommernis
om het patrimonium. Eén van
de recente wijzigingen van
de erfgoedwetgeving heeft er
immers voor gezorgd dat
renova t iewerken  aan
beschermde stadskankers
voortaan tot 80 % subsi-
dieerbaar zijn. De staatsecre-
taris verklaart dat er op die
manier een stadskanker ver-
dwijnt en dat uiteindelijk
iedereen zal kunnen genieten
van de meerwaarde.

Dat kan wel kloppen, maar
het zullen toch in de eerste
plaats de Federale Verzeke-
ringen zijn die met flink wat
overheidssteun, na jaren van
verwaarlozing, een financiële
meerwaarde zullen kunnen
geven aan hun vastgoedpor-
tefeuille.

advies uitgesteld
De agenda van de overleg-
commissie van 30 maart ll.
van de stad Brussel vermeldde
o.a. ‘verbouwing en renova-
tie van de financietoren’. Naar
aloude, Brusselse gewoonte
is het de bedoeling om de 
toren tot op het skelet te strip-
pen om hem daarna in een
nieuw, modern (?) kleedje te
steken. Een deel van de
bestaande sokkel moet plaats
ruimen voor een monumen-
tale trap op de hoek van de
Kruidtuinlaan met de Pache-
colaan. Ook de twee gaande-
rijen over de Pachecolaan tus-
sen de esplanade van de
financietoren en de sokkel
van het Dexiagebouw zullen
eraan geloven. De afbraak
van de lifttoren vermindert
de totale oppervlakte ervan
met 12 000m2 maar meer

(18 328m2) wordt gerecupe-
reerd in een nieuw gebouw
langs de Koningsstraat. Het is
de nobele intentie van de hui-
dige eigenaar en projectpro-
motor vennootschap Brevast
om de link met de stad, meer
bepaald de Kruidtuin, te her-
stellen en de toren ‘naar bui-
ten te richten’.

Het advies van de overleg-
commissie werd uitgesteld
naar de volgende zitting op 20
april.

Ondanks het feit dat de
toren vlak naast het GGB
Administratief Centrum ligt
(gebied van gewestelijk
belang), staat de renovatie
volledig los van deze site. Het
regeringsbesluit voor de toe-
komstige ontwikkeling van
het Centrum is in de maak
(al lijkt het uitgesteld tot na de

verkiezingen) en net zoals
voor het GGB T&T gebeurt
dit min of meer achter ge-
sloten deuren. Net nu er een
g root  publ iek  deba t  i s
losgebarsten over de toekomst
van het  Administrat ief  
Centrum tijdens het MaPRaC 
weekend georganiseerd door
City Mine(d).

Vermelden we ook dat op
8 april de stedenbouwwetge-
ving verandert volgens Euro-
pese richtlijnen waardoor de
renovatie van een site zoals de
financietoren in de toekomst
(lees: binnen luttele dagen)
moet gepaard gaan met een
effectenstudie. Dankzij het
uitstel van advies wordt deze
misschien net niet vermeden.
Last but not least: het principe
van ‘sale & rent back’ wordt
hier toegepast waarbij de

nieuwe eigenaar, het Neder-
landse bedrijf Brevast, voor
minstens 20 jaar zeker is van
zijn nieuwe huurder. De
administratie financiën zal er
zich na de renovatie name-

lijk opnieuw nestelen. Het
zoveelste staaltje van slecht
grondbeleid waarbij de over-
heid haar goed weggeeft en
daarna de promotor van een
inkomen verzekert.



wijkcontract artevelde
120.000 euro = 12.000 euro

Kleine zetduivel in Alert,
grote gevolgen voor de mens-
heid: er stond een nulletje te
veel in de kostprijs per opge-
knapte woning in project X
(wijkcontract Artevelde).
Voor alle duidelijkheid: de
Stad wil in de Anneessens-
wijk privé-woningen een
lichte beurt geven, zonder
zware investeringen.

Ondertussen blijft project
X ons verbazen. De ambities
zijn hoog en de start is ver-
schroeiend. Amper drie
maand ver en we horen dat de
werken aan de eerste woning
al in april of mei beginnen.
Twee andere woningen staan
te drummen.

Er zijn twee verklaringen
voor deze nooit  eerder

geziene snelheid. Ten eerste
heeft men niet gewacht op
het officiële begin van het
wijkcontract. Er zijn al con-
tacten geweest met 200 eige-
naars. De meerderheid over-
weegt met het wijkcontract
samen te werken om hun huis
bewoonbaar te maken. Ten
tweede zit de Stad niet achter
de stuurknuppel van het pro-
ject maar het OCMW. De pro-
cedures voor een OCMW zijn
veel soepeler (korter). Wan-
neer de Stad twee maand
nodig heeft voor een bepaalde
administratieve stap, kan een
OCMW dezelfde klus klaren
in een week, volgens inge-
wijden. Wij zeggen het al
lang: onze gemeentes zijn wat
stram in de benen.

30 maart 2004. De overleg-
comissie van de stad Brussel
geeft een positief advies over
het basisdossier BBP voor
Thurn & Taxis met daaraan
gekoppeld een reeks voor-
waarden. Deze zijn groten-
deels gebaseerd op de reacties
die ter sprake kwamen op de
overlegcommissie van 17
februari ll. en op de ronde
tafel die plaatsvond op 22
maart ll. (alert 294). Daarop
kwamen vele belanghebben-
den samen waaronder Gewest
en Stad, promotoren, de

haven, comités en verenigin-
gen, maar niet de MIVB.
Jammer. Kort samengevat
gaat het over meer en gedi-
versifieerde woningen, min-
der kantoren, meer gemengd-
heid en betere integratie van
de haven. Nieuw (op vraag
van o.a. de Munt) is een spek-
takelzaal met 2 500 zitjes.
Hiermee is het laatste woord
zeker niet gezegd. We wach-
ten ongedurig op de reactie
van het Gewest. Ons oordeel:
le débat est (ré)ouvert.

NMBS ontdekt wondere wereld
moderne marketing strategieën!

Hoera, hoera: de federale
regering heeft beslist om de
exploitatietekosten voor het
GEN tot 2010 bij te passen.
Financiëel staat het GEN nu
niets meer in de weg en vanaf
2006 zou er al een bescheiden
aanzet moeten komen.

Maar de NMBS heeft daar
niet op zitten wachten en lan-
ceerde in juni 2003 reeds een
nieuw product: Cityrail! Wij
kregen tijdens een zitting van
de gewestelijke mobiliteits-
commisie, nog voor de rege-
ringsbeslissing, een uiteen-
zetting over het wat en hoe.

Cityrail is ‘de verzamel-
naam voor de voorstadstrei-
nen die in een straal van onge-
veer 30 kilometer rond
Brussel rijden’. De betrok-
ken diensten en het treinper-
soneel zullen de treinen op
vijf verbindingen en de sta-
tions en stopplaatsen waar ze
halt houden bijzonder aan-
dachtig volgen (?). Vooral
stiptheid, netheid, aantal
beschikbare zitplaatsen, kwa-
liteit van de informatie en ont-
haal in de stations zullen cen-

traal sataan, vertelde de
NMBS ons.

De boodschap van de
NMBS was duidelijk: dit is
geen Gen. Dus geen aange-
paste GEN-treinstellen of
‘dubbeldekkers’en ook geen
hogere frequentie op de
betrokken lijnen. Wel voer-
tuigen die twee maal meer
door de ‘trainwash’ gaan.

Met die propere en stipte
treinen (94% van de Cityrail
treinen hebben hoogstens vijf
minuten vertraging) willen
de spoorwegen automobilis-
ten lokken naar wat ze zelf
vroeger L-treinen noemden
(lokale treinen).

In alle stations zijn er bro-
chures over dit ‘nieuwe’pro-
duct. Op de vraag of de
NMBS dacht dat ze de auto-
mobilisten op wie ze mikt,
zou bereiken, volgde een
lange stilte...

Of zoals de voorzitter van
de mobilteitscommissie het
verwoordde: ‘een Canada
Dry-Gen’. Zal de federale
regering vanaf 2006 over-
schakelen op echte whisky?

volgt u nog?
uitstel heeft meer weg van afstel

In de vorige Alert beloofden
we jullie de evolutie op de
voet te zullen volgen over het
mobiliteitsplan in Sint-Joost.
We hadden het toen zelfs niet
durven vermoeden...

Amper stak die Alert bij
jullie lezers in de bus of een
late, snijdende winterwind
bracht onheilsspellende
berichten.

Waar Schaarbeek eerst
zegde voluit te zullen mee-
doen met de test, blijkt dit
vandaag verre van zeker.
Enerzijds is er politieke one-
nigheid binnen het college
over de houding die de
gemeente aanneemt ten op
zichte van Sint-Joost (zie Le
Soir 16/3) en anderzijds is er
de harde realiteit van de ver-
traging aan de werken op de
Haachtsesteenweg.

De heraanleg van deze
steenweg gebeurt in fases en
zoals wel vaker het geval is,

loopt de werf achter op
schema. De werken aan het
kruispunt met de Rogierlaan
zouden vallen tijdens de test-
fase van het mobilitietsplan
van Sint-Joost. Schaarbeek
vreest een ware verkeerschaos
en vraagt Sint-Joost om de
test uit te stellen. En zo
geschiedde. We vernamen
van de administratie van Sint-
Joost dat de hele procedure is
uitgesteld zonder nieuwe
datum deze keer. De werken
op het kruispunt zouden pas
tegen november voltooid zijn.

Weeral uitstel dus! Wie nu
nog een datum durft voor-
stellen, heeft thuis zeker een
kristallen bol staan.

Wij beginnen ons stilaan
zorgen te maken! Wat kan en
wil de gemeente nog van haar
innoverend plan uitvoeren.
Zullen de aanleg van de
‘Groene Wandeling’ en van
het Sint-Joostplein, beide

betaald door de federale over-
heid die de timing van het
lokale mobilteitsplan niet
moet naleven, de gemeente
voor voldongen feiten plaat-
sen? Zal zij daardoor slechts
hier en daar een deel van het
plan kunnen verwezenlijken?

We vrezen ervoor. De
gemeente kan alleszins de
nodige steun gebruiken en
daarom hebben de voorstan-
ders van het plan binnen Sint-
Joost beslist om te reageren.
Ze komen bijeen om te broe-
den op een positieve actie
(info Jean-Loup Henin:
jl.henin@crelan.be).

Oh ja, Schaarbeek organi-
seert ‘aan zijn kant’ op 21
april 2004 een infovergade-
ring over het plan in Sint-
Joost. Bent u nog mee?

Afspraak in de volgende
Alert voor een aflevering van
de mobiliteitssaga...

4

nieuws van het front

Info op: 
http://www.b-rail.be/press/N/nieuws/cityrail.html 
en
http://www.b-rail.be/rnvn/N/formul/index_brochure.html

t&t en verder
le débat est (ré)ouvert
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ieder z’n gedacht
en anderlecht haar mobiliteitsplan

Kruisingen leveren vaak
schoonheid op. De ontmoe-
ting (2002) tussen de vereni-
gingen van Groupe Partici-
patie (waaronder Bral) en de
gemeente Anderlecht loopt
uit op een rijk overleg tussen
bewoners, verenigingen en
Gemeente over de oprichting
van een ‘Huis de la Partici-
pation’. Is dit het begin van
een participatief beleid of een
schijnvertoning of - ergens
tussenin - een verdienstelijke
poging van een enkele sche-
pen? Wijkcomités en Bral
schuiven het gemeentelijk
mobiliteitsplan naar voor als
testcase voor het ‘Huis’. Als
het college het meent met dit
‘Huis’, moet ze ruimte laten
voor inspraak bij de opmaak
van zo’n plan.

de mobiliteit
Met Espaces Mobilités

(E.M.) had Anderlecht een
ervaren studiebureau aange-
trokken voor de opmaak van
het plan. In Sint-Joost had
E.M. stof doen opwaaien met
het - voor Brussel - revolu-

tionaire concept van ‘mazen’
(wijken waar je met de auto
wel in en uit kan maar niet
door). Ook in Anderlecht pakt
E.M.  u i t  met  d ie  idee .
Woonerfjes, drempels en een-
richtingsstraten houden het
sluipverkeer niet uit de kleine
straten, redeneert E.M. Je
moet ervoor zorgen dat auto’s
niet anders kunnen dan de
grote assen op te rijden. Voor
plaatselijk verkeer betekent
dat soms een kleine omweg -
je moet vaak iets langer op de
grote verkeersaders blijven -
maar de levenskwaliteit in de
wijken stijgt sterk. De grote
assen hoeven er niet onder te
lijden, zegt E.M., want in
buurten die rustiger zijn, laten
mensen normaal makkelijker
hun auto staan.

de inspraak
En ja, de Gemeente heeft

oren naar de vraag om in-
spraak. Ze schrijft zelfs een
aanvulling op het contract met
E.M.: het studiebureau zal in
4 wijkvergaderingen en 1 ver-
volgvergadering in het

gemeentehuis uitleg geven
over haar voorstellen. De
Gemeente maakt daarvoor
een budget vrij. Vier wijk-
vergaderingen zijn natuurlijk
mager voor een uitgestrekte
gemeente als Anderlecht maar
het is een begin. Inter Envi-
ronnement Bruxelles, onze
tegenvoeter, en Bral aanvaar-
den de animatie van deze ver-
gaderingen omdat we het als
precedent belangrijk vinden.

De vergaderingen verlo-
pen soms wat rumoerig, zoals
je met dit thema kan ver-
wachten, maar niet agressief.
Gemiddeld komen er meer
dan 50 mensen op af die in
groepjes discussiëren over de
gevolgen van dit concept. We
noteren en beantwoorden al
hun vragen.

Een kleine uitschuiver:
E.M. en de werkgroep van

het ‘Huis’maken een reizende
tentoonstelling die in o.a. win-
kelcentra de principes en
voorstellen kenbaar maakt
van het mobiliteitsplan. Maar
op het laatste nippertje deinst
het college terug. De voor-
stellen zijn immers nog niet
goedgekeurd en dus kunnen
ze niet worden tentoonge-
steld. Tenzij in het gemeen-
tehuis. Blijkbaar geeft die
locatie een veiliger gevoel,
zelfs al is de informatie
dezelfde. Ondertussen was
de tentoonstelling wel al aan-
gekondigd in de folders. Som-
mige bewoners gaan op zoek
naar de panelen op de aange-
kondigde plaats en komen
van een kale reis terug.

de kanttekening
Die willen we jullie niet

onthouden. Op de vervolg-

vergadering schaart Interwij-
ken, het platform van zo’n 15
Anderlechtse wijkcomités,
zich achter de idee van de
‘mazen’. Over het algemeen
zien zij echter te veel straten
als grote as ingevuld. Vooral
in het handelscentrum rond
Sint-Guido blijven er zoveel
doorgangswegen dat er in de
praktijk niets zal veranderen.
Het studiebureau stelt voor
om na een overgangsfase een
groot aantal doorgangswegen
om te zetten in woonstraten
voor plaatselijk verkeer (dan
worden de vakken echt
ondoorlaatbaar) maar hoe
lang gaat die overgangsfase
duren? Geen antwoord. Tot
we ergens bij wijze van voor-
beeld ’20 jaar’ horen vallen.
Een eeuwigheid, zegt Inter-
wijken.

anders mobiel

bral

(be)middelen
Elke maand valt alert in uw bus en dat is

vooral te danken aan de inzet van de auteurs
en de middelen die erin kruipen. We beschik-
ken niet over een specifieke financiering
hoewel we vrijwilligers, reporters en laatst
nog een paar topmodellen betalen.

Kan u met dezelfde vanzelfsprekendheid
waarmee u Alert verslindt 10 EUR over-
schrijven (dat is minder dan 1 EUR per
nummer). Voor die prijs kan je er zelf geen
maken! U kan uw genereuze geste kwijt op
001-2154937-61 met vermelding: ALERT,
goe bezig in 2004!

Als u dan toch in de bank staat in hoeda-
nigheid van penningmeester namens een
van de vele aangesloten verenigingen van
Bral... kan u dan uw lidgeld voor 2004 her-
nieuwen? Amper 12,50 EUR voor 365
dagen militante ondersteuning van bewo-
nersbelangen? Voor dat bedrag zou ik zelf
niet in de clinch willen gaan met de schepen
van stedenbouw. Op hetzelfde rekening-
nummer met vermelding: Bral, weerom
goe bezig in 2004!



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
Zuun - Vogelenzangstraat,
Bergensesteenweg, 
Hof ter Vleestdreef
Stedenbouwkundige vergunning voor
de plaatsing van een afsluiting, ver-
nieuwing van de toegangsdeurtjes
en hekken en aanplant van een haag
tegen de Bergensesteenweg (2de fase
van het saneringsplan van de site).
Tot 11-4-04
Overlegcommissie op 21-4-04

Hospitaal - J. Graindorlaan 66
Kliniek Ste-Anne St-Rémi St-Etienne
vzw vraagt een stedenbouwkundige
vergunning om een bijverdieping op
te trekken voor de afwerking van de
6de verdieping.
Tot 11-4-04
Overlegcommissie op 21-4-04

Sportterrein
Duivenmelkersstraat
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een omnisportterrein.
Tot 11-4-04
Overlegcommissie op 21-4-04

BBP Meylemeers Oost
Het gemeentebestuur vraagt de
gedeeltelijke opheffing van het BBP
Meylemeers Oost.
Tot 30-3-04

BBP Brug van Kuregem
Het gemeentebestuur stelt het BBP
‘Brug van Kuregem’ voor.
Tot 30-3-04

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Bestemmingswijziging
Eedgenotenstraat 10A
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een socio-cultu-
reel centrum tot eengezinswoning.
Tot 11-4-04
Overlegcommissie op 20-4-04

Uitbreiding Franklinstraat 66/70
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een pand tot 6
appartementen met een handelsge-
lijkvloers.
Tot 11-4-04
Overlegcommissie op 20-4-04

• BRUSSEL VIJFHOEK
Verbouwingen
Koningsstraat 60-68
Stedenbouwkundige vergunning en
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag om de kantoren en onder-
grondse parkings te verbouwen con-
form de eisen van de brandweer, met
verhoging van de oppervlakte, nieuwe
gevels langs het binnenterrein, ver-
nieuwing van de daken en diverse
technische installaties.
Tot 11-4-04
Overlegcommissie op 20-4-04
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Verbouwingen
Kanaalstraat 63-65
Stedenbouwkundige vergunning voor
de samensmelting en de verbouwing
van 2 gebouwen voor residentiële
doeleinden.
Tot 11-4-04
Overlegcommissie op 20-4-04

Hotel - Damstraat 23
Sleepwell VZW vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
sluiting van de overdekte doorgang op
het gelijkvloers en de inrichting van
een polyvalente zaal.
Tot 11-4-04
Overlegcommissie op 20-4-04

• ELSENE
Opheffing BBP
BBP de Meeûssquare
Het gemeentebestuur stelt de
opheffing van het BBP de Meeûs-
square voor.
Tot 30-4-04
Overlegcommissie op 12-5-04

VUB - Pleinlaan 2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van het sportcomplex.
Tot 8-04-04
Overlegcommissie op 21-4-04

• ETTERBEEK
Metro ‘Petillon’
Vrijwilligerslaan 62-64
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanpassing en de renovatie van
de toegang van het station ‘Petillon’
voor personen met een beperkte
mobiliteit.
Tot 23-4-04
Overlegcommissie op 6-5-04

• EVERE
Bodemsaneringswerf
Kolonel Bourgstraat 120
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
bodemsaneringswerf en een kan-
toorgebouw met benzinestation.
Tot 13-4-04
Overlegcommissie op 22-4-04

Verkaveling - Maquisstraat,
Bouwgezellenerf
Verkavelingsvergunning voor de ver-
kaveling van het terrein en de aanleg
van verkeerswegen.
Tot 8-4-04
Overlegcommissie op 22-4-04

• LAKEN
Weg - de Vrièrestraat,
Médoristraat, Chrysanten-
straat en Prins Karelsquare
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de openbare weg.
Tot 26-4-04
Overlegcommissie op 4-5-04

Weg - Heizelstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de openbare weg.
Tot 26-4-04
Overlegcommissie op 4-5-04

• St-AGATHA-BERCHEM
Bestemmingswijziging
Groot-Bijgaardenstraat 18-22
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een industrieel
gebouw in 3 lofts, met aanleg van 6
privétuinen en een overdekte parking
(18 voertuigen).
Tot 12-4-04
Overlegcommissie op 29-4-04

• UKKEL
School
Drogenbossesteenweg 156
Het gemeenschapsonderwijs vraagt
een stedenbouwkundige vergunning
voor de bouw van 3 klassen en de her-
inrichting van de bestaande klassen.
Tot 5-4-04
Overlegcommissie op 28-4-04

Nieuwbouw - Hoek Van
Beverlaan en Kasteeltjeslaan
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de bouw van
een villa met 8 appartementen.
Tot 5-4-04
Overlegcommissie op 28-4-04

• VORST
Drukkerij - Luttrebruglaan 74
De Regie der gebouwen vraagt een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
drukkerij met diverse werk- en
opslagplaatsen en technische instal-
laties.
Tot 10-4-04
Overlegcommissie op 22-4-04

Technisch centrum
Brusselsesteenweg 112
Het gemeentebestuur vraagt een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
technisch centrum met werkplaatsen
om voertuigen manueel te wassen
en te herstellen, een werkplaats voor
houtbewerking, diverse opslagplaat-
sen, een drukkerij en een overdekte
en openluchtparking (57 voertuigen).
Tot 8-4-04
Overlegcommissie op 22-4-04

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 patricia@bralvzw.be of 02/217 56 33.
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join us! 
tijdelijke stafmedewerker
Voltijds voor 4 à 5 maanden,
met onmiddellijke indienst-
treding.
taken:
We zoeken iemand die geïn-
teresseerd is in de stad en een
mondje Frans kan praten en
vooral verstaan. Zij of hij moet
kunnen werken met groepen
mensen. 
De persoon in kwestie zal
gedurende enkele maanden
een werkgroep van bewoners
moeten opvolgen over het
afvalprobleem. De kans
bestaat dat er ook bewoners-
vergaderingen over gemeen-
telijke mobiliteitsplannen op
haar of zijn bord komen.
profiel:
• tweetalig
• kunnen werken met groepen
• interesse in de stad
wij bieden:
Een voltijdse functie voor een
bepaalde duur, 4 à 5 maanden
meer info:
Bral, Piet van Meerbeek,
02/217 56 33
www.bralvzw.be 
solliciteren:
vóór 20/04/2004.


