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informele wijkcont(r)acten tijdens bralcafé
quantumsprong voor geïntegreerde wijkontwikkeling

Tien jaar geleden waren de wijkcontracten een voorzichtige stap in het onbekende wijkontwikkelings-
avontuur. Programma’s voor geïntegreerde ontwikkeling in achtergestelde buurten... je reinste science-
fiction? Is die fantasie ondertussen werkelijkheid? Gedeeltelijk wel. Bral doet een oproep voor een reis
naar een andere dimensie van stadsvernieuwing.

echt voorhistorisch
Bralcafé 20042 (op 20 04
2004). Ongeveer 30 mensen
bij elkaar rond het standpunt
dat wijkcontracten onvol-
doende geïntegreerd zijn. Aan
sluipverkeer of veiligheids-
problemen kan een wijkcon-
tract bv. niks verhelpen. Vaak
is een wijkcontract de per-
soonlijke speeltuin van de
burgemeester en zijn de

andere schepenen nauwelijks
betrokken. Participatief zijn
de wijkcontracten ook slechts
tot op zekere hoogte. Veel
vakjargon over de projecten,
weinig stipte uitnodigingen
voor de vergaderingen van de
Plaatselijke Commissie voor
Geïntegreerde Ontwikkeling
(PCGO, het overlegorgaan
binnen een wijkcontract) en

het probleem van de dubbele
petjes. De PCGO’s moeten in
principe advies geven aan het
College maar wie heeft op de
vergaderingen de touwtjes in
handen? Doorgaans de bur-
gemeester zelf. Het beheer
van de wijkcontracten kan
beter. Lopen de projecten bv.
wel verder na afloop van een
wijkcontract?

brussel
bokrijk
Wijkcontracten, controversieel
gespreksonderwerp tijdens ons
laatste bralcafé, blijven een piste
voor duurzame wijkrenovatie.
Toch scoort de ene gemeente
beter dan de andere. Omwille
van grillige gemeentegrenzen
of versnipperde inzetmogelijk-
heden? Zijn het bevoegdheids-
perikelen tussen burgemeesters,
schepenen en bovenlokale bestu-
ren? Ligt het aan de trage en
wisselvallige uitvoering van de
plannen?

Wijkcontracten vergen een
coördinatie over de gemeente-
grenzen heen op gewestelijk
niveau waar de verantwoorde-
lijkheid ligt voor een coherent
stadsproject.

In de huidige omstandigheden
zijn de gemeentelijke bevoegd-
heden en de dito administra-
tieve structuren niet langer de
geschikte partners om een stads-
project en de daarbij horende
wijkcontracten uit te voeren.

In de toekomst zullen de wijk-
contracten in een vernieuwd
administratief kader moeten pas-
sen: het gewestelijke niveau met
de wijken. De configuratie (bv.
stadsdistricten) van die nieuwe
administratieve constructies is
voor het slagen van de volgende
generatie wijkcontracten van
essentieel belang.

Na 170 jaar mag je in onze
hoofdstad toch enige moderni-
sering verwachten van het
gemeentelijk parochialisme. Of
moet Brussel het ‘Bokrijk’wor-
den van het lokaal bestuursni-
veau?

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

Van omstreeks 2004 AD dateren de eerste, informele wijkcont(r)acten
over stadsvernieuwing. De rotstekening hierboven is de eerste Plaatselijke
Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO).
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meer participatie
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echt geïntegreerd
Stel je even het volgende

voor. Alle overheden samen
zetten zich aan de opmaak
van geïntegreerde wijkplan-
nen. Voor alle buur ten.
Gespecialiseerde teams
betrekken daarbij zoveel
mogelijk de bewoners en de
gebruikers van de wijk (han-
delaars, klanten, werknemers,
verenigingen, kinderen...).
Omdat je niet alle aspecten
van leven en welvaart op
wijkniveau kan behandelen,
komen er tegelijkertijd the-
matische plannen over mobi-
liteit, huisvesting, tewerk-
stelling... Telkens worden de
deskundigen en gespeciali-
seerde verenigingen uitgeno-
digd om daaraan mee te wer-

ken. Voeg uiteindelijk de the-
matische plannen bij de wijk-
plannen en je bekomt een
blauwdruk voor jaren door-
dacht beleid.

Een interessant alternatief
voor de gemeentelijke ont-
wikkelingsplannen. De sche-
pencolleges zien die toch
maar als vervelend huiswerk
dat ze naar studiebureaus
doorschuiven.  Ook ten
opzichte van de basisdossiers
van de wijkcontracten heeft
zo’n geïntegreerd ontwikke-
lingsplan voordelen. Hier zou
nergens geschreven staan dat
woningen, straten en sociale
cohesie prioritair zijn of dat er
- bij wijze van spreken - niks
mag gebeuren aan sluikstor-
ten of aan het lekke dak van

een bouwvallige buurtschool.
Dit proces omvat alle proble-
men en formuleert gepaste
acties. De juiste uitvoerder
en het overeenkomstig budget
staan er zwart op wit in.

De aanwezigen op het
Bralcafé vragen aan de
nieuwe gewestregering om
het initiatief te nemen voor
deze nieuwe geïntegreerde,
participatieve en gebiedsge-
richte ontwikkelingsplannen.

echt participatief
Op welke momenten en op

welke manier moet je o.a.
bewoners inspraak geven bij
de opmaak van zulke plan-
nen? Een evenwichtsoefe-
ning. Enerzijds, horen we op
het Bralcafé, is het onvol-

doende dat bewoners en
gebruikers kunnen reageren
op voorstellen van bovenaf.
Ze moeten ook zelf voorstel-
len kunnen doen. Anderzijds
waarschuwt iemand dat de
verkozenen ook een visie
moeten uitbouwen en keuzes
moeten maken. We moeten
opletten voor het openbaar-
onderzoek-syndroom: een
publieke bevraging mag niet
dienen als alibi voor de over-
heid om geen duidelijke richt-
lijnen te moeten opmaken.

Verschillende mensen
waarschuwen ervoor dat ver-
gaderingen alleen ontoerei-
kend zijn. Er is meer creati-
viteit nodig om de minder
mondige medemens te prik-
kelen om zijn mening te
geven. De specialisten moe-
ten de methoden aanpassen
aan de verschillende bevol-
kingscategorieën (handelaars,
kinderen, inwijkelingen...).

Dit hele inspraakproces kost
geld en tijd. Als de methode
ruim op tijd is gekozen, hoeft
het echter geen jaren aan te
slepen. De acties, vergaderin-
gen of ontmoetingsmomenten
kunnen van tevoren vastliggen
en met de juiste coördinatie,
blijven er nog jaren over om de
plannen uit te voeren. Het
spreekt vanzelf dat er ook tij-
dens de uitvoeringsfase nog
inspraak nodig is.

met of zonder
baronieën?

We kunnen niet ontsnap-
pen aan een discussie over
het voortbestaan van de hui-
dige gemeenten. Zowat ieder-
een op het Bralcafé vindt dat
er een overheidsniveau nodig
is dat geografisch zeer dicht
bij de mensen staat. De
gemeenten met hun grillige
en willekeurige grenzen staan
nog te ver af en zijn te groot.
Iemand oppert dat lokale
antennes van het Gewest de
oplossing zijn maar de meer-
derheid vraagt om een soort
buurtraden. Of die verkozen
moeten worden, is een open
vraag. Moeten die buurtra-
den trouwens uitvoerende
bevoegdheid krijgen? Kun-
nen de PCGO’s als voorbeeld
dienen? Moet het Gewest de
uitvoerende macht zoveel
mogelijk waarnemen? En ten-
slotte: hebben de gemeenten
nog een bestaansreden?

vervolg van pagina 1

partisipatieve demokrassie
spellingtips volgens rénovas et goosse

RénovaS is de vzw waaraan
de gemeente Schaarbeek de
coördinatie van de wijk-
contracten toevertrouwt.
Om hun activiteiten en de
coördinatie meer bekend-
heid te geven bij de Schaar-
beekse bevolking, maakt
RénovaS dankbaar gebruik
van een informatiekrant
voor de bewoners.

In het kader van de parti-
cipatieve democratie wil Bral
zijn baksteentje bijdragen en
lichten we een aantal passages
uit het blad om over wijk-
contracten nog meer duide-
lijkheid te verschaffen. Over
Neptunium bericht het blad:

‘Momenteel het college van
de gemeente van Schaerbeek
aan de wil om het Neptunium

in de onvervangbare functie te
handhaven die dit zwembad
zolang bezet op de plannen
van de volksgezondheid, van
de opvoeding slechts van de
vrije tijd. Maar dat is hij van
de toekomst op lange termijn
van deze openbare uitrusting,
van dit architecturale erfdeel?
Sinds bijna een jaar, een aan-
tal inwoners heeft zich gemo-
biliseerd om het zwembad van
Schaerbeek “te beschermen
het Neptunium” plaatst van
Houffalize.’

OK! ‘Het Neptunium’ staat
dus hoog op de agenda en in
hetzelfde krantje wordt dui-
delijk wat Houffalize is dank-
zij een puike vertaling van
‘Une nouvelle place d’Houf-
falize’. Dat wordt dan ‘een

nieuw D’Houffalizeplein’.
We besparen u ‘een inter-

view met een bewoners’ maar
willen even stilstaan bij de
zeer existentiële vertaling van
‘il était une fois Schaerbeek’:
‘het was Schaarbeek’.

kort en bondig.
De politiek van het minste

woord vindt geen ingang bij
de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad daarentegen. In een
memorie van toelichting pro-
beren ze de aandachtige lezer
murw te krijgen met helm-
boswuivende volzinnen:

‘Trouwens, zoals de Raad
van State heeft opgemerkt,
heeft men de kwestie van de
door artikel 73 van bovenge-
noemde ordonnantie gegeven

machtiging moeten onder-
vangen door de inhoud van
deze bepaling met terugwer-
kende kracht te wijzigen op de
datum van de inwerkingtre-
ding van de laatst vastge-
stelde ordonnantie, namelijk
de ordonnantie  van 18
december 2003 betreffende
de rehabilitatie en de herbe-
stemming van de niet-uitge-
bate bedrijfsruimten.’

Gelukkig heeft de Raad
van State het opgemerkt van
die niet uitgebate bedrijfs-
ruimten!

Participatieve democratie...
als er met een woord over
gerept wordt, staat het ver-
keerd gespeld.

Al ooit gehoord van kre-
kelsparen? Het principe is
eenvoudig en kost je geen
euro en... Bral kan er beter
van worden. Je stapt naar
het dichtstbijzijnde Fortis-

agentschap en vraagt expli-
ciet dat je wil krekelsparen
voor Bral, projectnummer
90/0047. Intrestopbrengsten
gaan in principe naar jezelf
en naar de bank. Bij krekel-

sparen doet de bank op jouw
verzoek afstand van een stuk
van haar intrestopbrengsten
van je spaarrekening aan de
organisatie van jouw keuze.
Een vorm van ethisch beleg-
gen, als het ware. Vorig jaar
stortte Netwerk Vlaanderen

op onze ethische rekening
493,71 EUR. Het principe
huldigend dat vele kleintjes
een groot maken en dat de
gemiddelde Belg een goede
spaarder is...

en Bral de middelen goed
weet te besteden...

krekelsparen
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zelf je fietsenstalling plaatsen?
minder vergunningen

Ontelbare buurtgroepen
maakten plannen om zelf
banken te plaatsen, een fiet-
senstalling te bouwen of wat
groen te planten.Hoeveel zijn
er naar de gemeente gestapt
en kregen er het deksel op
de neus? ‘Neen, daarvoor
hebt u een stedenbouwkun-
dige vergunning nodig.’ We
weten dat vergunningsaan-
vragen lang aanslepen. Lang
genoeg om je enthousiasme
kwijt te geraken.

Voor kleine werken in of
rond je huis was er een ver-
gunning nodig. De behande-
ling van al die dossiers zorgt
voor vertragingen bij de
gemeentelijke dienst steden-
bouw, die bijna overal onder-
bemand is.

Daarom zijn er nu een aan-
tal kleinere werken of ingre-
pen vrijgesteld van steden-
bouwkundige vergunningen.
Andere hoeven geen extra
advies van de gewestelijke
administratie stedenbouw en
voor een aantal heb je geen
architect nodig maar kan je
zelf de aanvraag indienen.

De regering heeft vorige
jaar de lijst geactualiseerd.
(Besluit van 12/6/2003 –
Staatsblad 7/7/2003). Een
overzicht.

festivals 
en evenementen

Tijdelijke installaties met
een sociaal, cultureel, recre-
atief of evenementieel (sic)
karakter voor een maximum
van drie maanden hoeven
geen bouwvergunning meer.
Ook versieringen voor feesten
of manifestaties komen voor
in de lijst.

Spandoeken voor buurt-
feesten, uitrusting voor
zomerfestivals, kunstwerken
op de openbare weg, stalletjes
voor braderijen kunnen alle-
maal zonder vergunning.
Ijspistes, kermissen, sport-
evenementen e.d. horen thuis
in deze categorie.

wegenaanleg
Voor de heraanleg van

wegen, de vernieuwing van
het wegdek, rioleringswerken
of om kabels, buizen en lei-
dingen te plaatsen en te ver-
nieuwen is geen steden-
bouwkundige vergunning
vereist.

Voor zover dit niet ingaat
tegen de bepalingen van een
bestemmingsplan of voor
zover dat er geen grondige
wijzigingen uit voortvloeien
aan de essentiële kenmerken
van het dwarsprofiel. We

begrijpen hieruit dat ‘groot
onderhoud’ van een straat
kan, maar bv. het aanzienlijk
versmallen of verbreden
ervan niet.

Een uitzondering evenwel
voor werken op de plaatsen
waar natuursteen gebruikt
werd. 

inrichting van
straten en pleinen

Kleine werken die meer
ruimte creëren voor voetgan-
gers en fietsers, die de vei-
ligheid of de esthetische aan-
leg ervan verhogen kunnen
zonder bouwvergunning.
Idem voor de aanleg van
ruimtes bestemd voor aan-
plant, bv. plantsoenen. Idem
voor verkeerstekens, vaste of
verplaatsbare elementen om
het verkeer in goede banen
te leiden, controlesystemen
voor het parkeren (parkeer-
meters, camera’s, uurmeters,
radar...), openbare verlich-
ting, wachthokjes voor open-
baar vervoer, verkeersdrem-
pels.

Fietsenstallingen, bedie-
ningskasten voor verkeers-
lichten, praatpalen, banken,
tafels, vuilnisbakken, kleine
fonteinen, telefooncellen,
plantenbakken en brieven-

bussen staan ook in de lijst.
Niet overdekte caféterrassen
van minder dan 50 m2 worden
ook vrijgesteld van steden-
bouwkundige vergunning
wanneer zij ten minste 1/3de

van de voetgangersruimte vrij
laten of zeker 2 meter.

de adder 
onder het gras

Voor al die kleine werken
of ingrepen aan straten en
pleinen betekent ‘zonder ste-
denbouwkundige vergun-
ning’ niet ‘zonder vergun-
ning’.

Er is geen stedenbouw-
kundige vergunning meer
nodig om een straat veiliger
te maken voor voetgangers
en fietsers, maar dat betekent
niet dat je er zelf mag aan
beginnen. De straten en wegen
vallen onder de bevoegdheid
van Gemeenten en Gewest,
als wegbeheerder. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor de open-
bare orde en veiligheid en
daarom moeten zij de toela-
tingen geven voor het gebruik
en de aanleg ervan. Dit geldt
voor de echte aanleg en het
groot onderhoud zoals het
herstel van slijtage e.d. Maar
je mag zelf geen bank of fiet-
senrek op het trottoir voor je
woning zetten zonder toela-
ting van de wegbeheerder.

‘Zonder stedenbouwkun-
dige vergunning’ wil zeggen
‘geen openbaar onderzoek en
geen overlegcommissie’.
Voor de heraanleg van een
straat, om trottoirs aan over-
steekplaatsen te vergroten,
parkeerstroken te wijzigen
e.d. is geen openbaar onder-
zoek nodig. De werken kun-
nen dus starten zonder dat de
buurt ervan weet. Een goede
gemeente zal uiteraard correct
handelen en wel een overleg
organiseren met de bewoners
en de gebruikers.

kleine werken 
in en om het huis

Installatie van verwarming,
sanitair, isolatie en verluch-
ting kan zonder bouwver-
gunning. Hetzelfde geldt voor
interne verbouwingswerken
zonder te raken aan de inde-
ling of stabiliteit van het
gebouw of wanneer het aan-
tal kamers niet wijzigt (bv.
een hotel). Maximum 75 m2

van een woning ombouwen
voor een vrij beroep kan zon-
der vergunning, op voor-
waarde dat de persoon er zelf
woont. Om kleine bijgebou-
wen af te breken, moet je geen
vergunning meer aanvragen,
wanneer de stabiliteit van het
geheel niet in gevaar komt.

Deuren en ramen vervan-
gen, staat ook in de lijst, maar
zonder de oorspronkelijke
vorm te wijzigen.

Wanneer je je houdt aan
strikte regels wat hoogte,
diepte, dakhelling, reliëf-
wijziging betreft, mag je in je
tuin bouwen. Een veranda
vast aan het huis of een klein
tuinpaviljoen of een klein
niet overdekt zwembad... kan
allemaal.

de kleine letters
Dit is slechts een bondige

samenvatting van het besluit.
de wettekst zelf is veel gede-
tailleerder. Er is bv. wel een
vergunning nodig wanneer
het gaat om werken of ingre-
pen aan een beschermd goed,
of wanneer je ingaat tegen de
bepalingen van een bestem-
mingsplan. Wanneer je con-
crete plannen hebt, is het toch
aangewezen om de wettekst
uit te pluizen, raad te vragen
aan de gemeentelijke dienst
stedenbouw of een andere
bevoegd persoon.

Meer info bij
hilde@bralvzw.be 
of telefonisch 
op 02 217 56 33

© Kirby Spike



onder het mom van...?
mommen-ateliers in sint-joost bedreigd

Een beetje verdoken in de
kleine Liefdadigheidstraat
ligt de oudste kunstenaars-
cité van Brussel: de Mom-
men-ateliers.Felix Mommen
was een mecenas die hele
horden artiesten onderdak
bood, waaronder grote
namen als Félicien Rops,
Constantin Meunier, Emile
Verhaeren en Rik Wouters.

Al die jaren lang, van 1874
tot nu, hebben de ateliers hun
oorspronkelijke functie
bewaard. Vandaag wonen en
werken er schilders, fotogra-
fen, dansers, muzikanten, een
videast, een circusartiest en

tutti quanti. De huurprijs is
gematigd. De ontmoeting van
al die creatieve geesten werkt
inspirerend.

hoe lang nog? 
De eigenaar heeft name-

lijk plannen. De buitenzijde
van het pand is gerenoveerd.
Binnenkort volgt de binnen-
kant.

Voor alle duidelijkheid: het
gebouw zelf is niet langer
bedreigd. Allerlei snode plan-
nen zijn in het verleden afge-
weerd. In 1992 heeft het
Gewest het pand geklasseerd.
Maar dat statuut beschermt

alleen de infrastructuur en
zegt niks over de functie van
kunstenaarsateliers. Omdat
het gebouw op wandelafstand
ligt van de ‘olievlek’Europa,
kunnen de appartementen een
stevige prijs opbrengen als
loft. Huurcontracten die aflo-
pen, worden niet meer ver-
lengd. De leegloop lijkt
begonnen.

niet storen, 
hier schept men

De artiesten van de Mom-
men-ateliers vinden dat zo’n
broeihaard van kunst als de
ateliers moet blijven bestaan.
Ze willen de plek zelfs open-
stellen en hebben een atelier
gereserveerd voor kunste-
naarsgroepen of verenigingen

van buitenaf. Iedereen kan er
artistieke projecten en evene-
menten komen ontwikkelen.
Op die manier kunnen de ate-
liers, nog meer dan vroeger,
bijdragen tot een gemengde en
levendige wijk en stad.

De eerste stap op weg naar
het behoud is gezet. De eige-
naars zijn bereid om de reno-
vatie af te blazen en het
gebouw van de hand te doen.
Het moeilijkste moet natuur-
lijk nog komen. Een nieuwe
mecenas vinden. De kunste-
naars hopen, gesteund door de
gemeente Sint-Joost, dat een
privé-publieke samenwerking
de redding zal brengen.

Meer info op 
www.ateliersmommen.domainepublic.net
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nieuws van het front

laatste flandriens wonen in brussel
heraanleg van de vlaamsesteenweg

De Stad heeft de vervelende
gewoonte haar centrum vol
te stouwen met kasseien.
Zelfs voetpaden ontsnappen
hier niet aan. Eind 2002
nodigde Cyclo1 de pers uit
voor een fietstocht over de
Brusselse kinderkoppen
n.a.v. de nakende overleg-
commissie over de heraan-
leg van de Vlaamsesteenweg
(met kasseien uiteraard).

kasseien 
= faux vieux

Een korte tocht langs o.a.
de Lepage- en de Devaux-
straat volstond om de aanwe-
zige journalisten te overtui-
gen. Vooral de toestand van de
Devauxstraat - enkele weken
voordien opgeleverd en al
flink toegetakeld door auto’s
en vrachtverkeer - maakte
indruk. Automobilisten heb-
ben er nagenoeg geen last
van, maar voor personen met
een beperkte mobiliteit (1 op
3 Belgen: zie figuur), voet-
gangers, fietsers en omwo-
nenden vallen kasseien lelijk
tegen. In tegenstelling tot de
algemeen aanvaarde bewe-
ring remmen kasseien het

autoverkeer nauwelijks af. De
remafstand is langer, ook voor
fietsen. Bij regen en vries-
weer zijn kasseien ronduit
gevaarlijk. Bovendien maken
voertuigen meer lawaai op
kasseien dan op asfalt.

vrije meningsuiting
De persfietstocht gaf in

‘Brussel deze Week’ aanlei-
ding tot tientallen lezersbrie-
ven pro (1) en contra (de rest)
kasseien en zorgde voor
maandenlange discussie op
de gespecialiseerde mobili-
teits-newsgroup van NoMo.
Experts raakten het eens dat
kasseien geen goede straat-
bekleding zijn in steden.

Op de overlegcommissie
over de Vlaamsesteenweg
beloofde de voorzitter de ini-
tiële plannen te laten herzien
in functie van de verzuchtin-
gen van fietsers (de Vlaamse-
steenweg ligt op de geweste-
lijke fietsroute nummer 8,
nvdr), voetgangers en omwo-
nenden. Sindsdien was er wei-
nig nieuws over de evolutie
van de plannen, twee geor-
chestreerde2 informatiever-
gaderingen niet te na gespro-

ken. Een van de hilarische
gevolgen van de informatie-
vergaderingen was de keuze
voor hoge paaltjes aan de rand
van de voetpaden: “omdat we
anders de paaltjes niet zien
bij het achteruit (fout) parke-
ren (op de stoep), wat aan-
zienlijke schade kan veroor-
zaken aan onze auto’s”.

het resultaat telt
Enkele maanden geleden

(met enige vertraging) start-

ten de werken. Ze verlopen
vlot. Het stuk aan de kant van
het St-Katelijneplein werd
vanaf begin vorige week aan-
gepakt. De werf zal waar-
schijnlijk voor het bouwver-
lof sluiten. Van aanpassingen
voor fietsers geen spoor. Op
een aantal plaatsen vertonen
de nieuwe voetpaden de eer-
ste tekenen van verval. De
Stad blijft ook elders in het
centrum de straten overladen
met kasseien. Wanneer tus-

sen Parijs en Roubaix de laat-
ste kasseienstroken door de
beschaving ingehaald zullen
zijn, wordt Brussel ongetwij-
feld een goede uitwijkmoge-
lijkheid.

Gerben Van den Abbeele
coördinator Cyclo vzw

1 Met de steun van Bral, het
Comité ter verdediging van de
bewoners van Brussel Centrum,
Gracq Bruxelles-Ville, De
Markten, NoMo en PlaceOvelo.

2 Door een speling van het lot
waren vooral de voorstanders van
het kasseienproject uitgenodigd.

personen met een ‘handicap’ ouderen
6% 14,8% 

kinderen tijdelijke PBM 

7,1% (door omstandigheden)
5 à 15%

Minstens 30% van de bevolking zijn personen met een beperkte mobiliteit (PBM).
Bron: Acces-A (www.anlh.be/accesa).
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mobiliteit

Naar aanleiding van de
‘Week van Vervoering 2004’
die zal plaatsvinden van 16
tot 22 september, lanceren
Inter-Environnement Bruxel-
les en Bral een projectoproep
met de steun van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

In 2003 liepen er op de eer-
ste, succesvolle oproep 24
aanvragen binnen. Daarvan
ontvingen er 13 financiering,
gespreid over 6 gemeenten.
Omwille van dit succes wordt
dit jaar de projectoproep naar
verenigingen, wijkcomités,
jeugdbewegingen, hande-

laarsverenigingen, enz. op-
nieuw mogelijk.

hoe en wat?
Het Gewest stelt 7 500

EUR ter beschikking voor de
financiering van lokale ini-
tiatieven die verband houden
met mobiliteit. Deze initia-
tieven moeten zonder uitzon-
dering plaatsvinden tijdens
de ‘Week van Vervoering
2004’ van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Ter inspiratie enkele voor-
beelden van projecten die in
2003 middelen kregen: een

buurtfeest met tentoon-
stelling rond mobiliteit, een
informatievergadering over
het gemeentelijk mobiliteits-
plan, fietswandelingen voor
minder valide volwassenen
en kinderen, automobilisten
sensibiliseren op een grote
verkeersas om de 50 km per
uur na te leven, fiets-, roller-
en stepparcours organiseren,
automobilisten sensibiliseren
over de aanwezigheid van een
fietspad. Natuurlijk kan je
andere initiatieven uitwerken!

Let wel: personeelskosten
of aankoop van voedsel komt

niet in aanmerking voor
financiering.

praktisch
Je moet je projectaanvraag

indienen bij Bral ten laatste op
15 juni 2004. Voor eind juni
zal de selectie gebeuren. Je
kan het inschrijvingsformu-
lier bij Bral verkrijgen.

Meer info bij Alain Vandenplas
op Bral, Zaterdagplein 13 in
1000 Brussel. Telefonisch op
02 217 56 33 of e-Mail naar
alain@bralvzw.be

projectoproep 
week van vervoering 2004

ken uw wereld

resto-rac
Het restaurant van het RAC

(het Rijksadministratief Cen-
trum) is waarschijnlijk het
grootste maar onbekendste
eethuis van Brussel. Elke
weekdag worden er enkele
duizenden maaltijden geser-
veerd aan zeer democratische
prijs (menu te vinden op
w w w. r a c - r e s t a u r a n t s -
cae.fgov.be). Je komt er naast
de huidige ambtenaren van
het RAC en de Financietoren
(voor zover die nog niet ver-
huisd zijn) ook gepensio-
neerde ambtenaren tegen voor
wie het restaurant een vaste
ontmoetingsplaats is. Wat
deze plek op lange termijn
wordt, is nog niet duidelijk
(alert 295). Het publiek debat

startte met het MAPRaC
Weekend van 19 tot 21 maart
ll. en loopt verder op plein-
OPENair dat zich van 8
augustus tot 11 september op
de site nestelt. Heb je zelf
ideeën voor een creatieve her-
invulling van de plek? Wil je
mee het debat stimuleren over
het gebruik van de openbare
ruimte in deze stad? Vind je
dat stadsplanning anders kan
dan ‘op zijn Brussels’? Dan is
de projectoproep van Cinema
Nova en City Mine(d) waar-
schijnlijk iets voor jou(w
groep). Wat het restaurant
betreft: door er nu zo veel
gebruik van te maken, blijft
het misschien bestaan?

Info op www.nova-cinema.com/prog/71/poa.pdf

BERICHT VAN
OPENBAAR ONDERZOEK

BIJZONDERE WEBSTEK

Het volgend project wordt onderworpen aan openbaar onderzoek:

On-line op de webstek van Bral:
Handleiding voor inspraak van de actieve bewoner of gebruiker van
de stad begaan met de ontwikkelingen in zijn buurt of een andere wijk.
Hoe omgaan met rode affiches, openbare onderzoeken en overlegcom-
missies.
Het openbaar onderzoek vindt plaats vanaf 01.05.04.
De vergadering van de Overlegcommissie vindt plaats op
Bral, Zaterdagplein 13, te 1000 Brussel, op een nog nader te bepalen
datum en tijdstip.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier
op de webstek van Bral worden geraadpleegd op volgend adres:
www.bralvzw.be onder de rubriek ‘openbare onderzoeken’.

van maandag tot zondag:
tussen 00.00 uur en 23.59’59’’ uur (via het Internet).

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij Bral gemeen-
tebestuur (zie bovenstaand adres) van maandag tot vrijdag tussen
09.30 uur en 17.00 uur (op de 1ste verdieping) of na telefonische afspraak
op het nummer 02/217.56.33.
De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:
- schriftelijk, aan Bral, op het volgende adres: Zaterdagplein 13, te

1000 Brussel, ter attentie van het Secretariaat van de webstek, uiter-
lijk voor er een nieuwe webstek komt;

- mondeling, tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewe-
zen beambte bij Bral, (zie bovenstaand adres) van maandag tot vrij-
dag tussen 09.30 uur en 17.00 uur (op de 1ste verdieping).

Tijdens het openbaar onderzoek kan ieder persoon schriftelijk aan Bral
vragen door de Overlegcommissie te worden gehoord.
Brussel, mei 2004.
Door Bral vzw

De Algemeen Secretaris, De Voorzitter,
(g) P. MORTIER (g) A. MARTENS

nieuws van het front



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
fietsroute nr 5 - Veeweidekaai,
tussen de Walcourtstraat 
en de A. Dehemstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van fietsroute nummer 5.
Tot 24-5-04
Overlegcommissie op 2-6-04

bodemsanering De Lijn - 
Bergensesteenweg 1179
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
bodemsaneringswerf.
Tot 10-5-04
Overlegcommissie op 19-5-04

• BRUSSEL LOUIZA
nieuwbouw - Louizalaan 569
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 2 woningen en een over-
dekte parking (8 voertuigen).
Tot 10-5-04
Overlegcommissie op 18-5-04

weg - F. Rooseveltlaan,
Terkamerenlaan,
E. Duraylaan en Sterrenplein
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de herinrichting
van de wegen.
Tot 10-5-04
Overlegcommissie op 18-5-04

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

afbraak/nieuwbouw -
Belliardstraat 193, 
hoek De Motstraat 8-10 
(gedeeltelijk Etterbeek)
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop en de heropbouw van wonin-
gen en kantoren met een overdekte
parking (14 voertuigen).
Tot 18-5-04
Overlegcommissie op 3-6-04

uitbreiding - Montoyerstraat 63,
hoek Aarlenstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en de heropbouw van de
gevel, de uitbreiding van het gebouw
van de 5de tot de 8ste verdieping en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een over-
dekte parking (64 voertuigen), opslag-
plaatsen en technische installaties.
Tot 10-5-04
Overlegcommissie op 18-5-04

• BRUSSEL VIJFHOEK
bestemmingswijziging -
Spoormakersstraat 42-44
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een voormalige
school tot hotel met verhoging van het
aantal kamers tot 40 (wijziging ver-
gunning 26/8/03).
Tot 10-5-04
Overlegcommissie op 18-5-04

Alert is een maandelijks 
berichtenblad
van Bral vzw

redactie/administratie:
Bral vzw

Zaterdagplein 13 - 1000 BRUSSEL
T 02/217 56 33
F 02/217 06 11

Medewerkers: 
Mirjam Amar, Hilde Geens, 

Albert Martens, Peter Mortier,
Patricia Pittery, An Stijfhals, 

Alain Vandenplas, 
Piet Van Meerbeek

Jaarabonnement: d 10 te storten 
op rekening 001-2154937-61 

van Bral vzw - 1000 BRUSSEL
copyright ©: overname van artikels 

wordt aanbevolen 
mits bronvermelding

• ELSENE
parking - Italiëlaan 28-30
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
overdekte parking en openluchtpar-
king (64 voertuigen) met brandstof-
opslag.
Tot 17-5-04
Overlegcommissie op 9-6-04

• ETTERBEEK
afbraak/nieuwbouw - 
Waversesteenweg 444
Stedenbouwkundige vergunning om
24 woningen met een overdekte par-
king (20 voertuigen) te slopen en te
herbouwen.
Tot 17-5-04
Overlegcommissie op 3-6-04

• EVERE
afbraak/nieuwbouw - 
Permansstraat 46
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en de heropbouw van 4
woningen.
Tot 10-5-04
Overlegcommissie op 27-5-04

verkaveling - Verdunstraat
Verkavelingsvergunning met effec-
tenverslag voor de verkaveling van
het terrein voor een woning en de
aanleg van een weg.
Tot 8-5-04
Overlegcommissie op 18-5-04

• LAKEN
nieuwbouw -
Tuinbouwersstraat 22
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 9 appartementen met
een overdekte parking.
Tot 10-5-04
Overlegcommissie op 18-5-04

• SCHAARBEEK
busbedding - Gevenestraat - 
J. Georginlaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van de wegen om de snel-
heid van de bussen 12 en 21 te ver-
beteren.
Tot 1-6-04
Overlegcommissie op 11-6-04

bestemmingswijziging - 
Karabiniersplein 16
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van de kan-
toren en opnamestudio’s in 4 wonin-
gen.
Tot 7-5-04
Overlegcommissie op 14-5-04

• St-GILLIS
bestemmingswijziging - 
Vorstsesteenweg 62
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van het
achtergebouw van een fabriek in
woning, kantoren en kunsthandel.
Tot 10-5-04
Overlegcommissie op 25-5-04

bestemmingswijziging -
Charleroisesteenweg 81
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van de
school in 5 woningen en 4 bomen te
vellen.
Tot 7-5-04
Overlegcommissie op 25-5-04

• St-JANS-MOLENBEEK
bestemmingswijziging -
Menenstraat 29
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
oude drukkerij in een handelszaak
voor 43 voertuigen.
Tot 18-5-04
Overlegcommissie op 25-5-04

nieuwbouw - Celideestraat 17
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 18-5-04
Overlegcommissie op 25-5-04

feestzaal - R. Stijnsstraat 85
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de bestem-
mingswijziging van een opslagplaats
in een feestzaal voor meer dan 200
personen.
Tot 18-5-04
Overlegcommissie op 25-5-04

feestzaal - I. Teirlinckstraat 26
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de bestem-
mingswijziging in een feestzaal voor
200 personen.
Tot 18-5-04
Overlegcommissie op 25-5-04

• UKKEL
heraanleg weg - 
A. Lancasterlaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de straat met
vellen en planten van bomen.
Tot 4-5-04
Overlegcommissie op 26-5-04

aanleg plein - Horzelplein
Stedenbouwkundig attest en milieu-
attest IB met effectenverslag voor de
aanleg van het plein met opslag van
ontvlambare vloeistoffen.
Tot 3-5-04
Overlegcommissie op 26-5-04

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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meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be

van onze
correspondent 
ter plaatse
Op 3 mei zette Ben Bellekens
als tijdelijk medewerker zijn
eerste stappen in het Bral-tijd-
perk. Hij zal zich de komende
maanden toeleggen op de
begeleiding van bewonersin-
breng inzake afvalpreventie in
Sint-Joost en zal daarnaast het
mobiliteitsdebat leven blijven
inblazen. Op de foto zie je hoe
de dossiers hem strategisch
omsingelen.


