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Na de vele herbestemmings- en afbraaksce-
nario’s is er eindelijk een bestemmingsplan in
de maak voor de site van Thurn & Taxis. Het
gaat om een overheidsplan dat momenteel
wordt onderworpen aan een effectenstudie.

Een groot aantal wijkcomités, verenigin-
gen en organisaties* onderlijnen het belang van
deze site in de ontwikkeling van de stad. De
manier waarop momenteel beslissingen wor-
den genomen, het gebrek aan participatie en
de slechte stedenbouwkundige kwaliteit van
het plan riskeren op lange termijn een zware
impact te hebben op deze terreinen. De ver-
enigingen vragen een globale en geïntegreerde
aanpak, die steunt op volgende collectieve
basisprincipes:
01 De herwaardering van de site moet ver-

trekken van wat er is en moet de kwali-
teiten van de site benadrukken, zowel wat
het patrimonium als wat de vergezichten
betreft. De heraanleg moet geënt worden
op het tracé van de sporen die de site
structureren. Het zicht vanop de Laeken-
veldbrug en de perspectieven op de his-
torische gebouwen moeten behouden blij-
ven. Verder moeten de fysieke en sociale
linken met het stadscentrum en met de
omliggende wijken hersteld worden.

02 De perimeter van de effectenstudie moet
heel de hefboomzone omvatten zoals
deze gedefinieerd is in het GeWOP. Zo
worden de BBP’s ‘Helihaven’en ‘Gauche-
ret’ ook mee in rekening genomen, meer
bepaald wat betreft de kantoordruk in
deze zone. De effectenstudie moet reke-
ning houden met de impact van de ont-
wikkeling van T&T op de wijken errond.
De studie moet ook nagaan hoe bepaalde

thurn & taxis

begeleidingscomité een feit
functies die in de wijken ontbreken een
plaats kunnen vinden op T&T.

03 De site van Thurn & Taxis moet een
volledig gemengde site worden.Dit bete-
kent zowel sociale gemengdheid als ver-
weving van functies, zowel horizontaal
als vertikaal. De site moet voor iedereen
toegankelijk zijn en moet plaats bieden aan
ondernemingen die garant staan voor
tewerkstelling. Het woningaanbod moet
1/3 van de andere functies innemen.

04 De effectenstudie moet onderzoeken in
hoeverre de Haven en de andere voorge-
stelde functies een economische meer-
waarde bieden aan de wijken. De ver-
schillende overheden moeten ervoor
zorgen dat de nieuwe economische acto-
ren in synergie met het lokaal economisch
weefsel werken en zich engageren om
onderling te communiceren en informatie
uit te wisselen.

05 De morfologie van de site moet conti-
nuïteit met het aangrenzend stads-
weefsel verzekeren, zowel langs de kant
van de Picardstraat als de Claessensstraat.

06 Er moet meer huisvesting komen dan
voorgesteld in het basisdossier. Die wonin-
gen moeten over de hele site verspreid en
van verschillende types zijn: middenklasse
woningen, sociale woningen en wonin-
gen aan vrije marktprijs.

07 De ontwikkeling van de site moet in
fasen gebeuren om te vermijden dat er
een grote onbeheersbare werf komt die
een bron van onveiligheid betekent.Een
permanent begeleidingscomité moet deze
progressieve ontwikkeling begeleiden, naar
het voorbeeld van wat in andere Europese

steden gebeurt, en waarover ook sprake is
in het Ombudsplan voor de Europese wijk.

08 De site van Thurn & Taxis moet ont-
sloten worden dankzij een beter beheer
van de mobiliteit erop en errond. Een
spoorverbinding (trein of tram) met de
rest van de stad zou optimaal zijn. Open-
baar vervoer naar Pannenhuis of Belgica
moet voorzien worden. De opening van het
metro-station Sainctelette moet worden
bestudeerd. De MIVB moet zich effectief
engageren in het project voor T&T. Het
aantal parkeerplaatsen moet beperkt blij-
ven en het openbaar vervoer aangemoe-

havenimpressies
Tussen de zeer stille zaterdagse industrieën
vaart de Geus met een lading Maritiemers.
Enkele enthousiaste Bralmensen zijn soli-
dair. De zon is erdoor gekomen en laat de don-
kere onweerslucht weerspiegelen in het
kanaal, dat bij stormweer en wateroverlast
dient als bufferbekken. Het gladde waterop-
pervlak biedt taferelen van geperste auto-
wrakken, gemalen graan, containers op en af,
transporten heen en terug.

nv Haven van Brussel heeft zich geen
moeite gespaard: 2 gidsen geven uitleg in 2
talen. Veel nadruk gaat naar mobiliteit. Steeds
weer ‘mobiliteit van het water’, ecologisch
transport, milieubewustzijn.

Waarom zou er in de Brusselse haven geen
industriële activiteit mogen zijn? Vroeger
werd de industrie verbannen. Nu wordt ze
terug gehaald.

De Geus vaart tot aan de ‘Cokeries du
Marly’. De zwartgebakerde torens staan fier
rechtop, omringd door bomen en groen.
Eigenlijk prachtig.

Dan is het varen onder de Budabrug, in
sneller tempo terug naar de Yachting Club.
Daar wacht een warm onthaal. Een drankje,
een hapje, een babbel. Prachtig zicht op de ver-
brandingsoven.

Industrie... voor mij niet gelaten op zo’n
mooie, vredige dag. Geen vuiltje aan de lucht...

– An Stijfhals, vrijwilligster bij Bral –

Foto’s: Christophe Madam
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digd. Dit is de gelegenheid om na te den-
ken over een autoloze site.

09 Het project voor een brug over het kanaal
in het verlengde van de Picardstraat is
overbodig. Het Redersplein volstaat.
Bovendien zou een nieuwe brug de acti-
viteiten van de bedrijven van de Haven van
Brussel kunnen hinderen.

10 Zowel voor de nieuwe constructies
(gescheiden opvang van regenwater, zon-
nepanelen, enz) als voor de renovaties
(duurzame materialen) moeten de princi-
pes van duurzame ontwikkeling in acht
genomen worden. De mogelijkheid van
een collectieve verwarmingscentrale moet
onderzocht worden. Duurzame ontwikke-
ling betekent ook dat de Maritiemwijk, de

Maria-Christinawijk en de Noord-
wijk betrokken worden bij de reflec-
tie. Sociale gelijkheid heeft betrek-
king op de toegang tot huisvesting,
tot openbare ruimte en tot infra-
structuur. De site moet zowel fysiek
toegankelijk zijn als wat de func-
ties betreft.
11  Het groenplan van T&T

moet rekening houden met
3 aspecten: integratie in de
bestaande site, toegankelijk-
heid (open voor iedereen) en
integratie in het groen net-
werk voorzien in het GeWOP.
Het groenplan moet betrek-
king hebben op de volledige
site. Deze openbare ruimte
moet een zekere afstand
bewaren tegenover het patri-
monium.
12 Het bestemmingsplan
moet ook het wegennet
binnenin de activiteiten-

zone van de Haven van Brussel opne-

men om zo haar integratie in de site te
bevorderen. De aanwezigheid van de
Haven is een historisch feit. De Haven is
ook een noodzakelijke factor om een even-
wicht te bewaren tegenover een ontwik-
keling die te erg gericht is op kantoren en
ontspanningsdoeleinden. Het plan moet
meer zichtbaarheid geven aan de projec-
ten van zowel de Haven als de andere
ondernemingen (inplanting van Ziegler
in vraag gesteld in het basisdossier van het
bestemmingsplan). De Haven moet de
rand van de site langs de Dieudonné Lefè-
vrestraat, onder de brug,
inrichten en hierbij zor-
gen voor een kwaliteits-
volle architecturale inte-
gratie.

13 De reikwijdte van de
verschillende collectieve
voorzieningen moet
gepreciseerd worden:
lokaal belang (nabijheid,
handel, crèches..), gewes-
telijk en boven-geweste-
lijk belang. Een lijst van
voorstellen moet worden
opgemaakt.

De partners vragen dat het
regeringsbesluit van 9 januari
2003 wordt herzien volgens
bovengenoemde punten. Gezien
het belang van de site, de tijd die
nodig zal zijn om die te ontwik-
kelen en het groot aantal betrok-
ken actoren, willen de verenigin-
gen, organisaties en wijkcomités
deel uitmaken van een perma-
nent begeleidingscomité voor de
ontwikkeling van de site en de hef-
boomzone. Dit comité moet een
echt coördinatie- en overlegplat-

form zijn en moet genieten van een institutio-
nele erkenning.

Bij gebrek aan initatief van de overheid,
richten de verenigingen en wijkcomités van
hun zijde dit begeleidingscomité op.

* Wijkcomité Maria-Christina/Koningin/Stefanie,
Wijkcomité Maritiem, Bewonerscomités Harmonie –
Oude Noordwijk, Riso-Brussel - Opbouwwerk
Noordwijk, NoMo, ARAU, La Fonderie, Brusselse
Bond voor het Recht op Wonen, IEB en BRAL



heidi op de afvalberg
aanval op afval ingezet

De Brusselse straten zijn vuil en veel bewoners heb-
ben er genoeg van. Een deel van het probleem is
natuurlijk de mentaliteit van Brussel- en pendelaars.
Maar we kunnen er niet naast kijken dat onze eco-
nomie duchtig morst met materialen. Straatvegers in
nepstatuut zijn misschien nodig maar zij zullen de
plastic zakken en de kapotte ééndagsspeelgoedjes niet
uit onze straten houden. Ook sensibiliseren is niet
genoeg om de afvalberg te doen slinken. We hebben
drastischer maatregelen nodig. Tijdens twee bewo-
nersvergaderingen die Bral samen met gemeen-
schapscentrum ten Noey en IEB, heeft georganiseerd,
zijn er enkele de revue gepasseerd.

voorkomen of verbranden
Enkele cijfers uit officiële bron: de gemeente Sint
Joost haalt iedere week 7 à 8 ton sluikvuil op. Op
1 vierkante kilometer. Als je dan weet dat het ver-
branden van 1 ton afval +/- 97 EUR kost, begrijp
je dat er heel wat belastingsgeld langs de hoge
torens van de verbrandingsoven van Neder-Over-
Heembeek verdwijnt. Sorteren en recycleren is
evenmin goedkoop. Het kost zelfs 400 EUR/ton,
ophaling incluis. Het enige valabele alternatief is
afval voorkomen.

Reseau Eco Consommation toonde ons op over-
tuigende wijze dat er heel wat mogelijkheden zijn

om zwerfvuilgevoelige producten te vermijden. Je
kan drinkwaterfonteintjes op openbare plaatsen
promoten of plastic zakjes fiscaal benadelen. Deze
laatste hebben trouwens een groot aandeel in de berg
zwerfvuil. In Ierland en Duitsland zijn er succesvolle
maatregelen ingevoerd waarbij een taks van 12 cent
de hoeveelheid wegwerpzakjes met 90 procent deed
dalen. Als men deze maatregel in België zou toe-
passen, levert dit een besparing op van 2,7 miljard
zakjes per jaar. Dit komt overeen met 16.200 ton.
Op herbruikbare zakken moet men uiteraard geen
taks betalen.

informeren en ophalen
Brussel is een lappendeken van wijken die ver-
schillen op veel parameters: samenstelling en dicht-
heid van de bevolking, sociaal-economisch profiel...
Sensibilisering moet dan ook afgestemd worden op
de eigenheid van de wijken. Bij bewoners die
appartementen betrekken in torenhoge sociale
woonblokken brengen folders weinig zoden aan de
dijk. Visueel materiaal is er interessanter. Sleutel-
figuren en vertrouwenspersonen aanspreken om
informatie te verspreiden is een must.

Leerzaam is het voorbeeld van het netwerk Limiet
Limite. Handelaars en KMO’s, bewoners en scho-
len beloven elkaar chartergewijs dat ze geen enkele

kans onbenut zullen laten om propere straten te
bevorderen. Het netwerk heeft meegewerkt aan de
hervorming van de gemeentelijke netheidsdienst
door zelf een aantal procedures en acties voor te stel-
len voor een efficiëntere aanpak van het probleem.

Een ander zeer zijn de containerparken. De aan-
wezigen pleiten voor containerparken in elke buurt,
bereikbaar voor iedereen, ongeacht de woonplaats.
Brusselaars moeten nu bijvoorbeeld naar Neder-
Over-Heembeek terwijl er dichterbij misschien
alternatieven zijn.

if you can’t beat us, join us
Het is onze overtuiging dat alleen een heel breed front
de vervuiling van onze stad een halt kan toeroepen.
Daarom wensen IEB en Bral de krachten te bunde-
len met zoveel mogelijk groepen en mensen. We
roepen iedereen op om met ons actie te voeren in het
najaar. We willen de afvalberg langs twee zijden
beklimmen. Langs de ene kant willen we concrete sug-
gesties doen voor structurele veranderingen. Daarnaast
willen we media-acties ondernemen om de verant-
woordelijkheid van de mensen aan te scherpen. 

Op 24 augustus, om 19:30, komen we samen
in GC Ten Noey om die acties uit te werken.
meer info: piet@bralvzw.be
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bXl in de wereld

anders mobiel

Net voor de verkiezingen
zette minister Chabert de
150.000ste fietser door de
vernieuwde Wetstraat in de
bloemetjes. Hopelijk beschikt
deze fietser over een com-
fortabele tweewieler want het
dient gezegd: de klinkers van
het fietspad liggen er na 9
maand erg slecht bij. En te
zeggen dat we dit 6 maand
geleden, bij het sluiten van
het Wetstraat-observatorium
(zie Alert 292) al hadden
opgemerkt en doorgegeven
aan de bevoegde instanties.

Jammer genoeg blijven ook
de andere toen aangehaalde
problemen actueel. Het gebrek
aan een duidelijke scheiding
tussen voet- en fietspad zorgt
nog dagelijks voor inciden-
ten. Ook blijven hindernissen

zoals stellingen, betonblok-
ken of verhuiswagens de door-
gang bemoeilijken.

Eind 2003 wezen een 10-
tal organisaties Chabert
schriftelijk op de vele man-
kementen. Er volgende zelfs
een ontmoeting met de minis-
ter, maar tot vandaag zijn de
gevraagde verbeteringen niet
uitgevoerd.

Dat het niet om moeilijke
of dure ingrepen gaat, hebben
de mensen van NoMo op 9
juni laten zien. Gewapend
met cement en truweel heb-
ben zij zelf de borduur van het
fietspad aan het kruispunt van
de Wetstraat en de Kleine
Ring ‘f ietsvriendeli jk’
gemaakt (de borduur was er
10 cm hoog!).

Voorwaar een lovenswaar-
dig en constructief initiatief.
Maar er is nog werk aan de
winkel. Daarom openen wij
deze zomer het ‘Bouwkamp
van de Wetstraat’ dat u een

unieke werkervaring biedt.
Met wat cement en gereed-
schap kan u een zomer lang
klinkers herleggen, putten
vullen en borduren aanpas-
sen langs één van de belang-

rijkste verkeersaders van de
stad. Oh ja, de factuur stuurt
u gewoon naar het Ministerie
van Openbare Werken van
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

bouwkamp in de wetstraat
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nieuws van het front

leefbare buurt

openbare ruimte onder de grond

varkentje met lange snuit
ontwaard langs hooikaai

De bouw van de nieuwe Rogierto-
ren, op grondgebied van de gemeente
Sint-Joost, vordert gestaag. Intussen
heeft de bouwheer een aanvraag inge-
diend voor de verbinding van de 4
ondergrondse parkings en voor de
bouw van een aantal nieuwe toegan-
gen tot die parkings. Die ingrepen
moeten een betere bereikbaarheid
verzekeren. De aanvraag wordt
omschreven als heraanleg van de
openbare ruimte hoewel het project
niets voorziet voor het bovengronds
Rogierplein. Sterker nog, het gemeen-
tebestuur van Sint-Joost is bereid om
80% van de stedenbouwkundige las-
ten voor de bouw van de toren te
gebruiken voor deze ingrepen. In dat
geval kan slechts een schamele 20%
van die lasten gebruikt worden voor
de bouw van woningen.

Enkele verenigingen* klagen deze
wanpraktijk aan, zeker in de huidige
crisisomstandigheden op de woning-
markt. Volgens hen is deze gang van
zaken strijdig met de wet aangezien
stedenbouwkundige lasten prioritair
moeten ingezet worden voor de bouw
van woningen. Juridisch kan de aan-
leg van openbare ruimte er slechts in
tweede instantie mee gefinancierd
worden.

De verenigingen eisen dat een
beslissing over de aanvraag uitge-
steld wordt totdat een plan voor de
heraanleg van het plein voorligt. Ver-
der eisen zij dat een eventuele ver-
binding van de parkings gepaard gaat
met een globale effectenstudie en een
aanvraag tot regularisatie van de
Liedts- en de Rogierparking. De
exploitatievergunningen voor deze

parkings werden nog afgeleverd door
de voormalige provincie Brabant en
zijn geldig tot 2009 en 2010. De ver-
enigingen eisen een dringend mora-
torium op parkings in de Noordwijk,
een wijk die volgens het GBP
(Gewestelijk BestemmingsPlan) als
kantoorzone werd bestemd omwille
van zijn uitzonderlijk goede bereik-
baarheid met openbaar vervoer. Ten-

slotte vragen de verenigingen dat de
gemeentelijke intentie voor de bouw
van woningen wordt hard gemaakt
in een tienjarig investeringsplan.

Bral schaart zich volledig achter
deze eisen.

* ARAU, IEB, DSQ (Développement Social
du Quartier) Botanique, ONHU
(Observatoire National de l’Habitat et de
l’Urbanisme)

De Begijnhofwijk heeft de laatste
jaren een grondige transformatie
ondergaan. Van een verkommerde
buurt met een weinig aantrekkelijk
imago tot een hippe plek waar nieuwe
stedelingen zich thuis voelen. De
terugkeer van de KVS naar het geren-
oveerd Vlaams Theater aan de
Lakensestraat en naar de nieuwbouw
aan de Arduinkaai, zal deze trend
ongetwijfeld versterken. Ook het lang-
gerekt plein achter het Vlaams Theater
(Arduinkaai en Hooikaai) staat aan de
vooravond van een ware face-lift.

botsing
De Hooikaai is opnieuw onderwerp
van openbaar onderzoek. De heraanleg
van deze ruimte heeft ondertussen een
bewogen geschiedenis. Verschillende
belangenconflicten hebben het proces
sterk vertraagd. Jongeren willen er
namelijk voetballen, moeders van
armere kroostrijke gezinnen willen hun
kinderen er laten spelen en middle-
class tweeverdieners verkiezen een rus-
tige wandelsquare. Al deze belangen
verzoenen was een harde dobber.

Uiteindelijk kiest de Stad Brussel
voor gezelligheid en stijl. Een voet-

gangersgebied rond de KVS maakt
doorgaand verkeer van de Handels-
kaai naar de Lakensestraat onmoge-
lijk. Aandacht voor voetgangers is er
ook door brede trottoirs langs de hui-
zen. Deze ingrepen moeten de ‘con-
vivialiteit’bevorderen en de sfeer van
het theaterleven opwekken. Een
waterpartij moet het historisch cachet
van het plein waarborgen.

Uit de tekst blijkt het niet zo dui-
delijk maar de Stad verzekert dat er
in dit klassiek ogende plein nog plaats
is voor een speeltuintje. Het voetbal-
veldje is uit de plannen weggeknipt.
Op vraag van Riso Brussel en andere
buurtorganisaties wou de overleg-
commissie wel bestuderen of het bas-
ketterrein kan omgeturnd worden tot
een polyvalent sportterrein. Prompt
reageerden enkele omwonenden met
opmerkingen over straatlawaai. De
Stad beloofde te zoeken naar geluids-
dempend materiaal.

bomen blijven
Bij het vorig openbaar onderzoek rees
zwaar protest omdat de bomen alle-
maal onherroepelijk voor de bijl gin-
gen. Het BIM (nochtans het Brussels

Instituut voor Milieubeheer) vertelde
ons toen dat de bomen niet pasten in
het concept. De Stad stemt echter het
ontwerp af op de bomen in plaats van
omgekeerd. Slechts een deel verdwijnt
om plaats te maken voor een laad- en
loszone en voor het basketterrein. Het
hele plein wordt ook iets groener.
Grote stukken plaveisel ruimen baan
voor gazon. Hierdoor kan regenwater
in de bodem infiltreren.

Ook de storm over de mobiliteits-

aspecten van het heraanlegproject lijkt
geluwd. De omwonenden slikten zelfs
het verdwijnen van de parking. Het
wordt afwachten of het nieuwe theater-
seizoen verkeers- en parkeerproble-
men met zich mee zal brengen. Enkele
bewoners merkten nog op dat het cir-
culatieplan het prostitutieverkeer niet
zal indijken terwijl dit de hoogge-
spannen verwachting is van velen.

Benieuwd of deze saga een happy
end krijgt.

Zelfs de bomen krijgen een plaats in het nieuwe ontwerp.

De verenigingen eisen een dringend moratorium op parkings in de Noordwijk.



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK

Afbraak/nieuwbouw - 
F. Rooseveltlaan 79 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een villa en de bouw
van 12 woningen en een overdekte
parking (19 voertuigen).
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

Weg - K. De Grotelaan,
Stevinstraat 
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de heraanleg
van de wegen.
Tot 29-6-04
Overlegcommissie op 3-8-04

• BRUSSEL NOORDWIJK
Bestemmingswijziging -
Frontispiesstraat 6-18 
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de bestem-
mingswijziging naar kantoren (3.500
m2) en voorzieningen (2.044 m2) met
kleine verbouwingen.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

• BRUSSEL VIJFHOEK
Bestemmingswijziging - 
A. Dansaertstraat 15-27 
Stedenbouwkundige vergunning voor
het verbouwen van de gevel en het
dak, voor het creëren van een galerij
in het binnengebied, voor het wijzi-
gingen van de appartementen en voor
de bestemmingswijziging van de par-
king naar handel.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

Nationale Bank -
Warmoesberg 57 
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de restauratie
van het geklasseerde UCB gebouw en
het leegstaande bankgebouw om als
tentoonstellingsruimte te gebruiken.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

Bestemmingswijziging - 
O-L-V-Van Vaakstraat 50-54 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herschikking van het industrieel
geheel en de bouw van 17 woningen
en een parking (11 voertuigen).
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

La Mondiale - Leopoldstraat 3-15
en Schildknaapstraat 30-40 
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de afbraak,
opbouw en verbouwing tot hotel (114
kamers), 13 woningen en 1.369 m2

handel, met een overdekte parking
(36 voertuigen).
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

Renovatie/nieuwbouw -
Arduinkaai 26-27,
Vaartstraat 59 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van 3 gebouwen en de
bouw van 10 woningen met een over-
dekte parking (9 voertuigen).
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

Renovatie - Priemstraat 28,
Accolaystraat 1 
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de renovatie van
het 18de-eeuwse gebouw (Priem-
straat 28), voor de afbraak van bij-
gebouwen, voor de herbestemming
van het gebouw voor schoolmaaltij-
den en voor de bouw van een turnzaal
op de parking.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

• EVERE
Afbraak/nieuwbouw 
Huizenblok omsloten 
door de Leuvensesteenweg, 
L. Grosjeanlaan, 
L. Mommaertslaan 
en J. Georginlaan 
Stedenbouwkundig attest voor de
afbraak van 2 woningen en een
opslagplaats en de bouw van een
industrieel gebouw, en een milieuat-
test IA voor de uitbating van een
overdekte en openluchtparking (1.139
voertuigen).
Tot 2-7-04
Overlegcommissie op 8-7-04

• HAREN
Verbouwing - Bruulstraat 77 
Bruda NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning en milieuver-
gunning IB met effectenverslag voor
de omvorming van het asfaltverwer-
kend bedrijf met opslagplaatsen voor
bitumen en asfalt.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

• LAKEN
Delhaize - Brieslaan 15 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop en heropbouw van een
grootwarenhuis (2.677 m2), en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor een overdekte parking
(189 voertuigen), en werkplaatsen
voor bakkerij en beenhouwerij.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
HST - Vilvoordselaan 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afsplitsing tussen de HST-lijnen
36N en 25/1.
Tot 14-7-04
Overlegcommissie op 3-8-04

• SCHAARBEEK
Nieuwbouw -
Gaucheretstraat, 
hoek Rogierstraat 
en Vooruitgangstraat, 
hoek Rogierstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 9 woningen.
Tot 1-7-04
Overlegcommissie op 9-7-04

Josafatpark -
Lambermontlaan, 
L. Bertrandlaan, 
Van Hollenhovenlaan, 
Azalealaan, Chazallaan 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de restauratie en opwaardering van
het Josafatpark met sluiting van de
Van Hollenhovenlaan.
Tot 30-6-04
Overlegcommissie op 10-9-04

• St-GILLIS
HST-terminal - V. Hortaplein 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitzetting van de perronoverkap-
ping aan de HST-terminal in Brussel
Zuid.
Tot 5-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

• St-JANS-MOLENBEEK
Moskee - Jennartstraat 26 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van een moskee op het
gelijkvloers en in het achtergebouw,
met de bouw van een bijgebouw op
de 1e verdieping.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

Bestemmingswijziging -
Koolmijnenkaai 64 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
industrieel gebouw in 9 lofts.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

Feestzaal - Industriekaai 121B 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
opslagplaats in een feestzaal.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 13-7-04

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

Afbraak/nieuwbouw - 
G. Henrilaan 187 en 189 
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop van de bestaande gebou-
wen en de bouw van een apparte-
mentsgebouw met handelsgelijk-
vloers.
Tot 6-7-04
Overlegcommissie op 9-9-04

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. Geïnteresseerd in de tussentijdse oogst? Raadpleeg onze website op www.bralvzw.be of con-
tacteer ons op patricia@bralvzw.be of 02/217 56 33.
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