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inTeresseerT t&t u een ZIR*?
(*) ZIR = Zone d’Intérêt Régional = Gebied van Gewestelijk Belang = GGB

toer déZIR
“Samen met 14 lotgenoten
behoort het RAC (RijksAd-
ministratief Centrum) tot de
grootste en strategisch
belangrijkste gebieden voor
de toekomstige ontwikkeling
van het Brussels Gewest.”
Met die woorden, die ook gel-
den voor Thurn & Taxis,

Het Brusselse regeerakkoord van juli 2004 getuigt van een sterke, politieke wil om de ontwikkeling van
grote, Brusselse sites zoals T&T (Thurn & Taxis), RAC (RijksAdministratief Centrum),Weststation e.a.
anders aan te pakken. Meer aandacht voor participatie en overleg, voor coördinatie tussen de verschil-
lende overheden en voor samenwerking met partners uit de privé-sector. De gewestregering heeft die wil
eind augustus vertaald in de afkeuring van het basisdossier BBP (Bijzonder BestemmingsPlan) voor T&T.
Bral wil het publiek debat hierover voeden en heeft tijdens de zomermaanden niet stilgezeten.

maakte Bral in het Plein-
OpenAir-krantje reclame
voor het initiatief ‘Toer
déZIR’, een rondrit met de
Ecolabus langs 4 hefboom-
gebieden en gebieden van
gewestelijk belang (GGB) in
Noord-Brussel. Een succes-
formule, zo blijkt uit de grote

belangstel l ing,  ook bij
beleidsmakers. De Toer
déZIR onderzocht de belang-
rijkste uitdagingen van
gebieden zoals het RAC,
Helihaven en Gaucheret,
T&T en Schaarbeek Vor-
ming binnen hedendaags
Brussel. Een partnerschap

van acht verenigingen1 en
bewonerscomités bood in-
zicht in hun historisch kader,
ontdekte verschilpunten en
overeenkomsten en getuigde
van (het gebrek aan) steden-
bouwkundige visie en plan-
ningsinstrumenten.

ex-
toekomst?
Met azijn vang je geen vliegen.
Maar met subsidies tovert het
Gewest overal gemeentelijke
mobiliteitsplannen uit de hoed.

Het meest vooruitstrevende
plan is dat van Sint-Joost. Het
studiebureau (Espace Mobilité-
van Wunnink) doorprikt de illu-
sie dat zones 30 en verhoogde
oversteekplaatsen tot minder
auto’s leiden. Ook lussen met
eenrichtingsverkeer bieden
onvoldoende oplossing. Het stra-
tenplan van Sint-Joost leent zich
niet tot een waterdicht lussen-
systeem.

Volgens het plan ligt de oplos-
sing in fysieke barrières op de
sluiproutes. Die moeten beletten
dat auto’s de meest kwetsbare
kruispunten rechtdoor overste-
ken. Zo moét het verkeer wel
naar de grote assen. Woonstra-
ten blijven daardoor voorbe-
houden voor bewoners en wie
aan de overkant van de barrière
boodschappen wil doen, gaat te
voet of fietst. Eindelijk een stuk
autoluw Brussel!

Maar... het schepencollege
aarzelt. Barrières zouden men-
sen afschrikken. Daarom hangt
het plan al weken aan een zijden
draadje.

Beste schepenen, vaar toch
de juiste koers voor de toe-
komst van Brussel. Schrik en
weerstand overwin je via dia-
loog en bewonersoverleg. Neem
een voorbeeld aan de gemeente
Anderlecht of lees in deze Alert
meer over het inspraakproces in
Jette.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

Ideaal voor uw volgende picknick: 
het autovrije Poelaertplein (hier op 19.09).
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Een deelneemster aan de Toer déZIR stak ons een hart onder de riem om verder te doen.
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Om de afwezigen de kans te geven dit ver-
haal mee te pikken, volgt in het najaar een
publicatie. In afwachting hiervan een greep
uit de vele standpunten.

absurde perimeters
Absurde perimeters zijn een constante door-
heen de problematiek van de GGB’s. Zo deelt
een gemeentegrens de Noordwijk op in twee
juridisch-administratieve entiteiten: Heliha-
ven en Gaucheret. Terwijl op gewestelijk
niveau de omgeving van het Noordstation
één grote wijk is, of toch één globale ont-
wikkeling zou moeten kennen. Analoge voor-
beelden? De Financietoren behoort niet tot de

perimeter van het RAC en het Douanegebouw
niet tot die van Thurn & Taxis. Situaties die
strijdig zijn met de doelstelling van hef-
boomgebieden en GGB’s, namelijk de bevor-
dering van een geïntegreerde aanpak.

tussen gemeente en gewest:
wie heeft centen?
Er bestaat een grote wanverhouding in de
manier waarop de overheid omgaat met de
stadsvernieuwingsgebieden en de gebieden
van gewestelijk belang. Voor de eerste, zoge-
naamde ‘achtergestelde’buurten zijn op maat
gesneden instrumenten (o.a. wijkcontracten)
uitgedokterd en worden veel financiële mid-

delen (o.a. renovatiepremies) vrijgemaakt.
Voor het nog te ontwikkelen toekomstige
Brussel maakt de overheid zich ervan af met
de opmaak van een BBP. Erger nog, in enkele
gevallen (RAC, T&T) zijn die terreinen al ver-
kocht aan privé-investeerders.

zir - zirad
Naast de 14 GGB’s bestaat er nog zoiets als
een ‘gebied van gewestelijk belang met uit-
gestelde aanleg’ ofte GGB-ua (in het Frans
ZIR-ad), namelijk Schaarbeek Vorming. Dat
zal pas een ontwikkeling kennen nadat er in
de bestaande kantoorgebieden (Noordstation,
Zuidstation, Quartier Léopold) 350.000 m2

extra kantoren komen. Bovendien moet de
regering beslissen dat er nergens anders in
Brussel geschikte terreinen bestaan om de
gewenste ontwikkelingen voor Schaarbeek
Vorming te realiseren.

t&t
De Brusselse regering heeft door de afkeu-
ring van het basisdossier BBP meer tijd uit-
getrokken om de nieuwe bestemmingen voor
T&T vast te leggen. De motivatie voor deze
beslissing bevat verschillende elementen
die een breed platform van verenigingen en
bewonerscomités eerder had aangekaart
tijdens de overlegcommissie over dat plan
(17 februari 2004). Zo bestond er een alge-
mene ontevredenheid over de te grote kan-
tooroppervlakte en het gebrek aan functie-
gemengdheid. Om een programma te
realiseren dat een duurzame ontwikkeling
voor T&T garandeert, zijn echter een her-
ziening nodig van het zeer stringente rege-
ringsbesluit d.d. 09.01.2003 en vooral gron-
dig overleg. Twee aspecten waarover de
regering positieve signalen stuurt. Een ideale
gelegenheid om inspirerende ideeën en con-
structieve voorstellen te lanceren.

bXl – a’pen – a’dam
Die zijn we gaan opsnorren in verschillende
projecten in binnen- en buitenland. Bral
inviteert de actoren rond twee interessante
reconversievoorbeelden van grote binnen-
stedelijke sites in Antwerpen en Amster-
dam om het planningsproces aldaar toe te
lichten (zie kader). Tijdens die gelegenheid
overhandigen we je trouwens een synthese-
bundel die op korte en schematische wijze
de stand van zaken over Thurn & Taxis
beschrijft (situering, wettelijk kader, actoren,
projecten en ideeën).

1 Bral, Cinema Nova, diSturb, La Fonderie, La Maison
du Citoyen, Maritiemcomité, Opbouwwerk Riso
Oude Noordwijk/Harmonie en Renovas asbl
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bXl – a’pen – a’dam

thurn&taxis 
spoor noord 

westergasfabriek
Als actieve voorvechter van een participatieve en dynamische stadsplanning organiseert Bral, met
de steun van Project T&T, een info- en debatavond met de lokale actoren van enkele inspirerende
reconversieprojecten uit binnen- en buitenland. Het betreft de sites Spoor Noord in Antwerpen en
de Westergasfabriek in Amsterdam.
Deze uitwisselingsavond met als thema ‘participatieve planning voor grote binnenstedelijke sites’
vindt plaats op:

WOENSDAGAVOND 20 OKTOBER
VANAF 19.15 UUR TOT 22.00 UUR

IN HET GERENOVEERD KONINKLIJK PAKHUIS
(ingang via Havenlaan nr. 86, 1000 Brussel)

Op het programma:
19.15 uur • Onthaal met drankje
19.30 uur • Inleiding door Bral

• Voorstelling Spoor Noord Antwerpen
• Voorstelling Westergasfabriek Amsterdam
• Reactie van minister-president Charles Picqué, van schepen Henri Simons 

en van privé promotor Project T&T
• Drankje, vragen en discussie
• Conclusie door Bral – einde voorzien om 22.00 uur

Inschrijven: bij Bral op T 02 217 56 33 of ann@bralvzw.be.
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geef maar van jette
Inspraak van bewoners en gebruikers is volgens ons een probaat middel tegen vroegtij-
dig neergesabelde mobiliteitsplannen.Beleidsmakers beginnen de voordelen van inspraak
in te zien.Daarom steunt het Gewest een pilootproject van Bral en Inter-Environnement
Bruxelles en zijn Anderlecht, Jette en Evere in ons project gestapt. Het doel is om bewo-
nersparticipatie te organiseren bij de opmaak van Gemeentelijke MobiliteitsPlannen
(GMP). In Jette is de eerste van drie fasen afgerond. Een tussentijdse evaluatie.

‘Fase 1’ van een GMP staat
voor ‘diagnose’. Een studie-
bureau maakte een objectieve
analyse van de gemeentelijke
verkeerssituatie door alle
mobiliteitsaspecten in kaart te
brengen. De organisatie van
het openbaar vervoer, de ver-
plaatsingsstromen en het
gebruik van de openbare par-
keerplaatsen brachten ze in
rekening. Later volgt een eva-
luatie van die elementen a.h.v.
sterke en zwakke punten.

Jette heeft al heel wat geïn-
vesteerd in verkeersveiligheid
en in ‘leesbaarheid’van stra-
ten. Er is minder sluipverkeer

dan elders in het gewest, al lij-
den enkele assen nog onder
verkeersoverlast. Belangrijk-
ste aandachtspunten zijn de
promotie van fietsverkeer en
de verbetering van het station
als aantrekkingspool.

Tijdens de buurtvergade-
ringen kunnen bewoners van-
uit hun dagelijkse ervaringen
als gebruiker van de open-
bare ruimte de diagnose aan-
vullen of verbeteren. Dat
levert een solidere basis op
voor een betere verkeersor-
ganisatie, wat het uiteinde-
lijke doel van een GMP is.
Door de meest fervente opi-

niemakers van bij het begin te
betrekken in het plannings-
proces kunnen gemeenten
vermijden dat later het gevoel
overheerst dat bewoners voor
voldongen feiten staan en dat
alles maar een schouwtoneel
was. Het debat creëert het
noodzakelijke draagvlak voor
de realisatie van de plannen
achteraf. Gemeenten verijde-
len zo dat hun plannen ver-
worden tot weggesmeten
belastinggeld.

In het pilootproject hebben
Bral en IEB, met de gemeen-
te, gezorgd voor een goede
bekendmaking van het mobi-

liteitsplan (in het gemeente-
krantje, via een huis-aan-huis-
folder, twee permanenties in
het gemeentehuis en een
stand op de jaarmarkt).

Daarna konden de bewo-
ners tijdens vier buurtverga-
deringen meer te weten
komen over het mobiliteits-
plan. De schepen en het stu-
diebureau gaven er tekst en
uitleg. Bral en IEB zorgden
ervoor dat mensen ook kon-
den participeren door bijv. te
reageren. We stappen daarbij
af van de ex-cathedra bena-
dering (iedereen op rijtjes en
de expert vooraan) en splitsen

de aanwezigen in werk-
groepjes. Zo vernemen ze
gemakkelijker elkaars stand-
punten en debatteren ze
onderling over die verschillen.
Scherpslijpers verlaten hun
tunnelvisie en denken verder
dan hun achtertuin.

Al de opmerkingen en vra-
gen van de bewoners staan
genoteerd. Er komt een ver-
slag van in het gemeentelijk
infokrantje en op de gemeen-
telijke webstek. Het studiebu-
reau vult nu haar eerste fase aan
en begint aan fase twee: de
doelstellingen. Over enkele
maanden volgt er opnieuw
overleg met de bewoners.

MIVB 2020

op het goede spoor?

De MIVB, 50 jaar jong, werpt
een blik in toekomst. Met
MIVB 2020 ontplooit de
openbaar vervoersmaat-
schappij een toekomstvisie
voor het stedelijk openbaar
vervoer en wil ze het debat
aanzwengelen. De hemel-
sluizen stonden wijd open
want het regende voorstellen,
ideeën en bespiegelingen over
een betere organisatie van het
openbaar vervoer voor 2020.
Hoofdzakelijk oude wijn in
nieuwe zakken. Met veel
enthousiasme duiken wij in
de regenton om de interes-
santste voorstellen op te die-
pen.

krachtlijnen voor
krachtige lijnen
De volgende buzzwords vat-

ten de krachtlijnen goed
samen: de bestaande knel-
punten oplossen, de com-
merciële snelheid verhogen
en het huidige net uitbreiden.
Een groots opgezet project
dat vele vliegen in één klap
wenst te slaan, is de oost–west
tramlijn (kostprijs: d 93,2
miljoen). Deze lijn moet het
AZ–VUB langsheen Thurn
& Taxis en het Noordstation
verbinden met de luchthaven
en Schaarbeek en Evere beter
ontsluiten. De lijn zou boven-
dien over de gehele lengte
een eigen bedding krijgen om
het Noordstation snel te berei-
ken. In de praktijk zal de
MIVB heel wat fysieke bar-
rières (Noordstation, het
kanaal...) moeten nemen wat
een aanzienlijke meerkost kan

meebrengen.

métro – réseau –
euros
De duurste ingreep behelst
de uitbreiding van het metro-
net. Metro’s zijn budgettaire
veelvraten. Voor de kostprijs

van 1 km metro kan 12 km
tram worden aangelegd waar-
door de MIVB elk metro-
dossier moet wikken en
wegen. Openbaar vervoer
ondergronds wegmoffelen,
biedt de auto bovengronds

vrij spel. En openbare ruimte
is schaars! Ondergronds
openbaar vervoer werkt onge-
breidelde territoriumaan-
spraak voor de auto in de
hand.

anders mobiel

De wervelende show en het sexy document doen watertanden.
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Tijdens permanenties in het Jetse gemeentehuis
konden bewoners hun zegje doen over het
mobiliteitsplan.

“Als u zich niet bezighoudt met de toekomst, dan zal de
toekomst zich bezighouden met u.” Zo luidde de slagzin
waarmee de MIVB lokale politici, bedrijfswereld, stu-
diebureaus en verenigingen allerhande lokte naar het
MIVB 2020-gebeuren.
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wie hoog drijft, zal diep vallen
het geval DHL

minder last
Grote broer Europa legt op
dat de bevoegde instanties
een actieplan moeten opstel-
len opdat minder mensen ern-
stige hinder zouden onder-
vinden van vliegtuigenlawaai.

meer lawaai
De provincie Vlaams-Brabant
is bevoegd voor de luchthaven
en is die Europese richtlijn
even vergeten! Zonder actie-

De kranten staan er bol van en de soep is niet meer te overzien. Hoe zit het eigenlijk
met die nachtvluchten? Kunnen meer vliegtuigen toch minder lawaai produceren?
Waarom loopt de discussie net nu de luchthavenuitbater een nieuwe milieuvergunning
op zak heeft? Welke overheid heeft het nu voor ’t zeggen? Waarom protesteren de milieu-
bewegingen?

plan verschaft ze in de zomer
van 2004 (tactisch) aan de
uitbater van de nationale
luchthaven,  BIAC, een
nieuwe milieuvergunning
voor de volgende 20 jaar. De
vergunning staat 25 000
nachtvluchten toe per jaar. In
2003 spuide Zaventem min-
der dan 21 000 nachtvluchten.
Toename dus. Naast het aan-
tal vliegtuigen dat over onze
hoofden raast, is er ook het

lawaai dat ze produceren. Dat
wordt vastgelegd in de quota-
count (QC). Een soort pun-
tensysteem dat aan elk vlieg-
tuigtype een waarde toekent
in functie van de decibels bij
opstijgen en landen. Het is
dus een middel om (vooraf)
de geluidslast van een lucht-
vloot in kaart te brengen.

BIAC krijgt een vergun-
ning om jaarlijks met alle
vliegtuigen samen 84 000 QC

te produceren (ter vergelij-
king: in 2003 produceerden
ze 27 000 QC) die vergunning
baseert zich op de geluids-
normen van het Vlaams
Gewest.

De comités en BBL (Bond
Beter Leefmilieu Vlaande-
ren) tekenden beroep aan bij
het Vlaams Gewest aange-
zien de geluidshinder toe-
neemt en er geen actieplan
is. Bovendien begint in de
provincie de dag vanaf 06.00
uur ’s ochtends; waar de
Europese richtlijn de nacht
laat lopen tot 07.00 uur.
Vluchten na zessen worden
dus niet verrekend in het
totaal van 25 000 nacht-
vluchten.

nog meer lawaai
Vanwaar de bemoeienissen
van de federale regering?
Weet dat er een clausule staat
in de milieuvergunning: de
eventuele herziening ervan
als een hogere overheid dat
nodig acht. De provincie geeft
daarmee dus alle macht uit
handen.

Vlak na de zomer was het
zover. Verhofstadt brengt de
nachtvluchtenstijging op
kruissnelheid met 28 000
bewegingen. Maar geen
ramp, zegt de Eerste, het
totale geluidsvolume “daalt
van 84 000 naar 73 000 QC”.
Voor alle duidelijkheid: het
plafond blijft nog altijd veel
hoger dan het totaal van de
bewegingen nu. In de praktijk

krijgen we dus geen daling
maar een stijging van het
lawaai. De stillere vliegtui-
gen zullen dat wat compen-
seren maar dat is pas over
ettelijke jaren.

meer ruzie
Het pijnlijke hoogtepunt van
de DHL-saga was het mod-
dergevecht tussen Vlaande-
ren en Brussel. Als je som-
mige Vlaamse journalisten
en politici moet geloven, zijn
alle Brusselaars Franstalige
windbuilen die alleen hun
eigen comfort zien en nooit
solidair zijn met Vlaanderen.
Als Brussel niet rap bijdraait,
pakken we hun centen af en
verhuizen we ons Vlaams par-
lement, klonk het! Het com-
munautaire opbod verplettert
de ratio. Brussel wordt
sowieso ondergefinancierd.
Pendelaars kosten dit Gewest
jaarlijks 1/4de van de gewest-
uitgaven. 200 000 van hen
komen uit Vlaanderen. Hun
belastingen worden groten-
deels toegewezen aan het
gewest waar ze wonen. Veel
centen vallen er hier dus niet
te rapen.

In feite lopen de belangen
van Brussel en Vlaams-Bra-
bant gelijk in deze kwestie.
Het gaat erom dat veel men-
sen in deze regio ervan over-
tuigd zijn dat het vliegtuig
niet de beste manier is om
dingen te vervoeren omdat
het te schadelijk is voor ons
milieu en onze gezondheid.

bXl in de wereld

kyoto, i’m on my way
and in my little toyo.. it’s not so far away

Om deze planeet te vrijwaren van allerlei
tropisch ongemak, moet iedereen een
beetje water in zijn tank doen (in plaats van
stookolie). Een nieuw initiatief geeft je de
mogelijkheid om je verwarmingskosten te
drukken en zo de opwarming van de aarde
af te remmen. De Leuvense vzw Ecolife
(voorheen Dialoog) nodigt je uit om een
‘Kyotoclub’ op te starten met 2 tot 5 andere
huishoudens. Zij bezorgen je een info-
pakket en een stappenplan waarmee je in
groep aan de slag kunt. Je kunt ook een
beroep doen op hun helpdesk. Bedoeling
is om met je club 2 maal samen te komen

tijdens het ‘stookseizoen’ om de tips en
vorderingen te bespreken. Zo moeten de
clubs in staat zijn hun C0

2
-uitstoot met

10% te verminderen.
Ecolife is op zoek naar 200 brusselse

gezinnen. Op dit moment zouden er zo’n
65 clubs ingeschreven zijn. Je kan je nog
aansluiten – ook alleen – tot eind oktober
op T 016 22 21 03 (tijdens kantooruren)
of op GSM 0486 88 50 97 (na kantooru-
ren) of E info@kyotoclubs.be.

In samenwerking met het BIM (Brussels
Instituut voor Milieubeheer).

ukkel de sukkel
Het metronet kan volgens de
MIVB in 2 richtingen uit-
breiden: de Europawijk en
het zuid-oosten van het
gewest (richting Ukkel). Het
kostenplaatje van deze uit-
breiding benadert d 375 mil-
joen. Dat Ukkel een perfor-
mante ontsluiting verdient,
betwist niemand. Het is de
2de grootste Brusselse ge-
meente (22,9 km2) en telt het
4de hoogste inwonersaantal
(+ 74 000). De Association de
Comités de Quartier Ucclois
(Interwijken Ukkel) heeft
onlangs een grondig docu-

ment opgemaakt waarin het
een duurzame mobiliteit
bepleit. Er blijkt nog heel wat
ruimte beschikbaar om de
efficiëntie van de bestaande
tramlijnen op te drijven (lij-
nen doortrekken, eigen bed-
dingen...). Een bijkomende
metrohalte op de eventueel
te ontwerpen lijn Troon –
Schuman deed ons opkijken
gezien de huidige concentra-
tie van het openbaar vervoer
aldaar.

modeste
intermodaliteit
Op het vlak van intermodali-

teit (verschillende vervoers-
wijzen efficiënter op elkaar
afstemmen) zet de MIVB nog
te schuchtere pasjes. Terwijl
daarin net een hefboom
schuilt om de Brusselse mobi-
liteitsknoop te ontwarren. In
enkele alinea’s ‘droomt’ de
MIVB over meer en veiliger
maar betalende fietsstallin-
gen. Als we de huidige hou-
ding van de MIVB en de rela-
t i eve  kos t  van  meer
fietsinfrastructuur beschou-
wen, horen we hier geen toe-
komstmuziek. Een andere
piste om intermodaliteit te
bevorderen, is de sterke uit-

breiding en aanleg van over-
stapparkings op het Brussels
grondgebied. De aanzuig-
kracht op de auto blijft hier-
door intact en bovendien wil
de MIVB vooral tegemoet
komen aan de pendelaar. Wil
de MIVB de concurrentie met
het Gewestelijk Expressnet
aangaan? Een pervers effect
van overstapparkings is trou-
wens het verhoogd risico op
stadsvlucht.

waterstof tot
nadenken
Op het einde rept een kort
paragraafje over waterstof-

bussen. De stinkende uitstoot
van bussen is een grote bron
van ergernis voor velen, in
het bijzonder de fietsers en
voetgangers. De ontwikke-
ling en de implementatie van
zulke bussen is echter afhan-
kelijk van technologie en
marktontwikkelingen.

De gesprekken over de toe-
komst van het stedelijk open-
baar vervoer zijn hiermee
geopend. Op http://www.stib.
irisnet.be/NL/13100N.htm
kun je alle documenten raad-
plegen.

vervolg van pagina 3
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bindend advies niet soepel genoeg

Iemand die werken wil uit-
voeren aan een beschermd
goed of landschap, moet zijn
plannen ter advies voorleg-
gen aan de KCML. Ze geeft
advies bij beschermingpro-
cedures en bepaalt richtlijnen
over het nader beheer van de
beschermde gebouwen. De
vergunningverlenende over-
heid (desgevallend gemeente
of gewest) is verplicht het
advies van de KCML over te
nemen in de stedenbouw-
kundige vergunning.

Dit schroeft de rendabiliteit
van een privé project in som-
mige gevallen terug. Ook
openbare besturen beschou-
wen de KCML als een last-
post omdat de opgelegde
richtlijnen vaak meer geld
en/of meer tijd vragen.

in het hoekje
gedrumd
De vorige regering heeft niet
bepaald een patrimonium-
vriendelijk beleid gevoerd.
De lang beloofde erfgoedin-

In theorie is patrimoniumzorg één van de aandachtspunten van het Brussels beleid.
De praktijk bewijst dat er bovenal een onderlinge haat-liefde-verhouding bestaat. Met
de recente verklaring van de bevoegde Staatssecretaris Emir Kir lijkt de nieuwe rege-
ring de traditie te bestendigen. Deze keer staat het bindend advies van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) ter discussie.

ventaris bestaat maar voor
enkele gemeenten: Brussel
Stad, Etterbeek en Sint-Joost.
Als overgangsmaatregel
moesten alle werken aan
gebouwen van 1932 of vroe-
ger een openbaar onderzoek
en het advies van de overleg-
commissie passeren. De rege-
ring schafte de overgangs-
maatregel af, maar zonder een
gewestelijke inventaris in de
plaats te stellen. Voor ingre-
pen aan goederen die op de
inventaris staan, is er alleen
een advies van de KCML ver-
eist wanneer de overlegcom-
missie dit nodig acht. Voor
kleine ingrepen is dat dus
nooit het geval, want daar-
voor hoeft ook geen advies
van de overlegcommissie
meer.

een strenge tante?
Bij de heraanleg van het
Warandepark zou de Com-
missie zijn veto gesteld heb-
ben tegen voorzieningen voor
rolstoelgebruikers met het

argument dat er in de XVIII-
de eeuw geen rolstoelen
waren. Deze anekdote wordt
graag aangehaald door de
tegenstanders om de starheid
van de Koninklijke Commis-
sie te illustreren.

In de praktijk is het echter
zo dat er quasi nooit een veto
wordt uitgesproken. In de
meeste gevallen bewerkstel-
ligen onderhandelingen en
aanpassing van de plannen
een voor iedereen aanvaard-
bare consensus.

het kind en het
badwater
De leden van de KCML zijn
deskundigen uit de verschil-
lende vakgebieden van het
historisch erfgoed. Het zijn
bezielde mensen die dikwijls
tegen windmolens moeten
vechten. Brussel heeft trou-
wens nog heel wat goed te
maken voor al de ‘vergissin-
gen’ uit het verleden. Mis-
schien is het daarom te begrij-
pen dat ze soms een te strikt

standpunt innemen.
Door het bindend advies

van de Commissie af te schaf-
fen wordt die echter herleid
tot lobbygroep zonder slag-
kracht.

De regering zou beter
behoorlijke afspraken maken
met de Commissie en bij-
voorbeeld in onderling over-

leg criteria opstellen over de
toegankelijkheid en aanpas-
sing aan hedendaagse noden
van historische openbare
gebouwen en openbare ruim-
ten. Anderzijds zou een meer
open communicatie vanuit de
Commissie het belang en de
motivatie van hun adviezen
een bredere weerklank geven.

leefbare buurt

bidonville mobile

manifestatie 
voor het recht op wonen

Je herinnert je ongetwijfeld nog de bidonville die
vorige herfst het Anneessensplein inpalmde. Een
aantal welzijns- en huisvestingsorganisaties stelden
het schrijnend gebrek aan woningen aan de kaak
en kampeerden enkele dagen en nachten in krot-
ten in het hart van de stad.

Ondertussen keurde het parlement de Brusselse
huisvestingscode goed en is er het nieuwe, Brus-
selse regeerakkoord. Op het terrein moet er nog veel
gebeuren. Tijd voor een nieuwe bidonville maar met
één verschil... Dit jaar rijdt ze.

Zondag 17 oktober vertrekken 3 optochten rich-
ting Sint-Katelijneplein. Vertrek vanaf 12.00 uur op
het voorplein in Molenbeek, het Gaucheretplein in
Schaarbeek en het voorplein van Sint-Gillis. Wil
je meestappen? Probeer er dan te zijn met een
‘mobiele woning’ (bijv. van karton, op een buggy
of winkelkar, met een stootkar...). Je kan ook aan-
sluiten om 13.00 uur op het Fontainasplein in Brus-
sel. Vanaf 14.00 uur is er een betoging met muziek,
ateliers, getuigenissen op het Sint-Katelijneplein.
Meer info: Brusselse Bond voor het Recht op
Wonen, T 02 502 84 63



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
afgedankte voertuigen –
Bergensesteenweg 714A
Milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de uitbating van een
verwijderingscentrum voor afge-
dankte voertuigen, met diverse werk-
en opslagplaatsen.
Tot 6/11/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

opslag tweedehandswagens –
Bergensesteenweg 1250
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de bouw en uitbating van
een opslagplaats voor gebruikte voer-
tuigen.
Tot 24/10/2004
Overlegcommissie op 27/10/2004

• BRUSSEL LOUIZA
Ter Kamerenbos –
Terhulpsesteenweg,
Waterloosesteenweg, 
F. Rooseveltlaan, Victorialaan
(Ter kamerenbos)
Stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor de restauratie
en herwaardering van het Ter Kame-
renbos.
Tot 18/10/2004
Overlegcommissie op 26/10/2004

• BRUSSEL VIJFHOEK
uitbreiding – Baksteenkaai 24
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing en uitbreiding met
residentiële doeleinden.
Tot 18/10/2004
Overlegcommissie op 26/10/2004

bestemmingswijziging – 
St-Katelijneplein 22,
Zaterdagplein 23
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van een garage met 2
appartementen tot een horeca- en
handelszaak met 6 bovenliggende
appartementen.
Tot 18/10/2004
Overlegcommissie op 26/10/2004

Congrespaleis – 
Koudenberg 3
De Regie der Gebouwen vraagt een
stedenbouwkundige vergunning met
effectenverslag voor het ontwerp van
renovatie en uitbreiding van het Con-
grespaleis op haar domein, onder de
Kunstberg en in de omliggende
gebouwen, met een nieuwe binnen-
straat, de vermindering van het aan-
tal parkings van 969 tot 688 en 600
m2 bijkomende handelszaken.
Tot 11/10/2004
Overlegcommissie op 19/10/2004

afbraak/nieuwbouw –
Brederodestraat 27-29,
Boomkwekerijstraat 36-40
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak en heropbouw van het
hoekgebouw en de gebouwen in de
Brederode- en Boomkwekerijstraat (2
600 m2 kantoren) en bouw van een
woning met een ondergrondse par-
king (8 voertuigen).
Tot 11/10/2004
Overlegcommissie op 19/10/2004

• HAREN
nieuwbouw – Houtweg 1-3
Stedenbouwkundige vergunning voor
de toevoeging van een apparte-
mentsgebouw en herziening van de
inplanting van de nieuwe bedrijfs-
gebouwen.
Tot 18/10/2004
Overlegcommissie op 26/10/2004

nieuwbouw –
Ganzenweidestraat, 
Korte Kampstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 18/10/2004
Overlegcommissie op 26/10/2004

• JETTE
nieuwbouw – Priester 
P. Le Rouxstraat, 
hoek Wemmelsesteenweg
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van twee eengezinswoningen.
Tot 11/10/2004
Overlegcommissie op 15/10/2004

restauratie –
Wemmelsesteenweg 194-198
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing en restauratie van een
historisch pand (boerderij).
Tot 11/10/2004
Overlegcommissie op 15/10/2004

nieuwbouw – 
O-L-V van Lourdeslaan 75
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 11/10/2004
Overlegcommissie op 15/10/2004

• NEDER-OVER-HEEMBEEK
nieuwbouw –
Oorlogskruisenlaan 252
Red S.A. vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de bouw
van 5 appartementen.
Tot 18/10/2004
Overlegcommissie op 26/10/2004

• OUDERGEM
uitbreiding/nieuwbouw – 
Waversesteenweg 1183-1193,
Triomflaan 103
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effecten-

verslag voor de uitbreiding van de
show-room en bouw van 6 woningen.
Tot 1/10/2004
Overlegcommissie op 15/10/2004

nieuwbouw – 
Henri de Brouckèrelaan 48
Solferino NV vraagt een steden-
bouwkundige vergunning en een
milieuvergunning II voor de bouw
van een appartementsgebouw met
gelijkvloers voor beroepsdoeleinden
en een overdekte parking (10 voer-
tuigen).
Tot 1/10/2004
Overlegcommissie op 15/10/2004

bestemmingswijziging – 
Ch. Lemairestraat 18
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
woning in crèche.
Tot 28/09/2004
Overlegcommissie op 15/10/2004

• St-GILLIS
heraanleg square – 
Ch. Jordenssquare,
Montenegrostraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de square en de
straat tussen de Schietbaanstraat en
de Bosniëstraat.
Tot 19/10/2004
Overlegcommissie op 26/10/2004

• St-JOOST-TEN-NODE
wijkcontract/onteigeningen –
Schietschijfstraat 12,
Leuvensesteenweg 211-213
en G. Petrelaan 32b en c
Het gemeentebestuur stelt het ontei-
geningsplan in het kader van het wijk-
contract Félix Delhayesquare voor.
Tot 27/10/2004
Overlegcommissie op 29/10/2004

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

nieuwe weg – Yorkshirelaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een nieuwe weg.
Tot 2/11/2004
Overlegcommissie op 18/11/2004

zone 30 – 
Priester J. Heymansstraat
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de weg tot zone 30.
Tot 30/10/2004
Overlegcommissie op 18/11/2004

• UKKEL
bodemsanering –
Waterloosesteenweg 964
Shell NV vraagt een milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor de
uitbating van een bodemsanerings-
werf.
Tot 18/10/2004
Overlegcommissie op 10/11/2004

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
www.bralvzw.be of contacteer ons op patricia@bralvzw.be of T 02 217 56 33.
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meer openbare onderzoeken

op www.bralvzw.be
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