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kost autoverkeer

koning auto’s openstaande factuur

maatschappelijke
kost
Files, luchtverontreiniging,
geluidshinder en ongevallen
zijn een permanente bron van
ongenoegen. Transport &
Mobility berekende dat de
belastingen op wegverkeer
tot gemiddeld drie maal het
huidige niveau omhoog moe-
ten. Dan pas is de factuur
gedekt die de mobiele mens
op 4 wielen vandaag doorre-
kent aan de staat. Ook al
bestaan er al tal van belastin-

De huidige stroom van auto’s en vrachtwagens betekent iedere dag een aanslag op de leefbaarheid van de
stad. Dit soort slagzinnen voorbij, heeft de onderzoeksgroep Transport & Mobility deze stelling onlangs
wetenschappelijk onderbouwd door de werkelijke kost van het autoverkeer te becijferen. Meten is weten.

gen op het gebruik van auto
en vrachtwagen (accijnzen,
verkeersbelasting, eurovig-
net, e.d.), vandaag worden de
hoge maatschappelijke kosten
ten gevolge van het wegver-
keer doorgerekend aan de
sociale zekerheid, de belas-
tingbetaler en de toekomstige
generaties. De schadelijke
neveneffecten van het auto-
verkeer vertalen zich namelijk
niet in een juiste marktprijs of

in aangepaste belastingen.
Vooral in sterk verstedelijkte
gebieden zoals Brussel lopen
die kosten hoog op. Door een
lagere snelheid ligt het brand-
stofverbruik er hoger, met
meer uitstoot als gevolg. En
door de hogere bevolkings-
dichtheid komen meer men-
sen in aanraking met de lucht-
vervuiling.

solidair
stadsproject
De regering heeft haar beleids-
verklaring gebudgetteerd voor
2005. Over volledige cijfers
beschikken we niet. Want zoals
dikwijls kregen we via de pers
de hot points te horen. Het vol-
ledige plaatje, met alle nuances
en angeltjes, ‘volgt later wel’.

Het luik ‘herovering van de
ongebruikte ruimtes’trok meteen
onze aandacht. Dat zijn namelijk
de hefboomgebieden van het ont-
wikkelingsplan (GewOP) en de
Gebieden van Gewestelijk
Belang van het bestemmings-
plan (GGB’s in het GBP). Wij
zouden voor beiden liever de
term ‘GOOG, in Gemeenschap-
pelijk Overleg te Ontwikkelen
Gebied’uit het ontwerp gewest-
plan opnieuw ingevoerd zien.

De planmatige aanpak van
deze gebieden, met inbegrip van
een participatieve fase, blijft
belangrijk. Daarom zal in 2005
voor 7 dergelijke gebieden een
richtschema opgestart worden.

Maar we begrijpen niet
waarom de regering sommige
sites als beperkt GGB wil aan-
pakken en in andere gevallen
wel de ruimere context ziet en
het hele hefboomgebied erkent.
Zo krijgt Thurn & Taxis enkel
aandacht als site terwijl de gevol-
gen voor de omliggende wijken
cruciaal zijn voor de ontwikke-
ling van het hele gewest. Want als
de wisselwerking tussen beide
niet behoorlijk wordt aangehaald,
zal de dualisering vergroten.

Wij blijven een globale aanpak
verdedigen en vragen daarom
dat voor al deze GOOG’s de
omliggende wijken mee in het
richtschema worden opgenomen.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

Een slecht beheer van de autostromen kan ernstige gevolgen hebben.

E E N  U I T G A V E  V A N  B R A L  V Z W
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mentaliteitswijziging
Vandaag houden chauffeurs geen rekening
met de schadelijke gevolgen van hun gedrag.
Daardoor wordt er voortdurend ingebeukt op
het ecologisch draagvlak en neemt de schade
een onomkeerbaar karakter aan. Bovendien
zijn de veroorzaakte files economisch inef-
ficiënt. De werkelijke impact van het gemo-
toriseerd verkeer varieert naargelang het type
voertuig, het tijdstip en de plaats. Het spreekt
voor zich dat een geairconditioneerde vracht-
wagen tijdens de piekuren in een Brusselse
file meer vervuilt dan een LPG-wagen op het
platteland. Toekomstige maatregelen moe-
ten rekening houden met deze karakteristie-
ken. Door automobilisten de werkelijke kost
daarvan te doen betalen, zullen die op een
meer rationele manier gebruik maken van
hun wagen.

een kleine stap
De federale overheid heeft 2 ‘milieuvriende-
lijke’maatregelen voor ogen. De eerste betreft
de CO

2
-gebonden heffing op bedrijfswagens

(46% van het hele wagenpark in België). Hoe

verontreinigender de uitstoot, hoe hoger de
taksen. Toch zal een bedrijfswagen fiscaal
sterk bevoordeeld blijven ten opzichte van een
privé personenwagen. De tweede maatregel
betreft een belastingsvoordeel voor wie een
milieuvriendelijke wagen koopt. Daarvoor
stelde de federale overheid onlangs de ‘Gids
van de schone auto’ voor. De 2 maatregelen
gebruiken de CO

2-
uitstoot als voornaamste

parameter voor een schone auto. In het kader
van de Kyoto-akkoorden is dit zeker een bank
vooruit. Maar volgens ons ontoereikend, want
stikstofoxiden en roetdeeltjes worden over
het hoofd gezien. Terwijl de driehoek Vlaan-
deren/Brussel, zuidelijk Nederland en Ruhr-
gebied behoort tot de top drie van de meest
vervuilde regio’s ter wereld op het vlak van
stikstofoxide.

wegen of maatschappelijke tol?
Rekeningrijden en kilometerheffingen ken-
nen veel gedaantes. Toepassingen kunnen
een rationeel gebruik van de automobiel aan-
moedigen. In onze buurlanden heeft men al

heel wat politieke moed getoond. Duitsland
voert volgend jaar het kilometerrijden in. De
federale overheid, met in haar kielzog de
Brusselse, houdt het been stijf en noemt zulke
maatregelen asociaal. Deze beoordeling hangt
volgens ons af wat je met de opbrengsten
doet (alternatieve financiering openbaar ver-
voer, sociale zekerheid). Een informatie-
campagne kan de zinvolheid van deze maat-
regelen uitleggen opdat de bevolking deze niet
beschouwt als operaties om de begroting in
evenwicht te brengen.

nuttige links
– www.tmleuven.be voor de gedetailleerde 

kosten–baten-analyse
– www.environment.fgov.be voor meer info 

over zuinige auto’s
– www.snm.nl/docs/eindrapport_versie_14bu.pdf voor 

een studie van de Amsterdamse universiteit over
geavanceerde kilometerheffingen
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isolatie

deutsche grundligkeit
ook in Brussel?

Sommige maatschappelijke discussies zijn periodiek. Elke zomer lees je over
ozon en elk najaar over stookolieprijzen. Dus legt de milieubeweging nu ook
zijn vaste herfstvraag voor aan de overheid: pak de energieverspilling struc-
tureel aan in plaats van blind mazout uit te delen.

mazouteke toch...
Experts houden vol dat we nog enkele decen-
nia verder kunnen met olie. Maar het is nage-
noeg zeker dat olie nooit meer goedkoop
wordt. Voor de Belgen zijn de recordprijzen
op de olie- en gasmarkt een echte aderlating.
Want België is hekkensluiter in Europa inzake
isolatie van muren. Belgische muren zijn
gemiddeld voorzien van 45 mm isolatie. In de
buurlanden Frankrijk en Nederland zijn de
muren dubbel zo dik geïsoleerd.

Zelfs in warme landen als Griekenland,
Spanje en Portugal is de isolatielaag gemid-
deld dikker. En de Zweden geven maar half
zoveel uit aan verwarming.

Gevolg: we verstoken te veel. En wat doet
de federale regering? Ze plakt elk jaar een
pleister op de wonde door stookoliecheques
uit te delen aan minder begoeden.

come on and move!
Als de overheid een actievere rol zou spelen,
benen wij de voorbeeldlanden binnen de kort-
ste keren bij. Concreet: investeren in betere

isolatie en in performantere verwarmings-
apparaten. En op de strepen staan door scher-
pere isolatienormen te hanteren bijv.

Nu al komen renovatiepremies tussenbeide
in de factuur van dakwerken of verwar-
mingsinstallaties. Er zijn ook fiscale voordelen
voor wie investeert in energiebezuiniging.

bXl in de wereld

De federale staat deelt pleisters uit voor uw wonden.

een zonnetje in huis
Niet alleen Sinterklaas komt uit Spanje. Ook goede ideeën komen overgewaaid uit het zuiden. Het
internationaal energie-agentschap meldt dat de wereld veel meer zonneënergie genereert dan men
altijd aanneemt. Nieuwe tellingen tonen aan dat zonneënergie voor opwarming van water wereldwijd
de belangrijkste hernieuwbare energiebron is, met windenergie op de 2de plaats.

En er is nog veel meer potentieel. Dat wil Spanje nu gaan benutten. Een nieuwe Spaanse wet verplicht
constructeurs vanaf 2005 in elk nieuw of gerenoveerd gebouw zonnepanelen te installeren (om water
op te warmen) of fotovoltaïsche cellen (voor de productie van elektriciteit). Met die maatregel zal
Spanje in één wip de 2de grootste producent van zonne-energie in Europa worden (bijna zo straf als
de Duitsers). De nieuwe wet zal zorgen voor 10 keer zoveel oppervlakte aan panelen.
meer info op www.estif.org
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Dat is echter allemaal wat flauwtjes om men-
sen echt te overtuigen. Minder begoeden zijn
trouwens niks met een belastingvoordeel.

Een efficiënte premie voor energiebezui-
niging zou een oplossing kunnen zijn. Of
een goedkopere lening. Bond Beter Leef-
milieu spreekt van een ‘klimaatkrediet’. Of
een derde-betalerssysteem. Zo’n systeem
staat nu gelukkig in alle regeringsverklarin-
gen. Het komt erop neer dat een instelling de
investering voorfinanciert en de kost terug-
wint via de besparing op de energiefactuur.
Daar is uiteraard personeel en investerings-
budget voor nodig.

duitsland
Even over de grens. De Duitsers hebben een
ambitieus energiebesparingsplan. Ze willen
3 vliegen in één klap slaan: 300 000 wonin-
gen isoleren, 2 miljoen ton CO

2
besparen en

op de koop toe 200 000 jobs creëren. Om dat
waar te maken, investeren ze in goedkope
renovatiekredieten. Na afloop van de wer-
ken neemt de overheid 20% van de schuld over
als de meest strenge energienormen behaald
zijn. De staat heeft d1,8 miljard vrijgemaakt
en heeft zo nog eens een dikke 5 miljard uit
de banksector kunnen mobiliseren. Het pro-
ces loopt als een trein want al 115 000 wonin-
gen zijn aangepakt.

De Bond Beter Leefmilieu zou zo’n pro-
ject graag invoeren in België. De werkgevers
en de vakbonden hebben er wel oren naar. De
isolatiesector heeft uitgerekend dat in Vlaan-
deren jaarlijks 70 000 huizen van eigenaar ver-
anderen. Dat is het ideale moment om isola-
tie aan te brengen binnen de bestaande
structuur, vinden zij. Een grote campagne
zou jaarlijks zo’n 1000 extra jobs kunnen
opleveren.

Onze reactie: dat opent perspectieven.
Kan onze Brusselse regering mee op die
trein stappen? Of waarom niet, zelf het voor-
touw nemen?

spoorwegterreinen

spoor weg
In ruil voor de schuldovername van de NMBS
zal de federale regering enkele spoorwegter-
reinen verkopen. Op 1 januari 2005 zullen de
activa overgedragen worden naar het Fonds
voor SpoorwegInfrastructuur zodat SOPIMA1

die kan verkopen. In het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest betreft het in eerste plaats de ter-
reinen Delta en Schaarbeek Vorming.

back to basis
Het is positief dat de NMBS zich op die
manier terug kan richten op zijn basisactivi-
teiten, namelijk de organisatie van spoorver-
voer van mensen en goederen, en het onder-
houd van de spoorinfrastructuur. Maar het feit
dat de federale Staat deze operatie enkel van-
uit financieel oogpunt benadert, is zeer kort-
zichtig en houdt het risico in dat de terreinen
omwille van de zogenaamde urgentie onder
de reële marktwaarde en zonder ontwikke-
lingsprogramma worden verkocht.

En dit terwijl deze grondreserves voor het

Brussels gewest van strategisch belang zijn
om tegemoet te komen aan de belangen van zijn
inwoners op vlak van tewerkstelling, huisves-
ting en infrastructuur voor openbaar vervoer.

In zijn regeerakkoord verklaart de Brusselse
gewestregering de controle en het beheer van
de grondreserves prioritair en noemt hierbij
de terreinen van de NMBS in Brussel (cfr. p.
26 “Er moet een globale onderhandeling met
de NMBS komen zodat een planning kan
worden opgemaakt voor de vrijmaking van de
grondreserves. Er zal een beroep gedaan wor-
den op Beliris om hier als hefboom te fun-
geren.”).

Bovendien hebben de adviseurs van Minis-
ter Onkelinx (tijdens het onderhoud met het
Brussels huisvestingsplatform van 7 okto-
ber 2004) verzekerd dat hulp aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewewst bij hun grondbe-
heer één van de federale prioriteiten is op
het vlak van huisvesting.

De Brusselse milieufederaties Bral en IEB

kunnen niet aanvaarden dat de laatste nog
publieke grondreserves in Brussel zonder
voorwaarden verkocht worden aan privé inves-
teerders.

verkoop uitstellen
Ze vragen dat de federale regering de verkoop
van de NMBS-terreinen uitstelt totdat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest het pro-
gramma voor die zones heeft gedefinieerd.
Dat programma moet dan als voorwaarde
deel uitmaken van de verkoopsacte. De ver-
enigingen vragen ook dat een deel van de
grondreserve terugkeert naar het Brussels
gewest, zoals de Brusselse regering onlangs
heeft aangekondigd, om er o.a. sociale wonin-
gen te realiseren.

Verder manen Bral en IEB de Brusselse
gewestregering aan om dringend contact te
nemen met de federale regering om de belan-
gen van de Brusselaars veilig te stellen.

1 SOciété Patrimoniale IMmobilière, voor 100 % in
handen van de federale Staat.

zeker wonen
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bral zoekt vrijwillig(st)er
met een hart voor Brussel om, mits onkostenvergoeding:
– de bibliotheek en het archief operationeel te houden,
– thematische documentatiemappen aan te leggen,
– het secretariaat te ondersteunen.

Taken:
– databank van documentatie en bibliotheek updaten,
– krantenartikels en tijdschriften verzamelen, voor lectuur verdelen en klasseren,
– logistieke ondersteuning van secretariaat en Alert: mailings, kopies...

meer info: 02 217 56 33 of peter@bralvzw.be



aanval op afval

alles moet weg
platform vraagt betere ophaling en communicatie

leefbare buurt
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haast en spoed
Er zijn veel te weinig openbare vuilbakken in
deze stad, vooral in de buurt van scholen,
winkelstraten en stations. In de verschillende
afvalkleurtjes liefst (wit, geel, blauw). Als je
mensen aanzet om thuis afval te sorteren, is
het logisch dat je hen ook die mogelijkheid
biedt op straat. Gelukkig schijnt het Gewest
nu het nut van selectieve vuilbakken in te
zien. Er komen ook glasbakken met een schei-
ding tussen bruin en wit glas.

Over de vuilnisophaling heerst veel onge-
noegen. Vuilnismannen hanteren het devies
‘fini-fini’. Als ze sneller werken, hebben ze
vroeger gedaan. Dat resulteert jammer genoeg
in haastwerk waarbij zakken worden verge-
ten of de inhoud breed wordt uitgesmeerd. Tot
overmaat van ramp passeert de vuilkar soms
na een poetsbeurt door de plaatselijke gemeen-
telijke straatveger. Die ‘keert terug naar start
maar ontvangt geen geld’.

containers en huis aan huis
Deze stad telt in totaal 9 containerparken. 7
daarvan zijn gemeentelijk en staan enkel open
voor de eigen inwoners. Sint-Agatha-Berchem
heeft geen eigen containerpark. Wie daar een
huis renoveert, moet met zijn bouwafval hele-
maal naar het gewestelijk park in Neder-over-
Heembeek. Over bouwafval vindt het plat-
form ‘aanval op afval’trouwens dat de ophaling
en aflevering daarvan gratis moeten worden.
Als je renoveert, ben je immers geen vervui-
ler maar draag je bij tot de kwaliteit van de stad.

I.v.m. de containerparken is er beterschap
in zicht. Brusselse gemeenten kunnen nu
beroep doen op gewestelijke subsidies om het
personeel voor hun containerpark te betalen.
Het aantal containerparken zit daardoor in stij-
gende lijn. Het platform ‘aanval op afval’
duimt ervoor en plaatst een kritische kantte-
kening. Waarom baat het Gewest die parken
niet zelf uit? Dat zou tenminste tot een cohe-
rente aanpak leiden.

Gelukkig bestaat er een alternatief voor
de containerparken. Een telefoontje naar het
Agentschap Net Brussel volstaat om bij je
thuis afval te laten ophalen. Voor huishoud-
toestellen en dergelijke zijn de eerste 2 kubieke
meter zelfs gratis. Maar omdat weinig Brus-
selaars weet hebben van deze dienstverle-
ning, belandt een oude lavabo al gauw op de
hoek van de straat.

Veel Brusselaars hebben heimwee naar de
ophaling van grof huisvuil. De gemeenten ver-
klaren meestal dat ze die ophaling geschrapt
hebben omdat inwoners van andere gemeen-
ten hun vuil tot bij hen brachten en het prijs-
kaartje zo te hoog opliep. Wel, voor zo’n pro-
bleem is het Gewest er, redeneert het platform.
Ministers, voer de regelmatige ophaling van
grof huisvuil opnieuw in voor heel Brussel!
En waarom niet rondrijden met mobiele con-
tainers met compartimenten voor elke frac-
tie? Ook voor herbruikbare goederen?

communiecatie-zieltje
Brochures zijn er zat. En Louis met de wal-
russnor is genoegzaam bekend. Maar in de
achtergestelde buurten werkt het geschreven
woord nauwelijks. De communicatie moet
visueel en kleinschalig. Vertrouwenspersonen
bereiken soms meer dan een kalendertje. En
de artistieke sector kan mensen anders doen
kijken naar hun buurt.

Wie met vragen of klachten zit, weet nog
te weinig waar naartoe. Het groene nummer
van Net Brussel is onderbemand en bovendien
kan je er maar terecht met vragen die aan hen
gericht zijn. Er is nood aan één enkel num-
mer dat alle soorten vragen en klachten
opvangt over sluikstorten en ophaling. En
natuurlijk moet er ook iets gebeuren met die
klachten. Als parken ‘s zomers dienst doen als
stort, kunnen stadswachten of parkwachters
bemiddelen en sensibiliseren. Opbouwwer-
kers kunnen een overleg opzetten tussen
bewuste en minder bewuste bewoners. Als
mensen praten, kan er veel uit de bus komen.

de roe
Er zullen altijd schuinsmarcheerders zijn.
Het platform ‘aanval op afval’ vindt dat de
overheid haar inwoners stevig op de vinger
moet tikken. Maar dan moet ze tenminste
zelf stevig in de schoenen staat. Lees: moet
ze alternatieven aanbieden voor de verspi-
leconomie. En dat via een eenduidig beleid,
waarbij boetes overal even hoog zijn. Aan
een sluikstorter een taakstraf opleggen, is
trouwens een socialer en meer efficiënt alter-
natief dan hem een superboete aan te smeren.
De vervuiler kuist!
groen nummer voor de ophaling van Net
Brussel: 0800 981 81 – zie ook 
www.netbrussel.be – meer info: 
piet@bralvzw.be

platform ‘aanval 
op afval’ treedt
in het voetlicht
• Het borstbeeld van dichter Houwaert krijgt een secre-

taresse en een botsauto. De samenwerking tussen
Beeldenstorm en de kinderwerking van GC Ten
Noey levert grootstedelijke standbeelden op. Bege-
leiding: kinderlijke muziek op een kruising van
culturen.
Woe 01.12 om 15.00 u op het Houwaertplein in 
Sint-Joost.

• De kerstsfeer geherinterpreteerd. Een afvaltotem als
deel van een parcours met artistieke lichtinstallaties
(BeneFlux).
Vrij 03.12, zat 04.12 en zon 05.12 vanaf 18.00 u op
het Anneessensplein in Brussel. Info bij de Buur-
twinkel op 02 512 69 89.

• Het platform krijgt wind in de zeilen dankzij span-
doeken en djembé. 
Zat 04.12 om 11.00 u in de Groenstraat/Broeder-
schapsstraat in Schaarbeek en om 12.30 u in de Bos-
schaertstraat in Schaarbeek.

• De maffe recup-archeologen van Bricoleurs zonder
grenzen hebben de lokalen van BSB Bis omge-
ploegd tot atelier en tonen u de noeste arbeid van kun-
stenaars van Constant vzw. Zij werken aan 7 instal-
laties met elektrojunk in het kader van het Festival
Jonction. 
Din 07.12 om 14.00 u in de Kazernestraat 37 in
Brussel.

• Cuisine Interne Keuken, opening van de tentoon-
stelling van Constant vzw in de historische Mom-
menateliers. 
Zat 11.12 in de Liefdadigheidsstraat 37a in Sint-Joost.
Info bij Constant vzw op wendy@stormy-weather.be.

• Vertelster en kunstenares sluiten een pact met de
‘klein mannen’ uit Laken en draaien de film ‘Afval
bedreigt zeemeerminnen’. 
Zon 19.12 (o.v.). 
Meer info bij Memo Source op 02 420 38 96 of 
memosource@biz.tiscali.be.

Afvalpreventie zou de dagelijkse bekommernis van ons allen moeten zijn.
Want als we afval uit de winkelrekken houden, komt het niet op straat terecht.
In Alert 301 lees je onze ideeën over preventie. Maar ook voor de bestaande
sluikstorten heeft het platform ‘aanval op afval’ suggesties: meer vuilnisbak-
ken en containerparken, een betere coördinatie tussen de verschillende over-
heden en communicatie op maat.

Het gaat vooruit bij de vuilkar.
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Stad Brussel - Jacqmain
De vernieuwing van de Jacqmainlaan kan
zich verder zetten. De overlegcommissie van
de Stad Brussel heeft een voorwaardelijk
positief advies gegeven voor de bouwaan-
vraag van Banimmo & Buelens Real Estate.
De promotoren vroegen een vergunning voor
twee woongebouwen en een kantoortoren op
de hoek van de Jacqmainlaan en de kleine
ring. Over de hoogte van het kantoorgebouw
werd geen commentaar gegeven, ook al is het
met zijn 76 meter slechts een beetje lager
dan de 83 meter van het Morgangebouw aan
de overkant van de kleine ring. De Stad
maakte vooral bezwaar tegen de grootte (lees:
‘kleinte’) van de geplande woningen. Van de
82 woningen waren er immers 69 studio’s of
appartementen met één slaapkamer. De aan-
vrager schijnt bereid te zijn het project aan te
passen en hoopt begin 2005 zijn definitieve
vergunning te hebben.

Elsene – Waversesteenweg
Scepterstraat 
Maalbeeklaan (Linden II)
Een half jaar geleden heeft de nv Forte Dei
Marni een dossier ingediend voor de bouw van
108 woningen aan Waversesteenweg, Scep-

terstraat en Maalbeeklaan, op de grens van de
gemeenten Etterbeek en Elsene. Het project
stuitte toen op veel bezwaren en werd niet ver-
gund.

Vandaag loopt er een nieuw openbaar
onderzoek in Elsene en Etterbeek over een
licht gewijzigd voorstel.

De woningen zullen nu ook toegankelijk
zijn voor gehandicapten, door de verlaging van
niveaus en het wegwerken van een aantal
toegangstrappen. De gevelhoogte werd aan-
gepast om beter aan te sluiten bij de bestaande
bebouwing langs de Waversesteenweg. Daar-
door sneuvelen er 4 appartementen. Het aan-
tal parkings blijft gelijk, maar de interne orga-
nisatie wijzigt. De toegang tot het nabijgelegen
theater Varia wordt gewaarborgd.

In het dossier staat echter nog steeds niets
vermeld over de commercialisering van het
project en de prijsbepaling van de woningen.
Nochtans is dat het belangrijkste aandachts-
punt. De nv Forte Dei Marni stelt dit bouw-
project immers voor als een deel van de ste-
denbouwkundige lasten die moeten
gerealiseerd worden in het kader van het Bij-
zonder Bestemmingsplan Luxemburgstation.
In het kaderakkoord van eind jaren 1980 heb-
ben de promotoren zich er toe verbonden om

een aantal m2 woningen te bouwen die toe-
gankelijk zouden zijn voor alle Brusselaars.
Het project Linden I dat in de jaren 1990 aan
de square Forte Dei Marni gerealiseerd werd,
was een samenwerking tussen de GOMB en
de privé. Het resultaat zijn 45 appartementen
aan de klassieke GOMB-voorwaarden.

Deze keer gaat het echter om een groter pro-
ject en volledig aan marktprijzen en dus allicht
onbetaalbaar voor de modale Brusselaar.

nieuws van het front

toekomstplannen

’t is december, dus het
kan geen aprilgrap zijn
Gelezen in Newsletter, het tijdschrift van de internationale
vereniging van oud-personeelsleden van de instellingen en
organen van de Europese Unie:

Enkele investeerders werken samen met een gerenom-
meerd architectenbureau aan een project voor een rust- en
verzorgingstehuis en service flats voor vroegere EU-amb-
tenaren. Het zou gaan om een 100-tal appartementjes (en
evenveel parkings) waarvan een aantal met medische
begeleiding. Over drie jaar zou het project gerealiseerd kun-
nen worden in Oudergem, in de buurt van de VUB op een
terrein waar 13 000 m2 kan gebouwd worden. Een nieuwe
bestemming voor de Europese crèche waarvoor de ver-
gunning onlangs geweigerd werd?

In ieder geval is de eurocratengemeenschap in Brussel
een volledig parallel en geïsoleerd circuit van voorzieningen
aan het uitbouwen. Van Europese crèches via eigen scho-
len en clubs tot rusthuizen. Van integratie gesproken.

UITNODIGING – UITNODIGING – UITNODIGING – UITNODIGING – UITNODIGING – UITNODIGING – UITNODIGING

bralcafé/AV
verleden & toekomst van Bral

15 december 2004
Cinema Nova – Arenbergstraat 3 – 1000 bSl

@ bar 18.00 u: voorpraten bij een vegetarische schotel & chocoladedessert - d 7,50 – reservatie verplicht !

@ filmzaal verleden: terugblik op viering 30 jaar bral
November 2003 stond in het teken van Brals 30ste verjaardag. Een blik op ons verleden en een bilan van waar we stonden. Dit alles samen met
onze gasten uit Palmeira (Brasil) en New York (USA) en vele van onze Brusselse partners tijdens een internationale uitwisselingsweek rond
‘bewonersparticipatie bij stedelijke planning’. Een jaar later tonen we u het verslagboek, de foto-expo en de film.

19.15 u: onthaal & voorstelling verslagboek foto-expo en film
19.30 u: projectie film ‘listening to the city, ook in brussel’

@ filmzaal toekomst: vooruitblik op programma bral vanaf 2005
Vanaf 2005 zal Bral de aandacht volop richten op de ontwikkeling van de GOOG’s, in gemeenschappelijk overleg te ontwikkelen gebieden.
Door een evenwichtige wisselwerking tussen structurele werking en projectwerking willen we ons profileren als volwaardige gesprekspartner
van de overheid en als instrument dat het overleg met actieve bewoners vergemakkelijkt. 
We stellen onze plannen voor en peilen in een stadsdebat naar jullie mening.

20.30 u: voorstelling toekomstplannen Bral
21.00 u: stadsdebat - moderator: Stefan De Corte (VUB) – ieder spreekt zijn/haar taal

@ bar 22.00 u: napraten bij een drankje

Inschrijven via inschrijvingsstrook vóór 10 december bij Bral: T 02 217 56 33 of F 02 217 06 11 of patricia@bralvzw.be !
Je ontvangt het document ‘Programma Bral vanaf 2005’ bij de bevestiging van je inschrijving.



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
Overstapparking
Bergensesteenweg
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IA met bestek
effectenstudie voor de aanleg van
een overstapparking ter hoogte van
metrohalte Ceria/Coovi.
Tot 02/12/2004
Overlegcommissie op 8/12/2004

Afbraak F. Demetskaai 33
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een siloloods.
Tot 29/11/2004
Overlegcommissie op 8/12/2004

• BRUSSEL LOUIZA
Bestemmingswijziging
Livornostraat 16-18
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van 2 gebouwen tot
16 appartementen.
Tot 29/11/2004
Overlegcommissie op 7/12/2004

• BRUSSEL 
NO/LEOPOLDWIJK

Uitbreiding Stevinstraat 210-222,
M. Angelolaan 69, 73, 75 
en 79-81
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van 11 woningen tot
een geheel van 68 woningen met 143
m2 kantoren.
Tot 29/11/2004
Overlegcommissie op 7/12/2004

• BRUSSEL VIJFHOEK
Nieuwbouw De Witte 
de Haelenstraat 24-32
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 4 studio’s en 8 apparte-
menten boven een handelszaak, met
een overdekte parking (12 voertui-
gen).
Tot 13/12/2004
Overlegcommissie op 21/12/2004

Nieuwbouw Dinantstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 23 duplexen, 10 appar-
tementen en 2 handelsruimten en een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor een overdekte parking
(37 voertuigen).
Tot 29/11/2004
Overlegcommissie op 7/12/2004

• ELSENE
Nieuwbouw C. Franckstraat 16-18
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 3 woningen.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

Bestemmingswijziging
Vleurgatsesteenweg 80-98
Brasserie d’Ixelles NV vraagt een
stedenbouwkundig attest voor de
sloop van een loods om woningen te
bouwen, de bestemmingswijziging
en renovatie van de opslagplaats tot
woningen, de renovatie van de gebou-
wen langs de straat, de inrichting van
groene ruimten en een milieuattest IB
met effectenverslag voor de aanleg
van een overdekte parking (120 voer-
tuigen).
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

Rusthuis 
Boondaalsesteenweg 104
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een rusthuis.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

Bestemmingswijziging
Elisestraat 87
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
werkplaats, de bouw van woningen
en werkplaatsen voor kunstenaars en
de inrichting van een parking in de
binnenplaats.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

Nieuwbouw 
Amerikaansestraat 61
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 5 appartementen.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

Bestemmingswijziging
Lentestraat 18
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van ate-
lier tot een toneelgebouw.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

Bestemmingswijziging
Kuifstraat 28
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verandering van het hoofdgebouw
tot 5 appartementen en van het ach-
tergebouw tot 3 appartementen, met
inrichting van terrassen.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

Laboratoria J. Wytmanstraat 14
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 3 garageboxen, de uit-
breiding van een opslagplaats voor
chemische producten, de inrichting
van klimatisatie, de aanleg van een
parking (43 voertuigen) en een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de uitbating van een labo voor
de kweek van muizen, diverse andere
labo’s, werkplaatsen en opslagplaat-
sen voor gevaarlijke stoffen.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

• ETTERBEEK
Afbraak/nieuwbouw
Waversesteenweg,
Scepterstraat, Maalbeeklaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van werkplaatsen en een
woning en de bouw van 100 appar-
tementen en 8 woningen en een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor de aanleg van een over-
dekte parking (199 voertuigen) en
vellen van 20 bomen.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 1/12/2004

• EVERE
Heraanleg 
weg Oud-Strijderslaan 
en F. Guillaumelaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het kruispunt Oud-
Strijderslaan en Franz Guillaume-
laan en de inrichting van een zone 30
in de schoolomgeving.
Tot 10/12/2004
Overlegcommissie op 16/12/2004

• LAKEN
Tennishal Dikkelindelaan 41-43
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een tennishal (lucht-
draaghal).
Tot 13/12/2004
Overlegcommissie op 21/12/2004

• SCHAARBEEK
Bestemmingswijziging 
Liedtsplein 26
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
gebouw in 3 woningen en 2 han-
delszaken.
Tot 3/12/2004
Overlegcommissie op 10/12/2004

Bestemmingswijziging
Paleizenstraat 108-110
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingswijziging van een
kantoorgebouw in flat-hotel.
Tot 19/11/2004
Overlegcommissie op 10/12/2004

• St-GILLIS
Nieuwbouw Munthofstraat 106
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 5 appartementen.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 30/11/2004

• UKKEL
Nieuwbouw Rutsstraat 51
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 6 appartementen.
Tot 22/11/2004
Overlegcommissie op 8/12/2004

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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