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plan voor 
de toekomst
De vorige legislatuur sprak
over het ‘plan Hutchinson’.
De nieuwe staatssecretaris
betekende meteen het einde
van die roepnaam maar niet
van het concept. De overheid

bezit zo’n 40 ha grondreser-
ves in Brussel. Ze kan die
gronden voor 30 jaar ter
beschikking stellen aan privé-
promotoren (recht van opstal).
Die bouwen er woningen op
en sluiten een erfpacht met
een sociale huisvestings-

maatschappij  om huur-
ders/kopers aan te trekken.
De privé-partner heeft 27 jaar
(30 – 3 bouwjaren) om haar
investering te recupereren via
de gewaarborgde opbrengst
van de erfpacht. Omdat het
grootste deel van de wonin-

gen voor sociale huisvesting
bestemd is en dat onvol-
doende opbrengt, springt het
Gewest financieel bij. Na 30
jaar worden de gronden en
de woningen opnieuw eigen-
dom van de overheid.

noordwijk
bis?
A’pen – Kievitplein. De rechter
oordeelde dat de bewonersgroep
‘De Ploeg’ zich niet te moeien
had met de heraanleg van het
plein achter hun deur. Alcatel
wilde haar hoofdzetel op het
Kievitplein hebben of dreigde
A’pen te verlaten en kan nu dus
neerpoten wat ze wil.

Ook deze case toont aan dat
gebrekkige informatie en half-
slachtige bewonersparticipatie
nefaste gevolgen hebben voor
alle partijen. Stedenbouwkun-
dige plannen hebben hun weer-
slag op omliggende buurten.
Bewoners zijn daarom vol-
waardige gesprekspartners bij
het uittekenen van die plannen.

Het belang van bewonersparti-
cipatie vanaf het begin van het
planningsproces schrijven we
al langer voor. De uitkomst van
zo’n participatief proces houdt
rekening met de visie van ieder-
een waardoor alle partijen het
plan dragen. Het zal een grotere
slaagkans hebben dan een van
bovenaf uitgestippeld plan.

Zou Kievit vandaag nog moge-
lijk zijn in Brussel? Op T&T
bijvoorbeeld? Bral vzw heeft
alleszins de opdracht gekregen
van het Gewest om bewoners
vroegtijdig te betrekken bij de
ontwikkeling van die zone. Een
prima kans om te tonen dat we
lessen hebben getrokken uit het
noordwijk débâcle.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

E E N  U I T G A V E  V A N  B R A L  V Z W

baksteen in de maag
is de overheid een efficiënte bouwheer?

Wonen en werken zijn de twee grote speerpunten van deze gewestregering. De nood aan nieuwe wonin-
gen is groot. Het Gewest wil met haar Plan voor de Toekomst privégeld losweken voor 5 000 nieuwe wonin-
gen in 5 jaar tijd. Daarnaast maakt het Gewest extra geld vrij voor wijkcontracten en ook die mikken
grotendeels op huisvesting. Haalbaar of niet? Kan publiek-private samenwerking slagen? Hoeveel
woningen bouwt de overheid vandaag zelf? Kunnen de wijkcontracten efficiënter?

zeker wonen
Bral vzw heeft de hand kunnen leggen op een
echografie van de Staatssecretaris voor huisvesting.
De baksteen op haar maag is duidelijk zichtbaar.

vervolg pagina 2



2

vervolg van pagina 1

5 000 woningen zijn hoog-
uit een begin en in het verle-
den hebben projecten van
publiek-private samenwer-
king nooit de beloftes inge-
lost. De Gemeenten probe-
ren zelfs geen privé-geld meer
aan te trekken in de wijkcon-
tracten. Jammer. Huisvesting
is de laatste jaren veel inte-
ressanter geworden als inves-
tering. De prijzen zijn enorm
gestegen en de kantoormarkt
is verzadigd. Zal er eindelijk
kapitaal naar huisvesting
vloeien?

wijkcontract
Hoe zit het met de woningen
die de overheid bouwt? In 10
jaar heeft de GOMB (gewes-
telijke ontwikkelingsmaat-
schappij) 1 000 woningen
gecreëerd. Het Woningfonds
trok 50 woningen per jaar op.
Over de wijkcontracten
bestaan alleen cijfers die
slaan op de periode 1994-
1999. De generatie van 1997-
2001 is nog niet systematisch
geëvalueerd, laat staan de
meer recente generaties.
Nochtans zijn de werken van
die wijkcontracten al lang
gestart of bijna beëindigd.
We vragen ons af waarom
het Gewest geen permanente
monitoring opzet om de evo-
lutie te kennen.

Bij gebrek aan statistieken
hebben wij zelf links en rechts

ons licht op gestoken (zie
tabel). Geen schitterende
resultaten. Nuanceren: som-
mige Gemeenten doen hun
best om grote woningen te
bouwen en dat haalt hun aan-
tal naar beneden.

op ZEN gemakske
Is de overheid een efficiënte
bouwheer? De te volgen pro-
cedures voor een overheids-
instelling zijn loodzwaar. Elke
aankoop moet langs sche-
pencollege, gemeenteraad en
voogdijoverheid (het Gewest).
Die carrousel tolt maanden
lang. Iemand moet eens
nagaan of de noodzakelijke
controle over de handelingen
van de schepenen niet effi-
ciënter kan.

Bovendien  moet  de
Gemeente vooraf de schatter
laten komen. Die moet een
onafhankelijke schatting van
de aankoopprijs maken om
gesjoemel te vermijden.
Jammer genoeg kan het
maanden, tot een klein jaar,
duren voor zo’n schatter die
klus klaart.

Bij wijkcontracten komen
daar nog obstakels bij. De
Gemeente moet eerst een
basisdossier laten goedkeu-
ren waarin staat welke woning
ze wil aankopen en renoveren.
Meestal begint ze pas het jaar
nadien te onderhandelen met
de eigenaar. Als die niet wil

verkopen en de Gemeente
opziet tegen een onteigening,
zit de zaak voor maanden
vast. Een andere woning
kopen? De Gemeente moet
weer bij het Gewest aanklop-
pen want het basisdossier
moet wijzigen. Dat kan pas
ten vroegste een jaar na de
goedkeuring van dat dossier.
Een gemeenteambtenaar
moet geduld koesteren.

alternatief
Netwerk Wonen, een groep
van terreinorganisaties ver-
tegenwoordigd in alle wijk-
contracten, heeft in haar
memorandum enkele ideeën
om de zaak te versoepelen.
Laat de schatter komen voor
het basisdossier is goedge-
keurd en leg hem een uiterste
datum op. Zo winnen we
maanden. Waarom zouden de
Gemeenten moeten wachten
tot het einde van het eerste
jaar van een wijkcontract
alvorens ze het basisdossier
kunnen veranderen? Dat moet
meteen kunnen. Het zou vlot-
ter gaan als het Gewest enve-
loppes zou uitreiken: bud-
getten om een bepaald aantal
woningen met X aantal
kamers te realiseren zonder
dat het adres van tevoren vast-
staat. Dat laat de Gemeente
toe flexibel in te spelen op de
markt. Dat is een andere
manier van werken, ja en

sommigen vragen zich af of
soepele procedures en (lakse)
gemeentebesturen samen-
gaan.

Ook uit het 2de Forum voor
Stadsvernieuwing (15 mei
2004) en de debattenreeks
erna, zijn ideeën voortgeko-
men. Dat van een paritaire
commissie voor wonen en
werken bijv. met vertegen-
woordigers van de huisves-
tingsector en van tewerkstel-
lingprojecten. Wij zouden er
graag de milieubeweging aan
toevoegen voor o.a. het ener-
gieaspect. De bedoeling van
zo’n commissie is de samen-
werking tussen woon- en
tewerkstellingprojecten te
bevorderen. Verder hoor je in
de resultaten van het Forum
voortdurend de nood aan een
betere coördinatie en aan de
bundeling van expertise op
één plaats. Een Gewestelijk
Observatorium... Hoe zit het
met dat studie- annex kennis-
centrum?

De leegstand tenslotte. Vol-
gens de Bond voor het Recht
op Wonen moet het Gewest
juridische bijstand geven aan
de Gemeenten om hardho-
rige eigenaars aan te pakken
en ingewikkelde dossiers van
betwiste eigendom uit te plui-
zen. Zou dat niet de snelste en
goedkoopste manier zijn om
veel woningen op de markt te
brengen?

Wijkcontract –
gemeente - 
looptijd

Aantal geplande
woningen 
met overheidsgeld

Aantal woningen
gerealiseerd 
of in aanbouw 
met overheidsgeld

Aantal geplande
woningen ism. 
met privé

Aantal woningen
gerealiseerd 
of in aanbouw 
ism. privé

Paviljoen, Schaarbeek 17 10 27 17
(1997-2001)

Noordwijk, Brussel 53 35 69 15
(1999-2003)

Houwaert-Bossuet, ? 9 ? 0
Sint-Joost (1999-2003)

Hertoginneplein, 23 19 58 0
Molenbeek (1999-2003)

Grondels-Herziening, ? 15 ? 0
Anderlecht (1999-2003)

Brabant-Groen, ? 28 ? 0 (er is een samenwerking 
Schaarbeek (2000-2004) met het Woningfonds maar

geen echt privékapitaal)

Groenstraat, Sint-Joost 27 van gemiddeld 17 van gemiddeld 14 0
(2000-2004) 2 kamers 3 kamers

Huidevetters, Brussel 50 49 29 0
(2000-2004)

matras met zicht
op park
inspectie tegen koterij

In Brussel is er een gebrek aan
woningen en vele huizen en
appartementen verkeren boven-
dien in een schabouwelijke
staat. De vorige gewestregering
stemde daarom de wooncode
waarin ze ondermeer duidelijke
bewoonbaarheidsnormen vast-
legde. Ze richtte ook de gewes-
telijke inspectiedienst op. Ver-
huurders kunnen een inspecteur
laten komen om hun woning te
keuren. Als die aan de normen
voldoet, krijgen ze een soort
kwaliteitslabel, het conformi-
teitsattest.

Wie een gemeubelde woning
verhuurt of een klein optrekje
(minder dan 120 m2), is dan
weer verplicht een papier aan te
vragen. In dat geval heet het
een conformiteitsbewijs (een-
voudig is saai zeker?). De rede-
nering achter dit onderscheid
kleine – grote woning is om
eerst grote schoonmaak te hou-
den in de matrassenverhuur; de
schandalige praktijk waarbij een
eigenaar te veel mensen in één
kamer propt.

De eigenaar krijgt zijn con-
formiteitsbewijs op eenvoudige
verklaring van eer; de inspecteur
komt pas langs wanneer iemand
een klacht indient. De huurder
kan dat doen maar ook het
OCMW, een vereniging, de
buren... Je kan de Gewestelijke
inspectiedienst bereiken op
02 800 38 88. De inspectie kon
ons niet vertellen hoeveel klach-
ten ze al heeft ontvangen.

De wijkcontracten leveren geen lawine aan nieuwe woningen op.
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mits herschrijven

20 op 20
In Alert 300 schreven we over het MIVB 2020 document. Deze brok behelst
een brede denkoefening over de toekomst van het openbaar vervoer in Brussel
tegen het jaar 2020. Het bondgenootschap Shadow Traffic1 heeft dit omstan-
dige document grondig uitgevlooid. In wat volgt lichten we enkele punten uit
de adviezen gericht aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR).

1. Het bestaande net verbe-
teren (infrastructuur, fre-
quentie) en de huidige
zwarte punten op het vlak
van ‘commerciële snel-
heid’ aanpakken, alvorens
nieuwe, ‘ambitieuze’ pro-
jecten uit te denken. Bijv.
het traject van de trams 52,
55 en 56 is een ware mar-
telgang. Deze trams rijden
zich dagelijks vast in de
Gallaitstraat en/of de
Alsembergsesteenweg met
gevolgen voor de rest van
het tramnet. De verbete-
ring van de vlotheid op
deze lijnen is prioritair.

2. Bovengrondse alternatie-
ven zijn verkieselijk. Ze
benadrukken de aanwe-

zigheid van het openbaar
vervoer in de stad als een
vanzelfsprekend kwali-
teitsvervoermiddel en zijn
stukken goedkoper. We
verdedigen de stelling dat
ondergronds wegmoffelen
ongebreidelde territorium-
aanspraken van de auto in
de hand werkt. Bijv. een
Oost–West tramverbinding
in  de  vi j fhoek kr i jg t
applaus vanop alle banken.
Het komt tegemoet aan een
bestaande mobiliteitsbe-
hoefte en is een gedragen
stadsproject dat een nieuw
elan kan geven aan het Pen-
tagon (autoluwe zone waar
trams door snellen).

3. Lichtere oplossingen krij-

gen de voorkeur boven
zware infrastructuurwer-
ken. Bijv. de prestaties van
de trams op het Meiser-
plein hangen volledig af
van het autoverkeer. In
plaats van het tramtraject te
ondertunnelen (d 37,5 mil-
joen) om deze knoop te
ontwijken, kan het BHR
het plein heraanleggen ten
gunste van voetgangers,
fietsers en openbaar ver-
voer (d 2,5 miljoen). Zo’n
project is trouwens een
mooie herwaardering van
dit plein.

4. Het denkwerk over de toe-
komst van het openbaar
vervoer is enkel gebeurd
vanuit het perspectief van

de MIVB. Ook de Lijn, de
TEC en de NMBS zijn
belangrijke spelers. In het
document wordt de Euro-
pawijk als slecht bediende
wijk naar voren gescho-
ven, zonder de bestaande
lijnen van de Lijn en de
NMBS te beschouwen.
Het GEN–project houdt
onder meer een betere
bediening in van deze wijk
d.m.v. het Luxemburgsta-
tion. Extra metrolijnen
(budgettaire veelvraten)
zijn dus uit den boze.

5. Comfort is een essentiële
factor om het gebruik van
het openbaar vervoer te sti-
muleren. Daarom zijn we
voorstanders van brede pas-
sagierruimtes met lage
opstapdrempels (plaats

voor koetsen en fietsen) en
beveiligde fietsboxen voor
langdurig stallen op belang-
rijke knooppunten. Het
ideetje om de verantwoor-
delijkheid over de inplan-
ting van tram- en bushok-
jes (nu de bevoegdheid van
de gemeente) over te heve-
len naar de MIVB verdient
aanbeveling. Zo kan een
sexy uitzicht de plaats van
het openbaar vervoer in
Brussel benadrukken.

Voor een volledig gede-
tailleerd advies verwijzen we
naar www.bralvzw.be.

1
Bral vzw, Inter - Environnement
Bruxelles, NoMo – Autrement 
mobile, ARAU, GEBOV 
(Gebruikers Openbaar Vervoer), 
Woluwe-Inter Quartiers, GRACQ –
les Cyclistes Quotidiens, Cyclo vzw,
Comité ter verdediging van de 
inwoners van Brussel-Centrum.

anders mobiel

ein toller System gibt es nicht
Sinds 1 januari past Duitsland een ingenieus tolsysteem toe voor vrachtwagens.
Toll-Collect werkt op basis van GPS-technologie. De heffing is van toepassing
op vrachtwagens boven de 12 ton. Eindelijk een manier om de zware kosten
van het vrachtverkeer te dekken!

Megaton, megatol
Het vrachtverkeer zal sterk
blijven groeien. In een geglo-
baliseerde markt vieren
just–in–time leveringen, flexi-
bele arbeidstijden en deloka-
lisatieprocessen hoogtij. De
huidige marktdynamiek leidt
tot meer tonkilometers en
zakelijke verplaatsingen. Bel-
gië en Duitsland krijgen veel
transitverkeer te slikken. Door
hun centrale ligging dragen ze
heel wat lasten en een lang
niet evenredig aantal lusten.

Een recente studie becij-
ferde dat de belastingen op
het wegverkeer in België tot
driemaal het huidige niveau

omhoog moeten om de kos-
ten van het wegverkeer te dek-
ken (zie Alert 302). In Duits-
land betaalt het vrachtverkeer
nu op z’n minst haar eigen
kosten terug. Vrachtwagens
dokken per kilometer onge-
veer 12 eurocent. De helft
van de opbrengst dient voor
wegeninfrastructuur. De
andere helft spekt het spoor en
de scheepvaart.

tol in cijfers
België heeft het op één na
dichtste autosnelwegnet van
Europa. Per 1 000 km2 telt
België 55,1 km autosnelweg.
(Duitsland 32 km/1 000 km2).

In België zou die dichtheid
dus mooie tolinkomsten kun-
nen opleveren.

Tolheffingen dienen door-
dacht te gebeuren. In het beste
geval houden ze rekening met
zoveel mogelijk parameters
(uitstoot, plaats en tijdstip,
gewicht...) en moeten ze lei-
den tot een verschuiving naar
milieuvriendelijkere en veili-
gere vervoermiddelen, met
name de ijzeren weg en ver-
voer over water.

België beschikt over het
dichtste spoorwegnet van
Europa en zou dus de benutte
capaciteit sterk kunnen
opvoeren. Zeker wanneer het

gaat om vervoer van grotere
volumes over middellange en
lange afstand. Wat houdt ons
tegen?

waar de weg 
van vol is...
...loopt de tol van over. Met de
GPS-technologie is een door-
dachte belasting mogelijk,
zeker voor vrachtwagens die
doorgaans met GPS zijn uit-
gerust. Een tolsysteem via
satelliet kan de positie van
een vrachtwagen op elk tijd-
stip bepalen en de belasting
berekenen in functie van die
parameters. Een satelliet kan
uitgestrekte gebieden dekken.

Daardoor kun je het systeem
veralgemenen en roept het
ontwijkingsgedrag onder de
vorm van sluipverkeer en sub-
urbanisatie een halt toe. Zo zie
je dat technologie ook nuttig
kan zijn voor het milieu.

In Duitsland hangt het
exacte bedrag af van de aard
van de vracht en de grootte
van de vrachtwagen. Het
Duitse voorbeeld kan het
debat in België nieuw leven
inblazen.

Lees Alert 304 over het ver-
band tussen GPS en sluip-
verkeer.

Vrachtwagens die zich houden aan de voor hen 
bestemde assen lijken verdacht veel op cargotreinen.

De nieuwe lijnen van de MIVB kennen een stormloop zonder weerga.
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sint-joost

mobiliteitsplan in de startblokken
De lijdensweg die het revolutionaire mobi-
liteitsplan van Sint-Joost al heeft afgelegd,
geraakt legendarisch. Politieke aarzeling en
slechte communicatie lopen op kop in deze
processie van Echternach. Zo raakte na
nieuwjaar bekend dat het plan in testfase
was gegaan. Een kwakkel zo bleek. De
Gemeente verklaarde onlangs dat de test
midden april van start zou gaan en zou duren
tot september. Lang genoeg alvast om de
consequenties van het plan na te gaan en
zomers genoeg om een aantal voordelen in
de praktijk te brengen: terrasjes.

Er is ook al een minpunt. De veel bespro-
ken barrières zijn deels verdwenen. De sluip-
route van de Deschanellaan over de Jottrand-

laan naar de Leuvense Steenweg wordt niet
meer in 2 gekapt. Actieve bewoners vrezen dat
er niks coherents zal overblijven van het plan
waardoor ze misschien slechter af zijn dan
tevoren.

Vragen die de laatste weken de ronde deden,
waren of de Gemeente werk maakt van een
degelijk communicatiebeleid om de inwo-
ners uit te leggen wat er verandert en waarom,
of er naderhand een onafhankelijke evaluatie
komt. Zonder die voorwaarden zal de test
gegarandeerd op veel onvrede en een immense
polemiek uitdraaien. De Gemeente blijkt nu
de communicatie en de evaluatie uit te beste-
den. Er komt zelfs een call center. Dat ze zich
maar haasten want de spanning stijgt.

IRIS-plan tegen het licht

publiek debat
Naar aanleiding van een herziening van het
IRIS-plan organiseert het Brussels Gewest
een publiek debat om een tussentijdse balans
op te maken van de doelstellingen en de
verwezenlijkingen van het 7–jarige IRIS-
plan. Tal van doelstellingen uit het eerste
IRIS–plan zijn nog niet bereikt. NoMo stelde
vast dat slechts 4 van de 19 geplande fiets-
routes zijn gerealiseerd. Slechts 10 van de 28
geplande eigen beddingen zijn aangelegd
en we zijn ver verwijderd van de 99% trot-
toirs aangepast aan minder validen. De meer-
waarde van een nieuw IRIS–plan zou schui-
len in de toevoeging van cijfers (bijv. over
pendelaars) die in het eerste plan ontbraken,
aldus het Brussels Gewest.

In 1998 werd het huidige IRIS-plan goedgekeurd.Het Irisplan is een strategisch
beleidsplan met de grote keuzes en prioriteiten voor het Brusselse mobiliteits-
beleid.We staan nu 7 jaar verder.Tijd om een en ander te wikken en te wegen.
Een krachtdadig beleid dringt zich op willen we het marktaandeel van het open-
baar vervoer doen stijgen en van de fiets een alledaags vervoermiddel maken.

jan-met-de-pet
Tal van experts, beleidsmensen en vertegen-
woordigers van belangengroepen worden uit-
genodigd om de discussie te voeden. De
resultaten van het debat zullen dienen als
input. Niet enkel professionelen met ver-
schillende petjes stofferen het debat. Ook
jan–zonder-pet kan zijn zegje komen doen.
Daarom lanceerde het Gewest een oproep
aan de bevolking waarbij ze 8 willekeurige
personen uit de menigte zal trekken. Zij zul-
len bij wijze van getuigenis het debat voeden.

Het debat vindt plaats op 9 maart 2005
van 09.00 uur tot 14.00 uur in de Sint–Goriks-
hallen. Je kunt je deelname telefonisch beves-
tigen op 02 737 96 80 of per e-Mail bij
wim.schaerlaekens@r-m.com.

“een atelier waar ik leef, 
geen appartement waar ik schilder”

ateliers mommen
In Alert 186 en 296 las je over de onzekere toe-
komst van de 130 jaar oude, geklasseerde Mommen
ateliers, laatste actieve kunstenaarscité uit de 19de

eeuw.Ongeveer 30 ateliers-woningen dreigen defini-
tief te verdwijnen.

’t kan me 
niet mommen!
De eigenaars van de cité zijn
projectontwikkelaars. Ze
richtten de naamloze ven-
nootschap Centre Mommen
op, om de site, waar de kun-
stenaarscité zich bevindt, een
nieuwe bestemming te geven.
De promotoren zeggen de
huurcontracten van de kun-
stenaars nu op om een alge-
mene interne renovatie door
te voeren van de cité. De
woonateliers worden ruimtes
met een hoge rentabiliteit, die
niet aangepast zijn aan de
geest en de financiële draag-
kracht van kunstenaars. Waar
moeten de kunstenaars heen
in een stad waar huurprijzen
de pan uitswingen?

vzw versus s.a.
De kunstenaars richtten
daarom de vzw Ateliers
Mommen op en stellen een
project voor dat voorziet in de
bescherming en de duurzame
ontwikkeling van de kunste-
naarscité. Ze onderhandelen
met de eigenaars over het
voortbestaan van de cité.

De oplossing ligt in de ethi-
sche verkoop en aankoop
ervan. Vzw Ateliers Mom-
men heeft een optie op de
aankoop van de aandelen
van de nv met als activa de
kunstenaarscité. Vraagprijs:
3 miljoen euro.

De vzw moet overtuigende
financiële oplossingen vin-
den vóór 30 mei 2005. Als
dat lukt, zijn de promotoren
bereid de huidige huurcon-
tracten en de aankoopoptie te
verlengen.

“geld dat niet hoeft
op te brengen”
Daarover schijnt mecenas in
spe, burgemeester Deman-
nez, te beschikken want de

Gemeente zou + d 750 000
willen inbrengen (niet inves-
teren!). De vzw contacteerde
ondertussen ook publieke en
privé-partners om de nodige
fondsen te vinden. Dit kadert
in hun oproep tot collectief
mecenaat. De vzw vraagt
f inanciële steun bij alle
instanties en personen, onder-
nemingen, publieke en pri-
vate instellingen. De stich-
ting Promethea en de Koning
Boudewijnstichting steunen
het project en bieden de
mogelijkheid om giften fis-
caal aftrekbaar te maken.

Drie soorten mecenaat:
1) ‘f inancieel mecenaat’

vanaf d 30 te storten op
rekeningnummer: 000-000
0004-04 met referentie:
L811 79 Ateliers Mom-
men

2) ‘mecenaat in diensten en in
natura’ waarbij u uw fan-
tasie de vrije loop kunt
laten om de gekste sug-
gesties te doen en

3) ‘moreel mecenaat’door de
petit ie te tekenen op
http://ateliersmommen.col
lectifs.net.

Meer info kun je verkrijgen
bij Virginie Schoëff of Jean-
Louis Struyf, Ateliers Mom-
men, Liefdadigheidsstraat 37
in 1210 Brussel of telefonisch
op 02 218 48 95 (kantoor van
de vzw) of 0497 / 78 41 87 en
op hun webstek: http://ate-
liersmommen.collectifs.net
of e-Mail: ateliersmom-
men@collectifs.net en voor
inlichtingen via Bral vzw
vraag je naar Peter.

De kunstenaars zijn u bij
voorbaat dankbaar.

nieuws van het front



Goed nieuws uit Sint-Joost:
de Gemeente heeft de grote
tuin aangekocht die het bin-
nengebied vormt tussen de
Molenstraat en de Ver-
boeckhavenstraat om ze open
te stellen voor het publiek.
Een plan waar al heel lang
sprake van is en waarvoor

Sint-Joost ooit federale sub-
sidies kreeg bij het grootste-
denbeleid. Het project moest
kennelijk eerst enkele jaren
rijpen in de wijnkelder maar
is nu in openbaar onderzoek
en de Gemeente heeft zelfs
een infovergadering gehou-
den voor de onmiddellijke

buurt. In het pand boven de
ingangspoort zou een con-
ciërgerie komen. Of de tuin
toegankelijk zal zijn voor
iedereen, is niet zeker. De
Gemeente speelt met de idee
van toegangspasjes.

Na jaren van vage bestem-
mingen wilden de buurtbe-
woners meer doen met dit
gebied dan er naar kijken
alleen. Aan de tuin grenst het
pas gerenoveerde, oude bad-
huis waarin het wijkcomité
een buurthuis heeft. Zij orga-
niseren er wijkactiviteiten en
huiswerkklasjes. Het zou fan-
tastisch zijn voor de kinderen
om een doorgang te hebben
naar het park om er wat te
kunnen ravotten. Er zouden
wijkfeestjes en pic-nics kun-
nen plaatsvinden...

rooien
De buurt mobiliseerde toen
de gemeente de bomen wilde
rooien voor de aanleg van een
‘educatieve’ boomgaard. Op
zich is het leuk dat kinderen de
ontwikkeling kunnen volgen
van bloem tot vrucht maar het
zou gaan om laagstamfruit-
bomen: visueel minder aan-
trekkelijk dan de huidige
bomen en niet echt geschikt
voor de vochtige bodem
aldaar. Er bestaan trouwens
al zulke projecten. Mits een
kleine heraanleg (bijv. de aan-
plant van enkele fruitbomen
en voorjaarsbloeiers, krui-
dentuintje...) is een educatieve

bomen als sociaal glijmiddel
De laatste tijd is er commotie rond de toekomst van de ‘verwilderde’ tuin op
de plaats waar ooit het zwembad van Schaarbeek lag (1936 voor de heemkun-
digen). Bij gebrek aan concrete bestemming konden de bomen lustig opschie-
ten en uitgroeien tot flinke knapen. Tot grote tevredenheid van de omwonen-
den die vanuit hun huisjes en appartementen uitkijken op een groene oase.

toets trouwens mogelijk.

kaalslag 
en kaakslag
Het grootste kaalslagargu-
ment was de lamentabele staat
van de bomen. Zij zouden een
gevaar vormen voor de buurt.
Het wijkcomité betwijfelde
dit en kreeg de toestemming
om boomexperts een onder-
zoek te laten uitvoeren. Alle
bomen werden geïnventari-
see rd,  bes tudeerd  en
getaxeerd. Aan sommige
bomen is er wat onderhouds-
werk maar het zijn groten-
deels gezonde exemplaren die
geen gevaar vormen. De ver-
zorging van de bomen zou
wat geld kosten maar minder
dan de huidige rooien of de
aanplant van nieuwe. Een
boomgaard moet trouwens
ook jaarlijks gesnoeid wor-
den en is zeer vatbaar voor
ziektes.

petitie
In geen tijd hebben zowat alle
omwonenden een petitie
getekend tegen de plannen.
Zij ijveren voor het behoud
van de bomen en de inrichting
als semi-openbare wijktuin.
Volledige toegankelijkheid

wordt best vermeden omwille
van veiligheid en onderhoud.
Voor de ontwikkeling van een
wijktuin zou er een goede
samenwerk ing  moeten
komen met de bewoners, de
gemeente en het BIM. De
gemeente moet het eens zijn
met de invulling (het blijft
haar grondgebied) en het zou
goed zijn mocht ze, zoals het
BIM, willen helpen bij het
beheer. De bewoners willen
alleszins de handen uit de
mouwen te steken.

slagboom
Rest de vraag hoe je de toegang
regelt? Niet iedereen zal zo-
maar kunnen binnenwandelen
dus moeten er afspraken
komen over het gebruik. Dit
vergt overleg tussen de ver-
schillende bewoners die er acti-
viteiten willen organiseren of
gewoon op zoek zijn naar ver-
koeling op een hete zomerdag.

De omwonenden zullen
elkaar dus ontmoeten via de
activiteiten en het overleg
daaromtrent. De bomen zor-
gen voor groen, voor rust en
zijn motor van een wijkdyna-
miek die de mensen dichter bij
elkaar zal brengen. ’t Zijn dui-
delijk (geen) groentjes daar!

nieuws van het front

leefbare buurt

sint-joost

park, op fles gegist

5

chili com post
Tuinafval, keukenresten... kan je allemaal kwijt op een
hoop in de tuin en enkele vuistregels leveren moei-
teloos kwaliteitscompost op. Het Brussels Instituut
voor Milieubeheer – onze milieuadministratie – orga-
niseert een gratis composteringsopleiding. Ook
voor wie geen tuin heeft! De kneepjes leer je snel:
woensdag 16 maart om 19.30 uur een korte les en
zaterdag 19 maart om 10.00 uur een oefensessie.
Plaats nog nader te bepalen. Je kunt je telefonisch
inschrijven bij de dienst Info-Leefmilieu van het BIM
op 02 775 75 75 of e-Mail info@ibgebim.be of via
Catherine Maréchal – Inter-Compost op 02 218 75 95.



vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek

• ANDERLECHT
nieuwbouw – Vaartdijk 102
Fluxys NV vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de bouw
van kantoren en opslagplaatsen en
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor de uitbating van een
openluchtparking (55 voertuigen),
een laboratorium en de opslag en
vulling van verplaatsbare recipiënten.
Tot 28/02/2005
Overlegcommissie op 2/03/2005

Astridpark, Meerplein
Het gemeentebestuur vraagt een ste-
denbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het Meerplein en de
ingang van het park, de aanleg van de
Ysaye-ingang, heraanleg van het Vis-
serspaviljoen, de wegen en de vege-
tatie.
Tot 22/02/2005
Overlegcommissie op 2/03/2005

• BRUSSEL LOUIZA
afbraak/nieuwbouw – 
F. Rooseveltlaan 79
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een villa en de bouw
van 12 appartementen en een open-
luchtparking (19 voertuigen).
Tot 4/03/2005
Overlegcommissie op 15/03/2005

afbraak/nieuwbouw – 
A. Depagelaan 15-31
De ULB vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de afbraak
van een oude opslagplaats en de bouw
van een residentie voor studenten
(93 kamers) en een kribbe en een
milieuvergunning IB met effecten-
verslag voor een overdekte parking
(55 voertuigen) en de herinrichting
van een openluchtparking (120 voer-
tuigen).
Tot 4/03/2005
Overlegcommissie op 15/03/2005

• BRUSSEL NOORDWIJK
Tour & Taxi – Picardstraat 3
Groeien en lachen asbl vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van een kinderkribbe op
het gelijkvloers van gebouw B van
Tour & Taxi met terras en tuinruimte.
Tot 4/03/2005
Overlegcommissie op 15/03/2005

• BRUSSEL VIJFHOEK
renovatie – Zuidlaan 52-56
Het OCMW van Brussel vraagt een
stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van 5 herenhuizen om 4
kantoren in te richten voor vrije
beroepen en 15 woningen, de afbraak
van achterliggende bijgebouwen en
de aanleg van privé-tuinen en een
gemeenschappelijke tuin voor de
woningen.
Tot 4/03/2005
Overlegcommissie op 15/03/2005

uitbreiding – Brandhoutkaai 43
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van het gebouw voor
bewoning en horeca.
Tot 4/03/2005
Overlegcommissie op 15/03/2005

• ELSENE
bestemmingwijziging –
A. Buyllaan 110
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van 2 bouw-
lagen van het ziekenhuis tot collec-
tieve woningen, een gevelwijziging en
de toegang tot de ondergrond, het
vellen van 9 bomen en de inrichting
van een openluchtparking (12 voer-
tuigen) binnen het blok.
Tot 21/02/2005
Overlegcommissie op 9/03/2005

• JETTE
verkaveling – 
Jetsesteenweg 551-559, 
P. De Mertenlaan 50 
(pare nummers tussen 
de Jetsesteenweg 
en F. Lecherlierlaan)
Verkavelingsvergunning van het ter-
rein voor huisvesting, met aanleg van
een nieuwe weg.
Tot 11/03/2005
Overlegcommissie op 25/03/2005

• LAKEN
sorteercentrum –
Werkhuizenkaai 16
Netmanagement Reseaux Bruxelles
vraagt een stedenbouwkundige ver-
gunning voor de inrichting van een
sorteercentrum voor afval.
Tot 4/03/2005
Overlegcommissie op 15/03/2005

hotel – Vilvoordsesteenweg 8-28
Royal Park Hotel vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
bouw van een hotel met 79 kamers,
12 studio’s en een woning voor de
beheerder.
Tot 4/03/2005
Overlegcommissie op 15/03/2005

• SCHAARBEEK
afbraak/nieuwbouw –
J. Wautersstraat 15-19
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van gebouwen en han-
gars en de bouw van een uitrusting
van collectief belang, woningen, een
openluchtparking (6 voertuigen), de
uitbreiding aan het einde van het per-
ceel en de aanleg van een zwembad.
Tot 4/03/2005
Overlegcommissie op 15/04/2005

bestemmingwijziging –
Haachtsesteenweg 528
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een deel
van de woning in hammam en de
bouw van een bijgebouw op het
gelijkvloers.
Tot 2/03/2005
Overlegcommissie op 18/03/2005

bestemmingwijziging –
Kesselsstraat 28-30
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van werk-
plaatsen, kantoren en woningen in
een plaats voor erediensten.
Tot 2/03/2005
Overlegcommissie op 18/03/2005

• St-LAMBRECHTS-
WOLUWE

nieuwbouw – J. Monnetlaan,
hoek Calabriëlaan (Wijk 5b)
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 94 appartementen en
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor een overdekte parking
(111 voertuigen).
Tot 3/03/2005
Overlegcommissie op 17/03/2005

nieuwbouw – 
T. De Cuyperstraat, 
hoek J. Brellaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 50 appartementen en
een milieuvergunning IB met effec-
tenverslag voor een overdekte parking
(60 voertuigen).
Tot 3/03/2005
Overlegcommissie op 17/03/2005

• UKKEL
benzinestation – 
Stallestraat 108-110
Kuwait Petroleum NV vraagt een
stedenbouwkundig attest en milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de afbraak en de heropbouw
van een benzinestation.
Tot 28/02/2005
Overlegcommissie op 23/03/2005

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 patricia@bralvzw.be of T 02 217 56 33.
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