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gen wacht op werven
Na decennia van desinvestering
moeten de spoorwegbeheerders
opnieuw massaal geld pompen in
infrastructuur. Als we in de piek-
uren om het kwartier een trein wil-
len, hebben we naar verluidt dubbel
zoveel sporen nodig. Het snellere
IC verkeer zal dan de twee middel-
ste sporen bezetten terwijl het gen-
verkeer op de buitenste sporen loopt.
Anders rollen ze elkaar alleen maar
voor de wielen. De intercity’s zullen
zo tegen hoge vaart door het stede-
lijke weefsel kunnen snellen. Theo-
retisch tot 200 km per uur!

spelers
Wie speelt  er allemaal met de trein-
tjes? De NMBS-Holding overkoe-
pelt de vervoersexploitant NMBS en
Infrabel. Infrabel is de infrastructuur-
beheerder van het Belgische spoorwe-
gennet. TUC RAIL, een filiaal, houdt
zich bezig met de studies, planning en
uitvoering van grote spoorweg-
projecten. Voorts zijn er nog studie-
bureaus. Zij leveren (milieu)effec-
tenstudies waarvan het eindverslag
een reeks aanbevelingen formuleert
om het project zo goed mogelijk in te
passen in de omgeving waar het neer-
strijkt. Soms stelt het zelfs alternatie-
ven voor. Deze studies zijn verplicht
bij projecten van enige omvang zoals
spoorweguitbreidingen.

de werken beginnen
Langzaam trekt de trein zich op gang.
De werken aan de tunnel Schuman en
Josaphat zijn vorig jaar gestart. Op
lijn 161 Brussel – Ottignies  is er al
een en ander vergund. Momenteel
worden daar alle bruggen tussen de
stations Watermaal en Schuman in
gereedheid gebracht om 4 sporen te
dragen. In de Viaductstraat pronkt al
een fraaie, nieuwe brug. Voor de
Tweebruggenstraat houden we ons
hart vast. Daar trekken ze een enorme
betonnen wand op die in een later sta-
dium zal ‘vergroenen’. De inplan-
ting van zulke kunstwerken in het
stadsweefsel is een hele uitdaging.

19+1=?
In zijn openingsspeech voor het
Brussels parlement erkende de
Minister-President impliciet dat de
gemeentebesturen niet efficiënt kun-
nen werken. Om hun slagkracht te
herstellen lanceert de regering een
‘plan de gouvernance locale’. Er
komt een fonds voor fiscale compen-
satie om gemeenten met lage belas-
tinginkomsten te steunen en gemeen-
teambtenaren  k r i jgen  een
loonsverhoging. De regering gaat
ook de discussie aan over haar eigen
relatie met de gemeenten om tot een
betere samenwerking te komen
onder de vorm van contracten.

Hoog tijd dat een gewestregering
de gemeenten constructief maar kri-
tisch bekeek. Het kon niet eeuwig
een taboe blijven. Een professiona-
lisering van onze gemeentebesturen
dringt zich op.

Dat gemeenten soms moeizaam
ploeteren, is, naast de geldkwestie,
vooral te wijten aan de onmogelijke
versnippering van bevoegdheden.
We moeten daarom de meubels dur-
ven herschikken en bevoegdheden
toekennen aan het niveau waar ze
logischerwijze moeten zitten.

Voor mobiliteit bijvoorbeeld is
dat het gewestelijk niveau. Voor
stadsvernieuwing en leegstand kun-
nen gemeenten aan het roer blijven
maar moet de regering kunnen ingrij-
pen als zij er niks van bakken. Ook
voor properheid zijn de gemeenten
allicht beter geschikt. Daarbij moet
er altijd plaats zijn voor bewoners-
inspraak.

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

geninfrastructuur
Wat voor infrastructuurwerken zijn er nodig voor het Gewestelijk Expresnet (gen) en wat brengt
dat mee voor de ‘spoorwegbewoners’?

anders mobiel

De NMBS-Groep staat voor een
moeilijke evenwichtsoefening:
investeren in bijkomende en snelle
sporen zonder de leefbaarheid te
schaden van de Brusselse buurten.

vervolg pagina 2
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kopzorgen
Op de infovergaderingen die de spoorwegen houden, zijn bezorgde bewoners massaal aanwezig.
Onteigeningen zijn natuurlijk een bron van kopzorgen. Daarnaast is er de hinder van de werken en
de structurele geluidshinder van de bijkomende treinen nadien. Velen verenigen zich in comités1 met
als boodschap: “Gen OK, hinder nee”. Ze vragen zich af of de begeleidende maatregelen de geluids-
hinder binnen de perken kunnen houden.

geen geluidsnormen
Nu bestaat er geen wettelijk kader dat geluidsnormen oplegt. Door een omgezette Europese richtlijn2

heeft het Brussels parlement wel een ordonnantie, een Brusselse wet, die ondermeer vastlegt hoe we
lawaaihinder moeten meten. Ze legt ook een vergelijkende studie op van hoe andere landen dit aan-
pakken. Het doel is aldus om op termijn de aanpak van spoorweglawaai te uniformiseren in heel Europa.

Het Gewest heeft ook een milieuovereenkomst afgesloten met de NMBS-Groep. Die houdt in dat
zij op onbepaalde termijn moet rekening houden met de aanbevelingen van de Wereldgezondheids-
organisatie. Deze conventie heeft geen dwingend statuut. Helemaal anders dan voor vliegtuigen want
daarvoor bestaat er wel een Brussels regeringsbesluit met dwingende geluidsnormen (55dB overdag
en 45 dB ’s nachts).

Voor nieuwe spoorinfrastructuur of bijv. voor de heraanleg van bestaande sporen specificeert de
overeenkomst 65 dB overdag en 60 dB ’s nachts. De ecologische voetafdruk van de trein is nl. klei-
ner dan die van een vliegtuig. “De toepassing van geluidsnormen voor vliegtuigen in de directe omge-
ving van de spoorwegen zou kunnen leiden tot de stopzetting van het volledige spoorverkeer in het
Gewest”, aldus het Brussels leefmilieukabinet.

evenwicht zoeken
De comités zijn er niet gerust in. Het snellere IC verkeer zal voor lawaai zorgen, vrezen zij. Snelheid
is immers een belangrijke parameter bij geluidsoverlast. Het is duidelijk dat de NMBS het beste uit
alle werelden zal moeten verzoenen met een beperkt budget. Zal er na de dure infrastructuurwerken,
die de beheerders en ingenieurs noodzakelijk achten, nog voldoende geld overblijven om de bewo-
ners te beschermen tegen extra lawaai?

procedure3

Deze loopt gedurende een à twee jaar, tenzij iemand beroep aantekent.
1. Samenstelling dossier voor stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest.
2. Voorstel bestek voor effectenstudie, de ‘inhoudstafel’ van de milieueffectenstudie.
3. Openbaar onderzoek over bestek lastenboek (15 dagen).
4. De effectenstudie loopt (+ zes maanden).
5. Openbaar onderzoek over effectenstudie en over aanvraag stedenbouwkundige vergunning 

of stedenbouwkundig attest (30 dagen).
6. Aflevering stedenbouwkundige vergunning.

OF
6. Aflevering stedenbouwkundig attest.
7. Samenstelling dossier stedenbouwkundige vergunning.
8. Openbaar onderzoek over stedenbouwkundige vergunning (30 dagen).
9. Aflevering van de stedenbouwkundige vergunning.

welke procedures lopen?
Lijn 124 bXl – Nijvel
Op 4 sporen brengen tussen de Bigarreauxstraat in Ukkel en het station van Linkebeek (gewestgrens).
De opmaak van het stedenbouwkundig attest loopt.
Lijn 161 bXl – Ottignies
Op 4 sporen brengen tussen Watermaal station en de gewestgrens: stedenbouwkundig attest afgele-
verd in juni 2004 maar de gemeente Watermaal Bosvoorde heeft beroep aangetekend. Het stuk tus-
sen Schuman en Watermaal station op het grondgebied Elsene is vergund en de werken zijn gestart.
Lijn 50 A bXl – Denderleeuw
Het stuk tussen de gewestgrens in Anderlecht en het Zuidstation komt op 4 sporen. De vergadering
van de overlegcommissie naar aanleiding van de aanvraag voor een stedenbouwkundig attest en een
effectenstudie heeft recent plaats gevonden. (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis).
Project Diabolo
Het eerste openbaar onderzoek betreffende het bestek van de effectenstudie vond plaats in januari
2004. Een geamendeerd ontwerp, dat rekening houdt met de aanbevelingen uit de effectenstudie, wordt
ingediend. De Stad Brussel zal een tweede openbaar onderzoek organiseren. Het stedenbouwkun-
dig attest wordt dan over enkele weken afgeleverd.

Het Diabolo-project voorziet in een spoorwegverbinding tussen de assen Luik-Leuven-Brussel en
Antwerpen-Mechelen-Brussel via de nationale luchthaven. Bedoeling is om het aandeel van het spoor
in het globale verkeer van en naar de luchthaven te verhogen.
Quadrilatère Schaarbeek
Openbaar onderzoek voor het lastenboek van de milieueffectenstudie komt eraan.

quadrilatère...
onteigeningen in schaarbeek
Het curatieve ‘Quadrilatère’kon de wetenschap-
pelijke term zijn voor de dichtslibbende ver-
keersaders van Brussel maar het staat voor ‘capa-
citeitsuitbreiding van de spoorinstellingen in de
Vierhoek bXl – Noord’. Een 100-tal bewoners van
de Vooruitgangsstraat in Schaarbeek weten zeer
goed wat dat betekent. Zij worden onteigend
voor het openbaar nut dat luistert naar de naam
GEN en voor de ontwikkeling van het (inter)natio-
nale spoorwegnet.

bekommerd
De gemeente Schaarbeek trekt van bij het begin
de kaart van de buurtbewoners. Ze richt een infor-
meel ngo-platform op om de betrokken bewo-
ners bij te staan en te ondersteunen. Bral, Ieb en
middenveldorganisaties uit de buurt zetelen daarin.

Parallel aan deze overlegvergaderingen zijn er
ook infovergaderingen voor de bewoners. Daar is
de sfeer meteen grimmig. De NMBS-Groep en haar
dochterorganisaties krijgen de wind van voren.

Toch loopt de informatiestroom open en vrij. Op
eenvoudig verzoek bezorgt TUC RAIL ons het a
tot z van de uitbreidingsplannen en in aanvaard-
baar Vondels spreekt ze ook de enkele Neder-
landstalige bewoners toe. Cela s’annonce bien.

een brug te ver?
Maakt dat de verslagenheid draaglijker? Nauwe-
lijks. De meeste bewoners beleven het verlies van
hun huis als het operatief verwijderen van de bak-
steen uit hun magen. Wat er in de plaats komt, een
10,5 meter hoge brug (kruispunt Paviljoenstraat-
Vooruitgangsstraat-Verlengde Masuistraat), getuigt
van een stedenbouwkundig saaiheid die onaan-
vaardbaar is voor de bewoners aan de overkant van
de straat.

bedenktijd
Het ngo-platform stelt voor om het bouw- en
rouwproces zo ‘proper’mogelijk te laten verlopen.
Zo kan een onafhankelijke advocaat bijv. toezien
op de billijkheid van de onteigeningsprocedure. De
Gemeente kan ook, naar analogie van de wijkcon-
tracten, wijkpermanenties organiseren waar bewo-
ners met hun vragen terecht kunnen. We hebben
nog tijd om extra voorstellen te bedenken aange-
zien het aanvraagdossier onvolledig is verklaard.

Maar enkele eigenaars zien sowieso op tegen de
lange lijdensweg en hebben Infrabel verzocht de
onteigeningsprocedure te bespoedigen; ongetwij-
feld aangespoord door de snel stijgende vastgoed-
prijzen in bXl.

Het gen zal zeker nog stof doen opwaaien in bXl
maar we moeten vermijden dat het een tweede
Zaventem-débâcle wordt want daar is het openbaar
nut niet mee gediend.

1. Collectief 124,Alternatives 161 en andere uit Brussel, Wallonië en Vlaanderen…

2. 2002/49/CE van het Europees Parlement.

3. Twee of drie openbare onderzoeken dus. In Schaarbeek volgt de aanvraag de vereiste
minimumprocedure omdat TUC RAIL ervan uitgaat dat er geen alternatieven voor spoorweguitbreiding
mogelijk zijn. Hier zou het stedenbouwkundig attest de procedure verlengen. Omdat in het kader van
de Diabolowerkzaamheden alles vergund is, zou een langere procedure in Schaarbeek de timing in de
war sturen voor aansluiting op de Diabolowerken. Voor alle andere gen-aanvragen in het Gewest doet
Infrabel meer dan wat wettelijk is vereist.

Een brug is een brug? Waarom er dan niet meteen 
een architecturaal aantrekkelijke zetten?

© TUC RAIL
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v(er)ordert het?
de nieuwe stedenbouwkundige regels zijn er bijna

Wie wil (ver)bouwen of wegen wil aanleggen in bXl moet zich
schikken naar de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verorde-
ning (gsv): een amalgaam van voorschriften over uiteenlo-
pende thema’s. De gewestregering heeft een tijdje terug een
nieuwe versie voorgesteld. De tekst heeft de verschillende
adviescommissies doorlopen waar Bral inzoomde op binnen-
gebieden en water, energie en parkeren.

niet overal beton, aub
Overstromingen zijn ondertussen vast onderdeel
van het leven in stedelijk gebied. In Vlaanderen
moeten nieuwe parkings en voetgangersgebieden
doorlaatbaar zijn. Water moet de bodem kunnen insij-
pelen. Hopelijk luistert de regering naar de Brusselse
adviesraad voor het leefmilieu die dat idee overneemt.

Ook open binnengebieden zijn nuttig voor onze
waterhuishouding. En goed voor mens en dier.
Maar de verordening bouwt niet genoeg garanties
in voor het behoud van het groen in die binnen-
gebieden. Rukt het beton nog verder op?

parkeren
Nu de parkeeromzendbrief is opgenomen in de Ver-
ordening, krijgen de parkeernormen eindelijk een
dwingender statuut. Jammer genoeg zijn de nor-
men niet strenger voor de auto: elke nieuwbouw

moet minstens één parkeerplaats hebben; 3 is het
maximum. Wij vinden minimumnormen voor
parkeerplaatsen niet passen in de stad. Bral vraagt
een maximumnorm van 1 parkeerplaats per
woning. Je tweede en derde auto is het openbaar
vervoer. Ook voor kantoren en andere productie-
activiteiten zijn de voorgestelde parkeernormen
nog veel te soepel.

Ruimte voor tweewielers is ook verplicht maar
fietsen zijn minder belangrijk: het minimum is
niet één fietsplaats per woning maar één per 4
woningen.

energie
Het hoofdstukje over isolatie is erg mager, zoals
de isolatielaag in onze gebouwen zelf natuurlijk.
Geen woord over de structuur van een gebouw, ver-
warmingstoestellen, verlichting of koeling. En de
voorhistorische isolatienormen uit de vorige ver-
ordening zijn klakkeloos overgenomen.

Even geduld, zegt het kabinet. Binnenkort komt
de nieuwe wetgeving eraan: de omzetting van de
Europese richtlijn over energieprestaties. Eigen-
lijk moest dat nieuwe systeem in januari van start
gaan maar onze regering vraagt uitstel omdat ze
nog niet klaar is. We zien wel wat het wordt.

nieuws van het front

kleine woningen 
voor kleine gemeente
De nieuwe Madoutoren is binnenkort helemaal af en de Europese Commissie wordt
getipt als mogelijke huurder.Nieuwe appartementen onder de toren brengen de Euro-
craten tot in hartje Sint-Joost. Is dit binnenkort de plek waar Europa en Turkije
elkaar raken?

De uitdeining van de Europese wijk in Sint-Joost-
ten-Node zorgt voor een groeiende middenklasse
of zelfs hogere klasse. Dat heeft zo z’n voordelen
want het leidt tot verscheidenheid van mensen.
Sint-Joost telt vandaag zowel gerenommeerde
internationale hotels op het Rogierplein, klein
Manhattan in de ‘nieuwe Noordwijk’, als een boel
Turken die voor het oosterse tintje zorgen.

Maar deze verscheidenheid vergroot ook de
kloof tussen de rijkere en minder begoede bevol-
king. De hoge werkloosheid en de slechte huisves-
ting die typisch zijn voor de gemeenten in de eer-
ste gordel, staan dwars op de stijgende huurprijzen.
Sint-Joost heeft dus absoluut meer sociale wonin-
gen nodig om de druk te verlichten.

poppenhuisjes
Sociale huisvesting is nu precies wat er niet komt
op de Leuvense Steenweg en in de Scailquin-
straat. De n.v. Deurne Expansie vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor 88 appartementen,

op de plaats van een handvol oude panden, nabij
het Sint-Joostplein. Het grootste optrekje meet
maar 58 m2 met de wind in de rug. Een boel
andere woningen zijn studio’s van minder dan
30 m2. Geen huisvesting voor gezinnen met kin-
deren dus. Gesneden koek eerder voor Euromen-
sen die relatief kort in de stad verblijven. Publiek
dat zich niet snel integreert en geen belastingen
betaalt.

Op het gelijkvloers komen er handelsruimtes en
er worden 82 parkeerplaatsen voorzien. Minder dan
één parkeerplaats per woning dus. Extra parkeer-
plaatsen zijn geen oplossing voor een stijging van
nog eens zo’n 80 auto’s ten opzichte van de situ-
atie van enkele jaren geleden. Terwijl de verkeers-
chaos nu al de spuigaten uitloopt. Na de inspan-
ningen die de gemeente met de testfase ondernam,
is het betreurenswaardig om met één project zoveel
wagens naar die plaats te lokken. Het getuigt van
een korte-termijndenken en doet de inspanningen
van het mobiliteitsplan teniet.

sint-joost gebied 
van gewestelijk belang?
Er is meer nodig dan sociale huisvesting. Een
krachtig ruimtelijk beleid moeten we hebben. Als
de overheid langs de zijlijn toekijkt, zal de markt
zonder schroom de gemeente én haar bevolking
de nek omwringen. Gemeente en Gewest moeten
hun krachten bundelen en een dam opwerpen:
een levende woonwijk met een gemengde bevol-
kingsgroep.

heet van de naald
De promotor heeft zowel een stedenbouwkun-
dige vergunning als een milieuvergunning nodig
voor zijn plannen en diende daarom twee dossiers
in. Helaas niet dezelfde. Wat het publiek heeft kun-
nen inkijken tijdens het openbaar onderzoek bleek
een verkeerde versie te zijn en er komt dus een
nieuw openbaar onderzoek.

zeker wonen

Kijk eens wat ‘n snoezige tuintjes Brussel nog kent! Jammer dat de nieuwe
stedenbouwkundige verordening ze niet beter beschermt.
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luchtverontreiniging
hoe streng is europa?

De Europese Unie werkt aan nieuwe richtlijnen over luchtkwali-
teit.Terwijl bXl er niet in slaagt om de huidige wetgeving bij te benen.

grote broer europa
Voor veel mensen is Europa een ideale boeman;
voor ons is het vaak de steun in de rug in onze strijd
voor een beter leefmilieu. Een Europarlementair
(mep) zegt daarover niet toevallig dat milieuacti-
visten de laatste verdedigingsmuur zijn voor de
Unie. Als de lucht nu iets minder vervuild is dan
vroeger, komt dat voor een groot stuk omdat de
Europese Unie maatregelen oplegt. Leefmilieu is
bij uitstek een grensoverschrijdende kwestie.

nieuwe richtlijnen
De Commissie heeft zopas haar ‘thematische stra-
tegie’inzake luchtkwaliteit klaar. Daarin legt ze vast
hoeveel ze de concentratie van vervuilende stof-
fen wil verminderen tegen 2020.

Tegen eind 2006 en later moet dat leiden tot ver-
schillende nieuwe richtlijnen met bindend karak-
ter. Er komt een richtlijn met nieuwe grenswaar-
den voor alle belangrijke, vervuilende stoffen. De
lidstaten moeten proberen de vervuiling onder
die waarden te houden. Daarvoor moet ze actie-
plannen opmaken en maatregelen nemen. In ons
gefederaliseerde land ligt die bevoegdheid bij de
Gewesten.

Verder komt er een richtlijn met de nieuwe
‘euro 5’standaard die vastlegt hoe milieuvriende-
lijk nieuwe auto’s moeten zijn.

realpolitik
De Europese administratie mikt niet naar de ster-
ren. Er bestaat geen aanvaardbare concentratie
voor ozon of fijn stof, luidt het. Zelfs minieme hoe-
veelheden zijn al schadelijk. Maar we kunnen de
vervuiling niet wegtoveren. De ambitie is het aan-
tal verloren levensjaren te verminderen tot 2,5
miljoen per jaar in heel de Unie. Daarbij voorziet
de administratie geen enkel negatief effect op
tewerkstelling en groei. Pragmatisme troef dus.

De Europese administratie heeft daar een uit-
leg voor. We moeten eerst en vooral toepassen wat
we al eerder beslist hadden, vinden zij. Veel sta-
ten en steden hebben niet genoeg actie onderno-
men. Een studie van het European Environmen-
tal Bureau (eeb, waar Bral lid van is) in 24 steden
bevestigt dat (zie kader). De lidstaten en steden die
hun verantwoordelijkheid opnemen, krijgen in de
toekomst meer flexibiliteit als beloning.

bXl voor de rechter?
De Europese milieubeweging is kordaat: de doel-
stellingen zijn OK maar niet ambitieus genoeg.

Bovendien vreest eeb dat we een stap achteruit
zullen zetten met de richtlijnen die de doelstellin-
gen moeten nastreven. Ze zijn nog lang niet klaar
– de normen voor emissieplafonds zitten in het sta-
dium van voorstel en de euro 5 komt er ten vroeg-
ste eind 2006 – maar de eerste teksten zijn teleur-
stellend mak. En ze laten nog achterpoortjes open
ook. Lidstaten kunnen uitzonderingen vragen als
ze te veel uitstoten. En met de huidige mentaliteit
binnen de Commissie krijgen ze die misschien
makkelijk.

We zouden veel beter de lanterfanters voor de
rechter brengen, vindt het eeb. Ook Brussel is
trouwens in overtreding: we overschrijden met

bXl in de wereld

welke toekomst heeft het plan?
voor de huisvesting

Hoe zit het met het toekomstplan voor de huisvesting? Het plan dat nog van de vorige
gewestregering stamt en waarbij privépartners 5 000 woningen zouden bouwen.
1 500 aan marktprijzen en 3 500 sociale huisvesting.

De eerste paar honderd woningen zijn gepland voor
binnenkort, op zes locaties in de stad. Maar in de
pers stond te lezen dat alle projecten op één na te
licht bevonden waren. Hoezo te licht?

du jamais vu
Eigenlijk gaat het om openbare aanbestedingen
waarbij de bouwheer, de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij, privépartners zoekt voor
zes projecten. De opdracht was complex want de
kandidaten moeten zowel het ontwerp maken als de
werken uitvoeren en bovendien moeten ze de pan-
den daarna gedurende 27 jaar onderhouden. Het
Gewest wilde tijd winnen door al deze taken in één
opdracht te versmelten. Maar het resultaat is dat er
maar weinig kapers voor de kust waren: slechts twee
grote consortia voelden zich sterk genoeg. Zij heb-
ben samen tien offertes ingediend.

Het architectencollectief Disturb wees erop dat
er een grote onduidelijkheid schuilde in die op-
drachten, ondermeer over de bodemgesteldheid.
De kandidaten hebben die onduidelijkheid door-
gerekend door sterk boven de vooropgestelde prijs
te gaan. Ook het gebrek aan concurrentie heeft de
prijs allicht de hoogte in gejaagd. Naar verluidt val-
len de meeste projecten ook zwak uit op het vlak
van duurzaamheid, nochtans één van de criteria in
het lastenboek.

niet aanvaard
Resultaat: alleen het project in Ukkel is toegekend.
Voor twee andere projecten onderhandelt de Huis-
vestingsmaatschappij nog met de huidige kandi-
daat-firma’s maar de drie andere projecten krijgen
een nieuwe aanbesteding. De Brusselse Bond
voor het Recht op Wonen, ‘de Bond’ voor de

vrienden, vindt dat de overheid de privéfirma’s
meer tijd moet gunnen gezien de complexiteit
van de opdracht. En ze zou er beter aan doen de
nieuwe aanbestedingen internationaal te maken.
Dan vissen we meteen in een veel grotere vijver.
Volgens Disturb moet het ontwerp zeker en vast
gescheiden worden van de werken. Als er geen
onafhankelijke architect is die toeziet op de wer-
ken, dreigen er catastrofes, volgens hen.

haastwerk?
De regering heeft natuurlijk haast om haar toe-
komstplan uit te voeren. Begrijpelijk, politiekers
hebben een horizon die erg dichtbij ligt en ze wil-
len resultaten zien. Maar de Bond en Disturb
waarschuwen hen: met haastwerk krijgen we
allicht slechte en dure projecten en dus minder
woningen.

Belgen verliezen gemiddeld 15,4 maanden levensverwachting als gevolg 
van luchtverontreiniging. Daarmee zijn we hekkensluiter in de EU.

-8.7
(UK)

-9.3
(F)

-5.4
(SP)

-9.6
(I)

-7.3
(GR)

-13.6
(HU)

-11.8
(PL)-11.5

(D)

-14.6

-15.4

Europe: -9.6 maanden

-3.7
(FIN)

Het toekomst-
plan voor de
huisvesting
schiet uit de
startblokken.
Maar leidt de
versnelde vorm
van aanbeste-
ding niet tot
duurdere
woningen?
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brusselse 
agenda 21
De gemeenteraadsverkiezingen naderen met
rasse schreden maar de Stad Brussel heeft nog
plannen. Ze wil op de valreep nog een lokale
agenda 21 opmaken; een plan voor duurzame
ontwikkeling. De Dienst Milieuraadgeving en
de Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de
Stad moeten beletten dat deze agenda in de lade
van een volgende college blijft vergelen. “Het
programma zal fundamenteel pragmatisch
zijn” heet het. Sommige acties zullen uitgewerkt
worden in samenwerking met de burgers.

De Stad is op dit moment bezig met wijk-
vergaderingen om die agenda voor te bereiden.
Misschien kun je nog net de avond meepikken
in het stadhuis op 7 december. De Stad spreekt
van ‘informatieavonden’maar zegt er meteen
bij dat de stapstenen voor een samenwerking
op die avonden worden gelegd. Info maar ook
debat dus? In de lente gaat de tekst in openbaar
onderzoek.

5

Eeb, het European Environmental Bureau, is de
koepelorganisatie van alle milieubewegingen in ons
continent. Met haar leden heeft de eeb de plannen
voor luchtkwaliteit in 28 steden onder de loep
genomen. Volgens de richtlijn van 1996 moeten
lidstaten zulke plannen maken. In de praktijk wil
dat vaak zeggen: gewesten en steden.

Brussel heeft al een plan voor de verbetering van
de luchtkwaliteit sinds 2002. Goede punten. Zes
steden uit de lijst hebben vandaag zelfs nog geen
plan!

Het eeb onderzocht ook of mensen het plan kun-
nen raadplegen, of er budgetten in staan en dies
meer.

Zelfs de kwaliteit van de maatregelen woog ze
af. Wat dat betreft doet ons Gewest het heel behoor-
lijk. Wij krijgen goede punten omdat het plan
voorziet in maatregelen om de doorstroming van
fietsers, voetgangers en openbaar vervoer te ver-

goed plan 
maar met 
veel lucht

beteren, voor plannen om zones 30 aan te leggen,
voor ons parkeerplan en omdat we carsharing,
propere bussen en dienstwagens willen promoten.

De steden met de beste plannen Score

Bristol, Graz, Lissabon 9

Kopenhagen 8

Londen, Berlijn, Brussel 7

Stockholm, Riga, Wenen 6

Rome 4

Milaan, Rotterdam, Padua 3

Liege, Usti nad Labem (CZ), Munchen 2

Dusseldorf 1

Warsaw, Dortmund 0

Maar... eeb merkt fijntjes op dat een plan nog
niet wil zeggen dat de vervuiling opgelost is.
Brussel is daar zelfs het beste voorbeeld van: 3 jaar
na de inwerkingtreding van het plan hebben we nog
altijd evenveel fijn stof in onze lucht. We overschrij-
den de grenswaarde nog even vaak als voorheen.
Dat bevestigt het uitgangspunt van de Commissie:
het loopt fout bij de uitvoering. Wij Brusselaars
zijn al gewoon aan dat adagio. Plannen maken is
makkelijker dan maatregelen treffen. Vooral in
een versnipperde stad als de onze. Al onze over-
heden moeten dringend een tandje bijsteken.

Vergelijkende evaluatie van eeb over
de plannen voor luchtkwaliteit van
steden in de Unie. Brussel scoort niet
zo slecht voor haar plan maar waar
blijft de uitvoering?

vervolg van pagina 4

name meer dan 35 keer per jaar de maxima voor
fijn stof. Het gaat hier om oude normen maar
sinds begin 2005 zijn die afdwingbaar en kan
iedere Brusselaar naar de rechtbank stappen om
de overheid te laten veroordelen. Als je eens een
momentje vrij hebt...

nieuwe auto, schone auto?
Wat met de nieuwe euro 5 norm voor auto’s? Eeb
liet op een Europees symposium horen dat die een
stuk te mals wordt maar een woordvoerder van de
autoindustrie bekloeg zich: veel te streng! De
Unie zou beter focussen op de scheepvaart, zegt
hij. Tegen 2020 worden boten de grote vervuilers.
Automotoren zijn vandaag al erg performant en
dus valt daar hooguit een winst van enkele percen-
ten te boeken. Die winst weegt niet op tegen de
enorme kostprijs van die strengere regelgeving,
besloot hij.

Volgens de man dreigt de richtlijn zelfs een
averechts effect te hebben: de nieuwe regels drij-
ven de kostprijs van een nieuwe auto op en dus gaan
mensen hun auto’s minder snel vervangen. De
oude vervuilende wagens blijven langer op de
baan en de vervuiling daalt minder snel.

Ook de woordvoerder van onze eigen MIVB
zegde iets in die trant op het symposium: als we
het openbaar vervoer onderwerpen aan strenge
uitstootnormen dan bemoeilijken we de groei
van deze sector. We moeten weten wat we wil-
len: weinig relatief schone bussen? Of meer maar
vuilere bussen?

Deze vreemde ‘alliantie’ vraagt om een kant-
tekening: de groei van de vloot van openbare ver-
voersmaatschappijen staat natuurlijk haaks op de
doelstellingen van de automobielsector. Die wil-
len een groei van het privé autopark. En dan
mogen we niet vergeten dat een nieuwe auto een
enorm deel van haar vervuiling uitstoot tijdens haar
productieproces. Oude auto’s vervangen door
nieuwe om de luchtkwaliteit te verbeteren, is dus
een heikele zaak.

Auto's stoten minder uit dan vroeger dankzij de
EU. Volgens de autoindustrie hebben zij hun werk
gedaan en is de scheepvaart nu de grote vervuiler.
De milieubeweging gaat niet helemaal akkoord.



v e r g u n n i n g a a n v r a g e n  i n  o p e n b a a r  o n d e r z o e k

ANDERLECHT
nieuwbouw – Gedachtenisstraat 124
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een opbrengsthuis.
Tot 15/12/2005
Overlegcommissie op 21/12/2005

gezondheidscentrum –
d’Aumalestraat 21
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van het gezondheids-
centrum en de bestemmingwijziging
van de zolders in kantoren.
Tot 15/12/2005
Overlegcommissie op 21/12/2005

nieuwbouw – Prins van Luiklaan 42
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een appartementsge-
bouw.
Tot 30/11/2005
Overlegcommissie op 7/12/2005

nieuwbouw – Broekstraat 148
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een meergezinswoning.
Tot 30/11/2005
Overlegcommissie op 7/12/2005

BRUSSEL VIJFHOEK
hotel – Koningsstraat 103
Accor Hotels NV vraagt een milieu-
vergunning IB met effectenverslag
voor de uitbating van een hotel met
feestzaal en openluchtparking (13
voertuigen).
Tot 30/11/2005

bestemmingwijziging – 
St-Goriksplein 25
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
wassalon naar verbruikszaal.
Tot 25/11/2005
Overlegcommissie op 6/12/2005

LAKEN
afbraak/nieuwbouw –
Duysburghstraat 4-10
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een geheel van gara-
geboxen en de bouw van 10 apparte-
menten met een overdekte parking
(10 voertuigen).
Tot 9/12/2005
Overlegcommissie op 20/12/2005

opslag auto-onderdelen –
Werkhuizenkaai 158A
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbating van diverse opslagplaat-
sen voor auto-onderdelen, een zuive-
ringscentrum voor afgedankte voer-
tuigen en een overdekte parking (17
voertuigen).
Tot 9/12/2005
Overlegcommissie op 20/12/2005

OUDERGEM
renovatie/uitbreiding –
Vannypenstraat 12
Het OCMW vraagt een stedenbouw-
kundige vergunning voor de renova-
tie en de uitbreiding van home Konin-

gin Fabiola en een milieuvergunning
IB met effectenverslag voor de uitba-
ting van een wasserij en inrichting
voor zieken.
Tot 5/12/2005
Overlegcommissie op 13/12/2005

werkplaatsen MIVB – 
Invalidenlaan 224
De MIVB vraagt een milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor de
uitbating van de werk- en opslag-
plaatsen ‘Delta’.
Tot 2/12/2005
Overlegcommissie op 13/12/2005

SCHAARBEEK
bestemmingwijziging –
Monplaisirlaan 39
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een bijgebouw, volle-
dige overdekking van de koer en
bestemmingwijziging van het ach-
tergebouw van werkplaats in semina-
rie- en feestzaal.
Tot 30/11/2005
Overlegcommissie op 9/12/2005

St-AGATHA-BERCHEM
weg – Groot-Bijgaardenstraat
(tussen de E. De Meersmanlaan
en G. Versélaan)
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de wegen en
voetpaden.
Tot 11/12/2005
Overlegcommissie op 15/12/2005

St-GILLIS
afbraak/nieuwbouw – Jamarlaan 19
Stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning IB met effectenver-
slag voor de afbraak van het voorge-
bouw en een gedeelte van de par-
king en de bouw van woningen met
een overdekte parking (136 voertui-
gen).
Tot 5/12/2005

afbraak/nieuwbouw – 
Stenen Kruisstraat 56-58
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een woning en bijge-
bouwen en de bouw van 17 wonin-
gen met een parking (12 voertuigen).
Tot 28/11/2005
Overlegcommissie op 13/12/2005

St-LAMBRECHTS-
WOLUWE
weg – Tramontanegaarde
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verlenging van de weg ‘Tramon-
tanegaarde’ over een lengte van 30
meter voor de toegang tot de verka-
veling.
Tot 24/12/2005
Overlegcommissie op 12/01/2006

uitbreiding – Linthoutbosstraat 5
en G. Henrilaan 260
Stedenbouwkundige vergunning voor
de uitbreiding van de gelijkvloerse
verdieping van de 2 gebouwen voor
een handel.
Tot 8/12/2005
Overlegcommissie op 22/12/2005

uitbreiding – E. Speeckaertlaan 80
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van de een-
gezinswoning naar 2 woningen met
uitbreidingen en plaatsing van zon-
nepanelen op het dak.
Tot 8/12/2005
Overlegcommissie op 22/12/2005

St-PIETERS-WOLUWE
nieuwbouw – Ringduivenlaan 2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een eengezinswoning
met een kinesitherapiepraktijk op het
gelijkvloers.
Tot 30/11/2005
Overlegcommissie op 8/12/2005

gazon – White Star plein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een synthetisch gazon
op het voetbalveld, de bouw van een
muur en vellen van bomen.
Tot 30/11/2005
Overlegcommissie op 8/12/2005

UKKEL
bestemmingwijziging –
Drogenbossteenweg 150
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
paardenstal tot huisvesting, met uit-
breiding.
Tot 5/12/2005
Overlegcommissie op 21/12/2005

afbraak/nieuwbouw – 
St-Jobsesteenweg 481
Stedenbouwkundige vergunning voor
de afbraak van een gemengd gebouw
voor de bouw van een geheel van
eengezinswoningen.
Tot 5/12/2005
Overlegcommissie op 21/12/2005

verkaveling – 
Schilderachtige dreef 83
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verkaveling van het terrein.
Tot 5/12/2005
Overlegcommissie op 21/12/2005

afbraak/nieuwbouw –
Copernicusstraat 4d
Stedenbouwkundige vergunning voor
de sloop en heropbouw van een villa,
met uitbreiding.
Tot 5/12/2005
Overlegcommissie op 21/12/2005

Gregoirehuis – Dieweg 292
Stedenbouwkundige vergunning voor
de restauratie van het huis en de tuin
en de gedeeltelijke bestemmingwij-
ziging van huisvesting in culturele
bestemming.
Tot 21/11/2005
Overlegcommissie op 7/12/2005

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankon-
digingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http://www.bralvzw.be/OO.html
Contacteer patricia@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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wat is 
een goede
zone 30?
In de Brusselse straten duiken
meer en meer zones 30 op. De
eerste generatie daarvan lost
echter niet alle verwachtingen
in. De tijd is rijp om deze zones
30 op hun verdiensten te beoor-
delen. Eerst luisteren we naar
ervaringen van bewoners met
zones 30 ‘eerste persing’en dan
gaan we op zoek naar criteria
voor een degelijke zone 30.

Je bent van harte welkom op
maandag 19 december om
19.30 uur in café Monk, Sint-
Katelijnestraat 42. Alle info bij
Ben.


