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hetzelfde engagement: een leefbare stad, waar iedereen 

zich kan verplaatsen, kan wonen en kan vertoeven op een 

milieuvriendelijke, betaalbare en aangename manier. We 

zetten ons hier samen met onze leden en partners voor 

in via lobbywerk en acties, door kennis te verzamelen, 
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in hun strijd en adviseren en sensibiliseren hen. Als 
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financièrement. Avec nos membres et partenaires 

nous menons des actions et un travail de pression, en 
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et conseillons les Bruxellois et les soutenons les dans 

leurs luttes. En tant qu’association indépendante, nous 

travaillons toujours dans une perspective solidaire 
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Deze regering plant graag. Het Iris 2- 
plan (mobiliteit) is afgerond en het 
– hou u vast ! – voetgangers-, water-, 
energie-, klimaat-, lucht- en natuur-
plan zijn onderweg. Plannen maken is 
goed, goede plannen nog beter, ze op 
mekaar afstemmen en uitvoeren is ui-
teraard het beste ! Maar het grote pro-
ject van deze regering is het Geweste-
lijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 

(GPDO/PRDD). Bij het begin van elke le-
gislatuur is het aan de nieuwe regering 
om te bepalen of er een nieuw Gewes-
telijk Ontwikkelingsplan (GewOP/PRD) 
moet opgemaakt worden. Het vorige 
GewOP dateerde al van 2002. Dankzij 
de groenen in de regering werd het 
geen ‘gewoon’ GeWOP, maar een Duur-
zaam GewOP, een D-GewOP dus, voort-
aan ‘het GPDO’.

De regering stelde met de opmaak van 
ervan te beginnen bij aanvang van de 
legislatuur. Het duurde echter al meer 
dan een jaar om de huidige stand van 
zaken op te maken en de methodologie 
uit te werken. Dit terwijl alle Brusselse 
actoren toch al een stevige opwarmer 
hadden gekregen met het proces van de 
Staten-Generaal van Brussel. Het mid-
denveld stond klaar, maar de regering 
liet anderhalf jaar niets van zich horen. 

Het Demografisch Excuus

In de beleidsverklaring stond ook dat 
eerst het Gewestelijk Bestemmingsplan 
(GBP/PRAS) zou aangepast worden. Dit 
om de inplanting van de grote uitrustin-
gen in het kader van de internationale 

We zijn twee jaar na de gewestverkiezingen. Zes Brusselse partijen 

sloten kort daarna een ambitieus akkoord voor de regeerperiode tot 

2014. Tijd voor een Bral-stand van zaken. Kan de Brusselse regering 

haar ambities waarmaken ? Evolueert Brussel naar een – dixit het re-

geerakkoord – duurzame stad ten dienste van de Brusselaars ? Of is 

het nog steeds ‘business as usual’ ?

Duurzaam en ten dienste van de Brusselaars ? 
Of business as usual ? 

De regering heeft de ambitie Brussel duurzaam te ontwikkelen. The time is now. 
Laat onze stad niet over aan de marktspelers door bijvoorbeeld vandaag al be-
stemmingen van grote zones te wijzigen. Eerst het GPDO, dan het GBP. Bral 

licht twee jaar Picqué door. De Fietsersbond  (p.14-15) en de Brusselse Bond 
voor het recht op Wonen (p.12-13) nemen hun deel voor hun rekening. © Life
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ontwikkeling van Brussel mogelijk te 
maken. Na goedkeuring van het GPDO 
zou het GBP opnieuw hervormd worden 
om, indien nodig, de doelstellingen van 
het GPDO vast te leggen. Volgt u nog ?

De opmaak van het GPDO was amper 
gestart, toen de regering eind januari 
2011 besliste om het GBP te wijzigen. 
Het zou een uitgebreider herziening 
worden dan oorspronkelijk aangekon-
digd. Want eerst en vooral is dat GBP 
een afstemming op het Plan voor Inter-
nationale Ontwikkeling (PIO/PDI). Dat 
PIO – we kunnen het niet genoeg her-
halen – is niets meer dan een andere 
beleidstekst die nooit aan een publieke 
discussie is onderworpen. De wijziging 
moest ook een antwoord bieden op het 
nijpend woningtekort. 

Die tweede reden is uiteraard goed en 
nobel maar ook een beetje vreemd. 
Want we stellen vast dat het gewest er 
ondanks de beschikbare middelen sinds 
2004 niet in slaagt om de doelstellingen 
van haar eigen Huisvestingsplan (Plan 
de Logement) te realiseren. De kans-
arme bevolking is hiervan het grootste 
slachtoffer. Dus moeten er vooral pu-
blieke en, meer nog, sociale woningen 
bijkomen. Volgens ons is er eerder nood 
aan een grotere efficiëntie van de over-
heid, om het Huisvestingsplan uit te 
voeren en om de bestaande sociale wo-
ningen te renoveren.

Een nieuw GBP voor de privé
In tegenstelling tot het faciliteren van 
deze inhaalbeweging in sociale huis-
vesting, of van de bouw van scholen, 
crèches en andere lokale publieke 
voorzieningen voor de Brusselaars, lijkt 

het ‘demografische’ GBP – zo heet die 
aanpassing dus – eerder gericht op de 
privé-investeerders. Woningbouw door 
de privé is op zich een goede zaak, 
maar het is weinig realistisch dat dit 
zal bijdragen tot een oplossing van 
de wooncrisis voor de kansarme be-
volking. Tenminste wanneer er geen 
begeleidende maatregelen komen, zo-
als huurprijscontrole of de verplichte 
norm van 20 % sociale huisvesting bij 
privé-woonprojecten. 

Bovendien wil het nieuwe GBP de weg 
vrijmaken voor privé-investeringen 
in een shoppingcenter, een concert-

zaal en een congrescentrum. Hoe zal 
de ontwikkeling van Delta (Europese 
Commissie) bijdragen tot een duur-
zame ontwikkeling van Brussel voor 
de Brusselaars ? Hoe zal dit helpen in 
de strijd tegen de dualisering ? En zal 
een congrespaleis op de Heizel binnen 
pakweg vijftien jaar nog zinvol zijn als 
energieprijzen vliegen onbetaalbaar 
maken ?

Ateliers voor de show ?
Onder de noemer “prospectieve ate-
liers” zijn het middenveld, admini-

straties, kabinetten, en pararegionalen 
vandaag verwikkeld in het participatief 
proces van de opmaak van het GPDO. 
De resultaten van deze ateliers zijn een 
van de elementen waarop de regering 
zich zal baseren voor de opmaak van 
het GPDO/PRDD. 

Bral geeft het proces vandaag nog het 
voordeel van de twijfel. Ondanks de 
vele vraagtekens bij het engagement 
van de regering ten opzichte van dit 
PRDD, kunnen de resultaten van de ate-
liers wel eens interessant worden. 

De discussies gaan zeer breed over alle 
thema’s die Brussel aanbelangen, maar 
er wordt wel gestreefd naar een cohe-
rente langetermijnvisie. De strijd tegen 
de dualisering wordt besproken en de 
overtuiging groeit dat we vooral moeten 
investeren in de mensen (vorming en 
tewerkstelling) en in betaalbare huis-
vesting. Het besef groeit ook dat op ter-
mijn een aantal productieactiviteiten 
kunnen terugkeren naar West-Europa 
vanwege de stijgende energieprijzen. 
De meeste deelnemers zijn dan ook 
gewonnen voor stimulansen voor een 
nieuwe stedelijke industrie die zoveel 
mogelijk in kringloop werkt. En het valt 
op dat iedereen ervan overtuigd is dat 
in de toekomst de auto een marginale 
rol moet spelen. En dat het stedelijk 
weefsel moet verdichten, maar tegelijk 
sterk moet vergroenen.

En dan nu : afdwingen aub !
Laat het duidelijk zijn dat dit belangrijk 
werk geen dode letter mag blijven. Eén 
van de vereisten daarvoor is de verta-
ling van het richtinggevend ontwikke-
lingsplan in een wel afdwingbaar GBP/

Lees de rest van  

BRALFICHES 2011 (Publieke 

Ruimte, Leefbare Stad, 

Doelstellingen 2014-2018) op 

www.bralvzw.be/picque4

Br al geeft het proces van de “prospectieve ateliers” voor het GPDO/PRDD vandaag nog het voordeel van de twijfel. Ondanks de vele vraagtekens bij het 
engagement van de regering ten opzichte van dit GPDO, kunnen de resultaten van de ateliers wel eens interessant worden. © www.brusselplus10.be
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PRAS. Andere elementen zijn juridische 
en financiële maatregelen en vooral een 
coherent beleid van de héle regering. 
De regering moet zichzelf de middelen 
geven om samen met alle andere acto-
ren – overheid en privé – het GPDO uit 
te voeren.  

Als de regering verder gaat met de wij-
ziging van het GBP zonder de nodige 

linken te leggen met het (gestarte) vi-
siewerk in het GPDO, dreigt de geschie-
denis zich te herhalen. Want zonder 
langetermijnvisie op Brussel ligt de weg 
open voor speculatie en ad hoc steden-
bouw, waarbij de overheid de weg ef-
fent voor wilde privéprojecten. 

Grote en complexe uitdagingen zoals 
demografische groei en dualisering 

verdienen de nodige reflectie. De rege-
ring had de ambitie Brussel duurzaam 
te ontwikkelen. The time is now. Laat 
Brussel niet over aan de marktspelers 
door nu al bestemmingen van grote 
zones te wijzigen. Eerst het GPDO, dan 
het GBP. 

 
An Descheemaeker
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What happened ?
Bedrijfswagens hebben een erg ne-
gatieve invloed op de files. Ze zorgen 
vooral rond de steden (en zeker rond 
Brussel) voor extra file. In 2001 al was 
37 % van de auto's die het Brussels 
Gewest binnenreden bedrijfswagens. 
Ongeveer 1 op de 4 mensen die nu 
met een bedrijfswagen naar het werk 
rijdt, zou dat niet meer doen als ze 
geen bedrijfswagens hadden. Minister 
Grouwels liet al optekenen dat ze de 
fiscale voordelen voor bedrijfswagens 
wil afbouwen, maar de stilte bij haar 
CD&V-mobiliteitscollega’s was oor-
verdovend. Aangezien CD&V drie van 
de vier mobiliteitsministers in België 
levert, plus een minister-president én 
een premier, is het niet overdreven 
om te zeggen dat de CD&V het stuur 
in handen heeft van het mobiliteits-
beleid in België. We mogen van de 
partij dus meer verwachten dan enkel 
woorden. Zeker nu Di Rupo bedrijfs-
wagens, waarvan de fiscale voordelen 

4,1 miljard euro belopen (of 1,2 % van 
het BNP), op de federale onderhande-
lingstafel heeft gelegd. 

Ook werkgevers en werknemers klam-
pen zich steeds minder vast aan de 

bedrijfswagens. De nieuwe topman 
van het ACW, Patrick Develtere, liet 
optekenen dat de fiscale voordelen 
hem best worden afgebouwd en an-

ders worden besteed. En omdat door 
de stijgende brandstofprijzen be-
drijfswagens steeds duurder worden, 
wordt er ook vanuit de hoek van de 
werkgevers voorzichtig naar alterna-
tieven gezocht.

What else ? 
Een eerste prioriteit voor de Brusselse 
excellenties moet zijn om bij hun fe-
derale collega’s resultaat te boeken, 
en tijdens de tweede helft van de le-
gislatuur nog de fiscale voordelen voor 
bedrijfswagens af te bouwen. In de 
vennootschapsbelasting moet de af-
trekbaarheid van bedrijfswagens en 
tankkaarten gradueel naar nul herleid 
worden, sociale zekerheidsbijdragen 
moeten geheven worden op de vaste 
kosten van de auto die de werkgever 
ter beschikking stelt, en de terugvor-
dering van de BTW dient afgeschaft. In 
de personenbelasting moet de waarde 
van de bedrijfswagen als loon belast 
worden. It’s time to move CD&V !

1. mobiliteit  CD&V aan het stuur van bedrijfswagens

uit het regeerakkoord 

“Het Gewest zal de Federale Overheid steunen bij het invoeren van een 
instrument dat tot doel heeft werkgevers ertoe aan te zetten in plaats van een 
systeem van bedrijfswagens tegemoet te komen in de kosten voor huisvesting 

dichtbij het werk en/of in de kosten om gebruik te maken van andere 
vervoerswijzen als alternatief voor de wagen.”

Ook de grote baas van de MIVB vraagt als deel van een loonsverhoging een bedrijfswagen met 
chauffeur. Ter verduidelijking : één zonder mobib-kaart” © La Capitale
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What happened ?
De natuurverenigingen waren niet mals 
voor Huytebroeck na de vorige legisla-
tuur. Energie had alle aandacht gekregen 
en natuur betaalde het gelag, vonden 
zij. Maar deze regering hoopt te kunnen 
scoren met de natuurordonnantie. Die 
wettekst zit er al veel jaren aan te komen 
maar zou na de zomer finaal goedge-
keurd worden door de regering en kan 
dan naar het parlement. Het moet zowel 
het beheer van Natura 2000-gebieden 
verbeteren als vormen van bescherming 
en ecologisch beheer invoeren in andere 
zones. En de minister en haar admini-
stratie hebben nog andere ijzers in het 
vuur. Ze plannen een ecologisch netwerk 
(‘maillage’), een reeks ingrepen op het 
terrein die een aantal belangrijke clus-
ters van planten en dieren moet in stand 
houden. Tegelijkertijd actualiseren ze 
het groene netwerk, het raster van groe-
ne ruimtes en linken dat in grote mate 
mikt op recreatie en zachte mobiliteit. 

What else ?
Vraag is natuurlijk : wanneer zullen we 
op het terrein resultaat zien van al deze 
plannen en wetten ? Nu is dat groene 

netwerk op veel plaatsen nog altijd on-
vindbaar en met een opgefriste kaart 
en goede wil alleen zal daar geen ver-
andering in komen. Om de Vijfhoek en 
de negentiende-eeuwse gordel echt te 
vergroenen, leggen we best vast waar 
er nieuw groen moet komen. Op welke 
sportterreinen of tussen welke nieuw-
bouwblokken er plaats moet voorzien 
worden voor groene bermen of linten, 

welk gazonneke voor welk admini-
stratief gebouw of welke middenberm 
ecologisch beheerd moet worden of 
welk leeg gebouw plaats moet maken 
voor een nieuw parkje. Met het nieuwe 
Gewestelijk Ontwikkelingsplan en de 

verandering van het Gewestelijk Be-
stemmingsplan (PRAS/GBP) waaraan de 
regering werkt, heeft ze de gedroomde 
kans om deze stad leefbaarder te ma-
ken voor mens, dier én plant.

2. leefmilieu  Brussels: bio, divers en iteit

Het is belangrijk om juridische en planologi-
sche instrumenten te maken die meer groen en 

ecologisch beheer in de openbare ruimte, tussen 
woonblokken en op andere terreinen afdwingen.

uit het regeerakkoord 

“Tijdens de vijf volgende jaren zal het Gewest zich inzetten om het verlies aan 
biodiversiteit tegen te gaan en het stedelijk natuurbehoud op zijn grondgebied 

stimuleren met [...] goedkeuring van een Natuurplan, bescherming van landschappen 
met hoge biologische waarde en invoering van een ecologisch netwerk.”

What happened ?
Op 16 november 2010 werd bekend dat 
de ministers-presidenten van de drie 

gewesten het op 
een akkoord had-
den gegooid voor 
een slimme kilo-
meterheffing voor 
vrachtwagens. Pas 
later – ten vroeg-
ste tegen 2013 
– zou een vignet 
voor auto’s volgen. 

Daarmee is de invoering van een slim-
me kilometerheffing voor auto's voor 
2014 definitief gekelderd. Als het niet 

teveel kost, komt er wel een pilootpro-
ject voor slimme kilometerheffing voor 
personenauto's in de GEN-zone. 

Het ten grave dragen van de kilometer-
heffing is bijzonder slecht nieuws voor 
de Brusselse mobiliteit. Uit de mobili-
teitsstudie over de R0 bleek al dat een 
slimme heffing alleen al het autover-
keer in heel het gewest met ongeveer 
1/5 kan doen verminderen. 

Met de heffing gooit Brussel dus ook een 
van de belangrijkste hefbomen over-
boord om het eigen Iris 2-plan te ver-
wezenlijken. Het wegenvignet dat in de 
plaats komt, zal normaal gezien geen 
enkele impact hebben op de autodruk 
in het gewest. Het gaat namelijk om een 

3. mobiliteit Stadstol en/of slimme kilometerheffing  ?

Dankzij het vlottere ver-
keer door de stadstol, 
kwam Obama op tijd 
voor zijn afspraken in 
Londen. © AFP
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vast bedrag dat je toch elk jaar betaalt. 
Dat heeft geen enkel sturend effect.

What else ? 
Bral verwacht dat er (in afwach-
ting van een slimme kilometerhef-
fing) werk gemaakt wordt van een 
stadstol. Het Iris 2-plan stelt : “De 

invoering van een eigen tariferings-
systeem voor het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest (bijvoorbeeld een 
stadstol of heffingen voor bijzondere 
infrastructuren) moet vanaf nu be-
studeerd worden.” Die studie moet 
in 2011 klaar zijn.

De maatregel moet het autogebruik 
voor alle autobestuurders, zowel Brus-
selaars als andere, rationaliseren. 

Bral wijst er ook graag op dat een verho-
ging van de accijnzen op brandstoffen 
een goedkoop, zij het minder ‘intelli-
gent’ alternatief is. Hiermee kun je zo-
wel het piekverkeer als het vrijetijdsver-
keer belasten. Het Iris 2-plan vermeldt 
het voorbeeld van Duitsland, waar min-
stens 50 % van de accijnzen wordt toe-
gewezen aan het openbaar vervoer, als 
een mogelijke maatregel die echter niet 
werd weerhouden. 

What happened ?
Stad Brussel heeft zich, inderdaad ge-
ruggensteund door het Gewest, ‘geën-
gageerd’ om op het Heizelplateau een 
winkelcentrum van 60 à 70.000 m² neer 
te poten. De noodzaak ervan blijft tot 
vandaag niet aangetoond. Het Gewest 
heeft zelfs nog een vervolgstudie be-
steld op haar eigen ‘Schema voor Han-
delsontwikkeling’ waarop ze zich ba-
seert om alvast één shoppingcenter te 
rechtvaardigen. De resultaten van deze 
studie zijn niet publiek. Ondertussen 
bestudeert de ‘bouwmeester’ (KCAP) 
van de Heizelvlakte zelf ook nog de 

haalbaarheid van een shoppingcenter 
aldaar. Misschien de resultaten eerst 
afwachten ? Of minstens publiek ma-
ken ? 

Wat Bral vindt ? Studies worden voor-
al gebruikt/misbruikt om eerder ge-
nomen politieke beslissingen mee te 
rechtvaardigen.

What else ?
Bral gelooft niet dat de keuze voor twee 
nieuwe shoppingcentra op Brusselse 
grondgebied (Just Under the Sky krijgt 
ook de steun van Stad en Gewest) het 
gevolg zijn van een doordachte plan-
ning. Bral verwacht dat de beleidsma-
kers open kaart spelen en dat ze aan-
tonen waarop ze zich baseren wanneer 
ze zeggen dat dergelijke grootschalige 
inplantingen geen weerslag zullen heb-
ben op het bestaande Brussels stads-
weefsel. En dan zwijgen we nog over de 
concurrentieslag die bezig is met het 
Vlaams Gewest, dat – al even ondoor-
dacht en en stoemelings – het grootste 
shoppingcenter van de Benelux (Up-
lace) onder het Viaduct van Vilvoorde 
wil neerplanten. De strijd woedt in alle 
hevigheid, met ingediende en bijna 

goedgekeurde vergunningsaanvragen 
en attesten op alle flanken. Een ruimte-
lijk beleid over de gewestgrenzen heen 
is essentieel. Maar zit er in het huidig 
politiek klimaat jammer genoeg niet 
aan te komen.

www.uplace.eu
www.neobrussels.be

4. stedenbouw  Shopt u één- of tweetalig ?

uit het regeerakkoord 

“In het kader van het PIO zal de Regering de vestiging van een winkelcentrum 
op het Heizelplateau bevorderen […] en daarbij bijzondere aandacht 

besteden aan de weerslag van dit project op het Brusselse stadsweefsel en de 
bewoonbaarheid van de wijk.”

Wat Bral vindt ? Haalbaarheidsstudies worden vooral gebruikt/misbruikt om eerder genomen politieke 
beslissingen mee te rechtvaardigen. © Uplace Brussels

uit het regeerakkoord 

“De eventuele invoering van systemen van stadstol na overleg met de andere 
Gewesten of een tarifering die rekening houdt met het gebruik van een voertuig 

en niet met het bezit ervan worden onderzocht.”

http://www.uplace.eu
http://www.neobrussels.be
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What happened ?
Afval is de speeltuin van twee rege-
ringsleden : staatssecretaris voor net-
heid Emir Kir is verantwoordelijk voor 
ophaling en afvalverbranding, en mi-
nister voor leefmilieu Evelyne Huyte-
broeck is bevoegd voor afvalpreventie 
en hergebruik. En te dicht op elkaars lip 
zitten – wij hebben het van in het begin 
gezegd – geeft herrie. De grootste ramp 
is wellicht de eco-pool van hergebruiks-
bedrijven die al sinds 2009 in Vorst had 
moeten verrijzen. De logica van deze 

sector botst op de meer mercantiele 
houding van de administratie Net Brus-
sel en van het kabinet van Kir. Resul-
taat : het is nog altijd onduidelijk wan-
neer dit centrum ooit zal open gaan. 

Ook het lot van de beloofde vergistings-
installatie is nog onzeker. Wordt het een 
kans om keukenafval te verwerken tot 
compost en groene stroom of blijven we 
dat keukenafval verbranden ? Gelukkig is 
er ook goed nieuws : de sorteerverplich-

ting en de bijhorende communicatie 
heeft onze sorteerprestaties meer vooruit 
gestuwd dan wij verwacht hadden. Toch 
zullen we nog een tandje meer moeten 
steken om aan 50 % recyclage te komen.

What else ? 
Bral verwacht dat de regering een dui-
delijke keuze maakt voor selectieve 
inzameling van keukenafval en werk 
maakt van nieuwe containerparken. En 
we rekenen er op dat Net Brussel on-
dubbelzinnig gaat meewerken aan initi-
atieven voor hergebruik als de ecopool. 
Ten slotte wachten we ook nog op een 
andere belofte uit het regeerakkoord : 
een taks op afvalverbranding.

What happened ?
Tot vandaag zien we nog altijd geen 
park. En woningen zien we ook niet. 
Maar het dossier zit op dit eigenste 
moment wel in een stroomversnelling. 
Wat betreft het park : Beliris (de federale 
geldpot voor Brussel) vroeg een vergun-
ning voor het park én de herinrichting 
van de ‘Ninoofseknoop’. Wanneer u dit 
leest, is het dossier waarschijnlijk rond. 
Een verademing voor velen die vrees-
den dat de plannen onder tafel waren 
geveegd. Deze al zeer dichtbevolkte en 
-bebouwde buurt kan zeker wat groen 

en speelruimte gebruiken. En met nieu-
we woningen in ’t verschiet zal dat dub-
bel zo hard nodig zijn. 

Wat betreft de woningen ligt het ver-
haal iets ingewikkelder. De geweste-
lijke Grondregie (Régie Foncière) heeft 
zelf een ferme lap van het stuk waar 
de woningen moeten komen in han-
den, maar daarnaast zijn er nog enkele 
kleinere privé-eigenaars die moeten/
willen meewerken. Eentje daarvan 
ruikt veel geld en blokkeert voorlopig 
nog het dossier. 

Belangrijker : tien meter verder (aan de 
andere kant van het eerste stukje Ninoof-

6. stedenbouw  Ninoofsepoort, wanneer ongeveer ?

De inplanting van de woningen wordt herbekeken. 
1 park 2 publieke woningen 3 privéwoningen

De coherentie en samenwerking 
in ons afvalbeleid laat soms  
te wensen over.

5. leefmilieu  Twee ministers is er één teveel

uit het regeerakkoord 

“Het Gewest zal zich verplicht zien zijn selectieve inzameling verder te 
ontwikkelen als het de EU-doelstellingen wil halen die stellen dat 50 % van het 

gemeentelijk afval tegen 2020 gerecycled moet worden.” 

3

2

1



What happened ?
Het is belangrijk om de openbare ruimte 
terug te geven aan voetgangers, fietsers 
en openbaar vervoer. Auto's – die een 
steeds lagere bezettingsgraad hebben – 
verspillen de schaarse ruimte in de stad. 
Zelfs al heeft 40 % van de Brusselse ge-
zinnen geen auto, de ruimte die auto’s 
innemen zorgt nu al voor spanningen 
en conflicten. Zo ook bij het parkeren. 
Aangezien er te weinig plaats is om elk 
gezin een auto te gunnen, kan er geen 
recht bestaan op een parkeerplaats voor 
de deur (zoals sommigen eisen). 

Het parkeerbeleid is één van de peilers om 
de doelstellingen van het Iris 2-plan te be-
reiken om de verkeerslast met 20 % te ver-
minderen tegen 2018 in vergelijking met 
2001 (het Iris 2-plan stelt ook een vermin-
dering van 16 % van het aantal parkeer-
plaatsen tegen 2018 voorop). Begin 2011 
werd het Gewestelijk Parkeeragentschap 

opgericht. Tot nu toe sloten 3 gemeenten 
er zich bij aan. Andere gemeenten wach-
ten nog op het parkeerbeleidsplan. Dat 
parkeerbeleidsplan ligt ondertussen voor 
een eerste lezing bij de gewestregering.

What else ?
Bral verwacht dat in de tweede helft 
van de legislatuur er een parkeerplan 
wordt aangenomen dat coherent is 
met de Iris 2-doelstelllingen, en dat 

de overige 16 gemeenten aansluiten 
bij het Parkeeragentschap zodat het 
parkeerbeleid geharmoniseerd kan 
worden. Ook een verlaging van het 
aantal parkeerplaatsen van bestaande 
kantoorgebouwen via milieuvergun-
ningsprocedures is belangrijk om pen-
delaars te laten overstappen op het 
openbaar vervoer. En om het bewo-
nersparkeren makkelijker te maken, 
moet ook het particulier autodelen on-
dersteund worden.
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7. mobiliteit  Parkeren, dat moet je (af)leren

Deximmo (Dexia) vraagt een vergunning voor de omvorming van een vergaderzaal in een parking 
met 87 plaatsen aan het Rogierplein. Nochtans een A-locatie voor wat betreft bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer. Een nieuw concept, de “drive-in-vergaderzaal” ?

uit het regeerakkoord 

“Het gewestelijk parkeerbeleid zal voorzien in een geleidelijke harmonisering van 
de regels voor alle 19 gemeenten.” “Het aantal beschikbare parkeerplaatsen op 
de weg zal gestroomlijnd en geleidelijk verlaagd worden op grond van nog vast 
te leggen modaliteiten en rekening houdend met alternatieve oplossingen.” “De 

Regering zal toezien op de effectieve uitbouw van de ordonnantie met betrekking 
tot het Gewestelijk Parkeeragentschap in overleg met de gemeenten.”
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sepoort) staat er al jaren een bouwput 
annex moeras te wachten op de verrij-
zenis van een kantoorproject (dé Watan-

toren). De eigenaar van dat stuk grond 
draaide eindelijk zijn kar en wil er nu een 
gemengd project met vooral… woningen. 
Tot nu toe was er geen overleg tussen bei-
de projecten maar onder impuls van de 

Bouwmeester zou er een projectoproep 
gelanceerd worden voor een gemeen-
schappelijke verkavelingvergunning. 

What else ?
Bral vindt dit een zeer goede evolutie en 
geeft nog een tip mee : maak van beide 
projecten één sociaal gemengd project. 
Een publiek project met vooral sociale 

woningen naast een project dat vooral 
op de hogere inkomens mikt, lijkt ons 
uit de tijd. Bovendien is het terrein van 
de Watantorens beter gelegen. De ge-
plande voetgangersbrug over het ka-
naal brengt toekomstige bewoners in 
een wip naar het commerciële hart van 
Molenbeek. Handig voor de zondagse 
croissants. En nog dit : voor een stand 
van zaken van de werken aan de Wes-
telijke Kleine Ring volstaat een werfbe-
zoek. Zo ver staat het daar dus mee. Ho-
pelijk schiet het wat op.

uit het regeerakkoord  

“De projecten op de Westelijke Kleine Ring zullen worden afgewerkt met de 
aanleg van een park en woningen aan de Ninoofsepoort.”



What happened ?
Goed nieuws : Leefmilieu Brussel (IBGE/
BIM) en het Agentschap voor Territori-
ale Ontwikkeling (ADT/ATO) sloegen 
de handen in elkaar om het aan elkaar 
gelinkte groen van T&T, L28 en het Be-
codok vanuit een globale visie te bekij-
ken. Zij zochten iemand om de visie op 
die keten van parken/publieke ruimten 
uit te werken. Kwestie van de comple-
mentariteit te verzekeren. De gerenom-
meerde Parijse landschapsarchitect 
Michel Desvigne won de wedstrijd én 
legde ondertussen zijn eindrapport 
neer. Op het moment van ’t schrijven 
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What happened ?
Klimaat en energie waren dé prioriteit 
van Huytebroeck tijdens de vorige le-
gislatuur. Resultaat : een indrukwek-
kend arsenaal aan premies en andere 
stimuli om energie te bezuinigen. En 
naar verluidt een reductie in de CO2-
uitstoot. Een paar jaar later lijkt het 
thema klimaat niet meer... euhm... zo 

hot. Van het Wetboek is nog zo goed 
als niks vernomen en het gelijknamige 
plan is even onvindbaar. Maar kijk. Op 
het kabinet horen wij dat het Wetboek 
de volgende weken of maanden op het 
bord van de regering valt ter goedkeu-
ring. De vertraging zou niet te maken 
hebben met politieke tegenstellingen 
maar met personeelswissels en juridi-
sche complexiteit. Het zou een lange en 
ambitieuze tekst worden dat de doel-
stelling van 30 % reductie van CO2 tegen 
2025 verankert (volledig hier te reali-
seren, in Brussel !) en alle wetgeving in 

verband met energie en luchtkwaliteit 
integreert, inclusief passages over de 
uitstoot door verkeer. 

Ondertussen zijn een aantal maatre-
gelen uit het regeerakkoord al verder 
gevorderd of uitgevoerd. Vanaf 2015 
moet elke nieuwbouw de passiefstan-
daard volgen en er komt een verplichte 

energie-audit voor bedrijven. Binnen 
minder dan een jaar zouden er nieuwe 
loketten voor energie open gaan om 
kandidaat-renoveerders te begeleiden. 
Het is de vraag of daarvoor echt een 
nieuwe organisatie opgericht moest 
worden. Maar dat er extra begeleiding 
bij komt, is een pluspunt.

What else ?
Uiteindelijk wordt de goedkeuring van 
het Wetboek een sleutelmoment in 
deze legislatuur. Dan wordt duidelijk 
of een aantal keuzes uit het regeer-

akkoord en uit andere plannen nog 
steeds overeind blijven, zoals Iris II en 
de 30 % CO2-reductie. Wij wensen de 
regering een flinke dosis voluntarisme 
en ambitie toe.

Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energie (BWLKE), waarvan een eerste lezing 

vóór 2010 zou klaar zijn, is onvindbaar. Het 
wordt een spannende tocht.
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9. stedenbouw  Thurn & Taxis: scharnier van een keten parken 

8. leefmilieu  Het onvindbare Wetboek gevonden ?

uit het regeerakkoord 

“Om de krachtige ambities van het Gewest te omkaderen en te ondersteunen, 
zal nog vóór 2010 onder de benaming Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 

Energie (BWLKE) in eerste lezing een ontwerp van kaderordonnantie  
voorgesteld worden.”

©
 B

IM



What happened ?
Luchtkwaliteit blijft een huizenhoog 
probleem en de maatregelen beloven 
geen beterschap op korte termijn. De 
grote veranderingen moeten natuur-
lijk komen van het mobiliteitsbeleid en 
daarover hebben we het op p. &&. Daar-
naast wil minister Grouwels de taxi’s 
vergroenen via een cursus eco-driving, 
een eco-label en op termijn een ver-
plichting om een bepaalde eco-score te 

halen (mee onder invloed van souffleer-
werk van Bral). Maar dat blijft allemaal 
nog bij plannen en dus is het risico re-
eel dat de ministerraad zal toegeven 
aan druk van de taxisector en deze am-
bitie zal opbergen.

Minister Huytebroeck heeft de be-
loofde hervorming van de belasting 
op inverkeerstelling en de slimme 
kilometerheffing in de pijplijn zitten. 
Hopelijk vindt men snel de uitgang 
maar omdat het om een intergewes-
telijke pijpleiding gaat, kan dat te-
genvallen. 

What else ?
In afwachting van resultaten, vragen 
wij een krachtig urgentiebeleid. Als 
fijn-stofpieken opduiken en vooral als 
er veel dieselroet in de lucht hangt, 
kunnen en moeten we ingrijpen om 
levens te redden. Daarom vragen wij 
dat Huytebroeck niet bij de pakken 
blijft zitten maar zo snel mogelijk 
dat Brussel’Air-plan aanscherpt. En 
dat wil zeggen : telkens wanneer het 
nodig is alle diesels van de weg ha-
len in plaats van enkel de snelheid 
te beperken. Zonder deze maatregel 

duurt het gegarandeerd nog jáááren 
voor we verbetering zullen merken in 
de lucht.

dezer is dat nog niet openbaar maar we 
weten wel dat het voortbouwt op een 
publieke voorstelling die hij in maart 
gaf. Check onze website voor het ver-
slag en de meest recente info.

Wat park L28 betreft : dit dossier zat een 
hele tijd vast omdat de NMBS een aantal 
cruciale stukjes grond blokkeerde. Zoals 
wel meer in dit dossier (en daarbuiten) 
blijkt de NMBS een bijzonder taaie on-
derhandelaar. Hoe dan ook : Beliris (voert 
dit project uit en betaalt ook) kan begin-
nen. Leefmilieu Brussel neemt daarna 
het beheer over. Hoewel het uitgetekend 

werd vóór de aanstelling van Desvigne 
kan er op die manier toch één en ander 
geharmoniseerd worden. 

 What else ?
Bral vermoedt dat het einddocument de 
moeite zal zijn. De concepteur moet na-
tuurlijk wel werken binnen de grenzen 
die hem zijn gesteld en die zijn niet per 
se de onze. Maar passons, verontrusten-

der vinden we dat de daden moeten vol-
gen wanneer de ‘visie’ af is. En daarvoor 
moet er nog onderhandeld worden met 

véél partners (eigenaars van T&T, de Ha-
ven, Mobiel Brussel/Bruxelles Mobilité, 
Leefmilieu Brussel/IBGE…). Dat zal op-
nieuw de nodige politieke daadkracht 
en een sterke coördinatie vergen. Edoch, 
een eerste belangrijke stap is gezet !
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uit het regeerakkoord 

“Een groot park van 10ha zal worden gecreëerd op Thurn & Taxis.” 

Wij vragen dat Huytebroeck niet bij de pakken blijft zitten en zo snel mogelijk dat Brussel-Air-plan 
aanscherpt.

10. leefmilieu Over vuile lucht en intergewestelijke pijpleidingen

uit het regeerakkoord 

“Het Brussel’Air-plan zal, specifiek gericht op een vermindering  
van het fijn stof in de lucht, verder uitgewerkt worden.” 



Dès lors, une des priorités des déci-
deurs politiques devrait être d’aug-
menter significativement les logements 
décents et abordables pour les ménages 
à bas revenus.

Le Rassemblement Bruxellois pour le 
Droit à l’Habitat (RBDH) suit de près la 
progression des 73 mesures en faveur 
du logement que le Gouvernement 
bruxellois a inscrit dans l’accord de Gou-
vernement 2009-2014. Pour cela, notre 
association a établi un baromètre du 
logement, qui présente une évaluation 
des (non-)avancées dans les principaux 
dossiers thématiques liés au logement2. 

Les logements sociaux
C’est une évidence : Bruxelles compte 
trop peu de logements sociaux. Les loge-
ments sociaux existants sont 
souvent en mauvais état, éner-
givores ou vides d’habitants. 
Pourtant, depuis 2002, le Gou-
vernement bruxellois a déblo-
qué des moyens financiers très 
importants pour la construc-
tion et surtout la rénovation de 
logements sociaux. Les Sociétés 
Immobilières de Services Public 
(SISP) ont introduit des centaines de pro-
jets de rénovation. Cependant, les SISP 
ne parviennent à réaliser qu’à peine 50 
à 60 % des projets de construction ou de 
rénovation dans les délais prévus. Cela 
est en partie dû à des cas de force ma-

jeure mais aussi à une expertise insuf-
fisante des SISP, confrontées à de trop 
lourdes procédures administratives. 

En 2004, le Gouvernement a adopté le 
fameux Plan Régional du Logement, 
prévoyant la création de 3.500 loge-
ments sociaux et de 1.500 logements 
moyens sur des terrains communaux 
ou régionaux. Fin mai 2011 – soit 7 ans 
après l’adoption du Plan – environ 500 
logements sont habités, 800 sont en 
construction et 850 logements ont obte-
nu ou sollicité un permis d’urbanisme. 

C’est bien, mais toujours insuffisant.  

Dans le contrat de gestion 2010-2015 
conclu fin août 2010 entre la Région et 
la SLRB, un certain nombre de mesures 
ont enfin été annoncées pour accélérer 

les projets. Un travail important sera 
nécessaire pour faire de la SLRB et de 
toutes les SISP des institutions efficaces 
et dynamiques. 

La production de logements publics 
est beaucoup trop lente et – même en 
donnant une sérieuse accélération – la 
demande pour des logements abor-
dables ne sera jamais complètement 
satisfaisante. C’est pour cela que nous 
proposons que chaque projet privé pré-
voyant la construction de minimum 50 
logements comprenne obligatoirement 

et systématiquement 20 % de 
logements pour des ménages à 
revenus bas. 

L’acquisition d’un logement
De nombreux Bruxellois rêvent 
d’acquérir un logement dans 
leur ville. Mais l’augmentation 
des prix d’achat rend ce rêve 
difficilement réalisable (quand 

on sait qu’en 6 ans, un appartement 
coûte en moyenne 50 % plus cher).

Le Fonds du Logement bruxellois 
constate que son public bénéficiaire 
d’un prêt hypothécaire avantageux 

Le rapport 2010 sur 

l’état de la pauvreté à 

Bruxelles nous force 

à regarder la réalité 

en face : un quart de 

la population bruxelloise doit se 

débrouiller avec un revenu infé-

rieur au seuil du risque de pau-

vreté1. Fin 2010, 38.000 ménages 

étaient inscrits sur les listes d’at-

tente pour obtenir un logement so-

cial. Cette situation est intenable. 

2,5 ans de politique du logement à Bruxelles 
Le point de vue du RBDH

Fin mai 2011 – soit 7 ans après l’adoption du Plan – environ 500 logements sont habités, 800 
sont en construction et 850 logements ont obtenu ou sollicité un permis d’urbanisme. C’est bien, 

mais toujours insuffisant. © BBRow/RBDH

Nous proposons que chaque projet privé 

prévoyant la construction de minimum 50 

logements comprenne 20 % de logements 

pour des ménages à revenus bas. 
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compte de moins en moins de mé-
nages à bas revenus. Dans le nouveau 
contrat de gestion du Fonds est prévu 
de procurer les crédits nécessaires pour 
que 1.000 prêts puissent être accordés 
annuellement. Toutefois, il n’a pas été 
prévu de fournir des moyens complé-
mentaires pour diminuer les taux d’in-
térêts pour les familles à bas revenus. 
Au contraire, des moyens ont été déblo-
qués pour investir dans un dénommé 
“prêt booster” destiné aux jeunes mé-
nages à revenus moyens. 

Une nouveauté : il est prévu qu’en au-
tomne 2011, les ménages puissent béné-
ficier à nouveau d’un prêt hypothécaire 
du Fonds du Logement à l’achat d’un 
logement SDRB3. Pour beaucoup de mé-
nages à bas revenus, c’est la seule ma-
nière de pouvoir acquérir un logement. 
Cette combinaison consiste en un sub-
side régional pour la propriété privée, à 
hauteur de 100.000 € par logement ! C’est 
pour cette raison que la Région bruxel-
loise devrait, en cas de revente du loge-
ment, récupérer la plus-value, et en cas 
de location, prévoir que le logement soit 
obligatoirement confié en gestion à une 
Agence Immobilière Sociale (AIS).

La norme de 15 % :  
jusqu’à présent, une farce !
Le Gouvernement bruxellois a indi-
qué dans l’accord de Gouvernement 
2009-2014 qu’il souhaitait atteindre 
“15 % de logements de qualité à ges-
tion publique et à finalité sociale sur 
le territoire de toutes les communes 
d’ici 2020”. Depuis l’annonce de cette 
mesure, le RBDH demande une défini-
tion précise et des objectifs chiffrés par 
commune. D’après nous, pas tous les 
logements publics mis en location ne 
peuvent actuellement être considérés 
comme étant “à finalité sociale”. 

Mi-novembre 2010, le Secrétaire d’Etat 
au Logement répondait à une interpel-
lation parlementaire : “la définition ac-
tuellement promue reprend… les logements 
sociaux, les logements des pouvoirs publics, 
les logements AIS, les logements locatifs du 
Fonds du Logement et les logements acquis 
grâce aux prêts hypothécaires du Fonds du 
Logement”, et “à l’heure actuelle, il n’est 
pas tenu compte de la production de loge-
ments moyens de la SDRB”. A peine 6 mois 

plus tard, nous apprenons que doréna-
vant, les logements construits par la 
SDRB seront aussi comptabilisés dans 
le quota de 15 %. Et c’est ainsi que, se-
lon les chiffres du cabinet Doulkeridis, 
8 communes bruxelloises8 atteignent 
déjà les 15 %. 

Le RBDH est en complet désaccord avec 
cette définition beaucoup trop large, 
trop vague et trop générale. Tous les 
types de logements et tous les types 
de publics-cibles sont mélangés sans 
discernement et la Région reste impré-
cise quant à ses priorités. C’est ainsi 
que certaines communes, atteignant 
soit-disant déjà les 15 %, reçoivent de la 
Région un signal leur indiquant qu’elles 
ne devront plus réaliser de logements 
publics, tandis que les autres peuvent 
choisir de ne réaliser que des logements 
acquisitifs moyens pour atteindre le 
pourcentage. L’heure est grave…

La lecture de ce très court bilan vous 
permettra de constater que les progrès 
du Gouvernement en matière de loge-
ment pour les ménages à bas revenus 
sont insuffisants face à l’actuelle crise 
du logement et à la demande pour des 

logements décents et abordables. Ce 
Gouvernement reste imprécis quant 
au public-cible prioritaire qu’il doit 
réellement aider avec sa politique du 
logement. Il est grand temps de faire 
un choix et d’orienter la politique du 
logement vers ceux qui en ont le plus 
besoin : les principales victimes de la 
crise du logement.

Werner Van Mieghem,  
coordinateur RBDH

De situatie is onhoudbaar.  
De prioriteiten zijn niet duidelijk.
Werner van Mieghem maakt de balans 
op van 2 jaar Brussels huisvestingsbe-
leid. Werner Van Mieghem is bijvoor-
beeld niet akkoord met de definitie van 
‘sociale woning’. « Men gooit diverse 
woningtypes voor een divers publiek 
op één grote hoop, waardoor het totaal 
onduidelijk wordt op welk type wonin-
gen het Gewest de prioriteit wil leggen. 
Hierdoor geeft men aan de gemeen-
ten die nu al zogezegd de 15%-norm 
halen eigenlijk het signaal dat zij geen 
publieke woningen meer moeten reali-
seren en kunnen de gemeenten die de 
15%-norm nog niet bereiken ervoor kie-
zen om enkel via de realisatie van mid-
delgrote koopwoningen het percentage 
te bereiken. Straffe kost.” 

1. En Belgique en 2008 (revenus de 2007), le seuil 
de risque de pauvreté correspond à un revenu de 
899€ par mois pour un isolé. Pour un parent isolé 
avec deux enfants, le seuil est de 1 438€ par mois, 
pour un couple avec deux enfants, il est de 1 888€ 
par mois.

2. Voir sur notre site: www.rbdh.be > Baromètre 
du logement

3. SDRB : Société de Développement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, organisme réalisant des 
logements moyens destinés à l’acquisition

4. Bruxelles, Molenbeek, Watermael-Boits-
fort, Evere, Ganshoren, Anderlecht, St Josse, 
Koekelberg

www.rbdh-bbrow.be
Bral is lid van de BBRoW/ Bral  
est membre du RBDH

Le Fonds du Logement bruxellois constate 
que son public bénéficiaire d’un prêt hypo-

thécaire avantageux compte de moins en 
moins de ménages à bas revenus. Dans le 

nouveau contrat de gestion du Fonds est 
prévu de procurer les crédits nécessaires 
pour que 1.000 prêts puissent être accor-

dés annuellement. © BBRow/RBDH
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interview >  Roel De Cleen,  
beleidscoördinator Fietsersbond

“Iris II, fietsplan, beleidsplan van Grou-
wels… ’t Zijn allemaal goede documen-
ten, hoor, maar de fietser kan nog altijd 
z’n plan trekken,” zegt Roel. “Waarom 
is er bijvoorbeeld een fietsplan nodig 
vooraleer ze de fietspaden kunnen kui-
sen ? ’t Fietspad langs het kanaal, een 
van de belangrijkste fietsassen, ligt er 
bijvoorbeeld erg vuil bij. Het is ook nog 
altijd één van de zwarte gaten in het 
fietsnetwerk. We hebben inspraak ge-
had in het fietsplan. Maar ik zou tevre-
dener zijn, mocht het plan maar half zo 
goed geweest zijn maar wel uitgevoerd 
zou worden. ’t Vorige fietsplan was ook 
goed, maar een fietser fietst niet op een 
plan, hé. Natuurlijk kunnen we de nieu-
we regering nog niet veel verwijten. Tot 
nu toe hebben ze vooral de plannen van 
de vorige regering uitgevoerd. Dat is al-
tijd zo aan het begin van de legislatuur. 
Maar een coherent beleid voeren op het 
terrein, dat lukt nog altijd niet.”

Denk je dan ook aan de versnippering 
tussen de minister en de staatssecre-
taris voor mobiliteit ?

Niet zozeer. Zo’n versnippering is al-
tijd spijtig natuurlijk. Idealiter zit al-
les onder één politiek dak : mobiliteit 

én ook openbare werken. Maar er is 
op beide kabinetten een wil aanwezig 
om te komen tot een goed fietsbeleid. 
Daar zit het probleem niet. Maar het 
Gewest is niet krachtig genoeg. Het is 

niet genoeg om de gemeenten te vrà-
gen om mee te werken. Het Gewest 
moet z’n spierballen laten rollen. De 
meeste gemeenten krijgen financiële 
hulp van het Gewest en daar mag iets 
tegenover staan.

Waar zie je de gevolgen concreet ?

Een schoolvoorbeeld van een moeilijk 
mobiliteitsdossier is de Ninoofse Poort 
(zie ook p.8). Daar komen alle belangen 
samen : het is een Beliris-project, op 

een gewestweg, op de grens van drie 
gemeenten. En vergeet de MIVB niet. 
Dat is een kluwen. Zolang alle actoren 
niet aan hetzelfde zeel trekken, zal er 
niet rap een goede heraanleg komen. 
En het autodenken is overal nog veel 
te sterk. Mensen die zich met de fiets 
verplaatsen, hebben een ander beeld 
van de stad. Als het Gewest al eens zou 
beginnen met de fietscel bij de admini-
stratie Mobiel Brussel te versterken. Er 
liggen nieuwe plannen voor heraanleg 
van straten en lanen op tafel maar ze 
gaan hun doelstelling niet halen zon-
der versterking van de fietscel.

Bruno De Lille heeft die versterking 
toch aangekondigd ?

Jaja, maar zal die versterking snel ge-
noeg komen ? En zal ze groot genoeg 
zijn om de achterstand in te halen ? En 
eigenlijk zou elke nieuwe aanwerving 
het fietsdenken als criterium moeten 
hanteren. De slogan moet niet zijn 
“Tijd voor een hogere versnelling” zo-
als de regering bedacht heeft. De slo-
gan moet worden “We pakken een an-
dere fiets”. Er is genoeg gepland ; voer 
het nu uit.”

“Plannen genoeg voor de fiets maar een fietser fietst niet op een plan, 

hé. Het Gewest moet de spierballen tonen. Alleen is het autodenken 

nog veel te sterk.” Roel De Cleen van de Fietsersbond neemt de uitvoe-

ring van onze Brusselse plannenjungle in het vizier.

De gewestelijke fietsroutes zijn nog veel te autovriendelijk. Het zouden autoluwe en groene assen door 
alle wijken moeten worden, naar het voorbeeld van de groene wandeling. © Flikkesteph/Flickr

Het Gewest is niet krachtig genoeg. Het is niet genoeg om de 

gemeenten te vràgen om mee te werken. Het Gewest moet zijn 

spierballen laten rollen. De meeste gemeenten krijgen financiële 

hulp van het Gewest en daar mag iets tegenover staan.

Regering, pak een andere fiets !
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interview fietsersbond Roel De CleenRegering, pak een andere fiets !

Ondertussen kruipen de gewestelijke 
fietsroutes traag vooruit ?

“We wachten inderdaad al tien jaar op 
die fietsroutes. En als er iets gereali-
seerd wordt, is de aanleg nog altijd te 
autovriendelijk. Het zouden autoluwe 
en groene assen moeten worden. En 
dus moet je parkeerplaatsen schrap-
pen. En sluipverkeer bannen.

Gebruik jij de fietsroutes zelf al vaak ?

Vaak wel, ook als ze nog niet afgewerkt 
zijn. Eigenlijk volgen ze dikwijls evi-
dente routes want er is gelet op reliëf, 
drukte van het verkeer, geen kasseien, 
weinig lichten. Natuurlijke trajecten 
dus, vaak door de valleien, maar ze 
moeten wel verbeterd worden. Pro-
bleem is ook dat veel mensen de fiets-
routes niet kennen. Die volgen soms 
de grote assen terwijl er vlak naast een 
beter traject loopt. Bewegwijzering is 
dus noodzakelijk.

Ook intergewestelijk moeten er fiets-
verbindingen komen. Hoe staat het 
daarmee ?

Het is de bedoeling dat de drie gewes-
ten samen met de NMBS een master-
plan opmaken voor het fiets-GEN, het 
Gewestelijk Expresnet voor de fiets. 
Dat moet duidelijk maken waar nieu-
we routes komen en hoe de bestaande 
routes op elkaar zullen aansluiten. Die 
routes moeten zowel radiaal zijn, van 

het hinterland naar Brussel, als ‘tan-
gentieel’, rond Brussel dus.

Wat denk je van de hetze tussen SP.A 
en de regering rond de gescheiden 
fietspaden ?

“Ze zouden beter hun krachten bunde-
len in plaats van ruzie te maken. Er zijn 
heel wat mogelijkheden om een weg 
befietsbaar te maken. Een gescheiden 
ventweg kan ook een goede oplossing 

zijn, op voorwaarde dat het goed aan-
gelegd is. Autoluw dus. Maar over het 
algemeen is een gescheiden fietspad op 
een grote laan het beste.

En hoe zit het eigenlijk met de hand-
having, een oud zeer… ?

Toen de gemeente Schaarbeek besliste 
dat er niet gefietst zal mogen worden 
in het vernieuwde Josaphatpark, heb 
ik daarop gereageerd. Voor fietsers zijn 
parken vaak de veiligste een gezond-
ste weg. Dat is toen begrepen als een 
oproep tot burgerlijke ongehoorzaam-
heid maar dat was het niet echt. Het 
is in elk geval wel zo dat de politie z’n 
prioriteiten moet kennen. Als ze auto-
mobilisten in zones 30 niet flitsen on-
der de 57 km/uur, waarom zouden wij 
dan niet mogen fietsen in het park ? 
Komaan ! Dat ze eens optreden tegen 
snelheidsduivels en wildparkeerders ! 
De gemeenten kunnen trouwens ook 
ingrijpen tegen wildparkeren, via de 
gemeentelijke administratieve sanctie. 
Enkelen doen dat al maar ze hebben 
dan één of twee ambtenaren die be-
voegd zijn voor heel hun grondgebied. 
Tja.

www.fietsersbond.be/brussel

Midden juni organiseerde Fietserbond en Gracq de actie ‘Trek je plan/Tire ton plan’ om de 
overvloed aan de plannen voor fietsers aan te klagen. Op een concreet uitvoeringsbeleid blijft het 

echter wachten. Fietsersbonders deelden ‘Trek-uw-plan’-kits uit aan voorbijfietsers. Er was zelfs 
tijd om zelf een fietspad aan te leggen. © Fietersbond

De slogan moet niet zijn “Tijd voor een hogere versnelling” zoals de regering bedacht heeft.  
De slogan moet worden “We pakken een andere fiets”. Er is genoeg gepland : voer het nu uit.  

© Fietersbond
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dix exemples bruxellois où puiser l’inspiration

à la ville

participez

Je kunt je vinden in onze werking en 
in onze ideeën? Je steunt onze strijd 
voor een leefbaar Brussel? Je kunt je 
vinden in onze missietekst en in ‘Het 
Brussel van Bral’*? Je wilt meewerken 
aan een leefbare stad? Je hebt interesse 
om actiever betrokken te zijn bij onze 
werking of om deel te nemen aan onze 
debatten, wandelingen, brainstorm-

sessies en/of (media-)acties? Of je wilt 
ons steunen als sympathiserend lid? 
Interesse? Of andere vragen in verband 
met een lidmaatschap bij BRAL? Twijfel 
dan niet om contact op te nemen met 
Joost Vandenbroele, onze verantwoor-
delijke ledenbeleid (joost@bralvzw.be 
of 02 217 56 33). 
Op de hoogte blijven? Lees Alert (je 
bent goed bezig) of abonneer je op de 
BRALBRIEF, de (bijna) tweewekelijkse 
nieuwsbrief van BRAL. Alle nieuwtjes, 
hete hangerijzers en standpunten over 
stedenbouw, leefmilieu en mobiliteit in 
het Brussels Gewest. 

* zie p.2 en www.bralvzw.be

Lid worden van Bral? 
 Dat kan!

mailto:joost%40bralvzw.be?subject=

