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“Hallo met Ingrid”  

Niet alleen ons kantoor zit 
sinds kort in een nieuw kleedje, 

maar we hebben er ook een 
spiksplinternieuwe secretaresse/

boekhoudster/receptioniste/
manusje-van-alles bij.  

Ingrid Dujardin, onze nieuwe 
office manager dus, heeft haar 

intrek genomen in ons al even 
nieuwe onthaalmeubel. 

Ingrid is bij Bral geen onbekende. 
In de vorige eeuw werkte ze hier 

ook al enkele jaren. Het is dat 
het bij Bral fijn werken is !

Bral wordt verwend door haar 
niet aflatend enthousiasme, 

haar stiptheid en haar bakkunst 
- die houden we wel vooral 

voor intern gebruik -  en 
telefonisch is ze samen met 

onze adminstratieve helpster 
Ikram El Achkar jullie eerste 
aanspreekpunt. “Hallo, met 

Ingrid en Ikram van Bral, met 
wie spreken wij alsjeblieft ?”

Maar voor wat hoort wat. We 
hebben er een witte raaf bij, 
maar moesten ook afscheid 

nemen van Dina, die ons 
jarenlang met hand en tand 

heeft bijgestaan. 

  !  !  !
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mobiliteit > nieuwe Vlaams-Brusselse trams  

Vandaag is er nog maar één MIVB-tram 
die de grens Brussel-Vlaanderen over-
steekt, tram 44 die het Montgomery-
plein met het station van Tervuren 
verbindt. Die tramlijn is een overblijf-
sel van een indertijd stevig verankerd 
Brabants tramnetwerk, in de jaren 
vijftig en zestig buurtspoornet (van de 
NMVB Nationale Maatschappij voor 
Buurtspoorwegen) genoemd. De ‘boe-
rentrams’ naar Halle, Ninove, Aalst, 
Boom, Leuven of Braine-l’Alleud maak-

ten dat Brussel en omgeving tot in de 
jaren zestig één van de meest fijnma-
zige netwerken van Europa had. Om 
economische redenen en vooral omdat 
de autologica vanaf de jaren 50 de bo-
venhand nam (“Iedereen de auto in !”) 
verdwenen die trams stelselmatig. Om 
een idee te geven : de trams op de be-
kende lijnen W, G en V tussen het Ro-
gierplein en respectievelijk Wemmel, 
Grimbergen en Het Voor (Vilvoorde) 
reden in juli 1978 voor het laatst. De 

lijn Brussel -Haacht verdwijnt in 1960, 
deze tussen Brussel en Leuven in 1961. 
De tram die langs het Rouppeplein tus-
sen Ukkel en Dilbeek reed verdween 
in 1970. En zo zijn er nog een tiental 
tramlijnen die in de jaren zeventig en 
tachtig hun laatste adem lieten.

GEN en Mobi 2020
Dus the times they are a-changin’. Samen 
met de gewijzigde economische reali-
teit zijn ook de mobiliteitsuitdagingen 
en -behoeftes veranderd. Het verkeer 
in Brussel en bij uitbreiding in de hele 
oude provincie Brabant staat elke mor-
gen en elke avond van de week muur-
vast. Werkgeversorganisaties maakten 
al gewag van ruim 32 miljoen ‘econo-
mische’ verliesuren en auto’s in de files 
zijn ook slecht voor onze gezondheid. 
Daarom pleiten wij al jaren voor struc-
turele maatregelen en harde politieke 
beslissingen om de autodruk te verla-
gen. Denk maar aan een slimme kilo-

In een niet zo heel ver verleden reed er tussen Vilvoorde en Brussel 

nog een tram. Tram 58 zat tot 1993 volgestouwd met Brusselse en 

Vilvoordse werknemers en dagjestoeristen. De tram werd vervan-

gen door een bus, bus 58. Trams waren passé. Nog geen 20 jaar la-

ter komt de tram nu misschien terug. Als deel van een ambitieus 

project om de hele Rand rond Brussel – van Heist-op-den-Berg over 

Willebroek en Boom tot in Ninove tegen 2020 in (tram)verbinding te 

brengen met Brussel. 

I Hear the Randtrams Are A Comin’ !
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Slechts 37% van de verplaatsingen binnen Brussel gebeuren met het openbaar vervoer, in de GEN-zone is dat zelfs maar 20%.  
De vijver ‘potentiële reizigers’ is voor De Lijn, NMBS, TEC en De Lijn dus zeer groot, i.e. daar valt nog wat mee te verdienen.  

Tram- en treinprojecten genoeg dus. Getuige hiervan deze kaart. © De Lijn
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meterheffing of een efficiënt geweste-
lijk parkeerbeleid.

Brussel heeft als grootste werkbekken 
van het land 650.000 werknemers, waar-
van er dagelijks 360.000 uit de andere 
gewesten komen. Een groot aandeel 
komt met het openbaar vervoer, maar 
een nog groter aandeel verkiest zijn of 
haar eigen auto. Velen onder hen doen 
dat omdat het openbaar vervoer te kort 

schiet. De Lijn-bussen zitten mee vast 
in het Brussels verkeer, er zijn te wei-
nig stopplaatsen dicht bij de werkplek, 
bussen rijden niet frequent en treinen 
niet stipt genoeg, het comfort schiet te-
kort,…  Met als gevolg dat slechts 37% 
van de verplaatsingen binnen Brussel 
met het openbaar vervoer gebeuren, in 
de GEN-zone is dat zelfs maar 20%. De 

vijver ‘potentiële reizigers’ is voor De 
Lijn, NMBS en TEC zeer groot, i.e. daar 
valt nog wat mee te verdienen.

Auto’s verbussen en vertrammen
Het toverwoord is gevallen : het GEN, 
het Gewestelijk Expresnet, een plan 
van de NMBS dat ondertussen al da-
teert van 1989. De GEN-zone is een 
straal van 30 kilometer rond Brussel 
(zie kaart p. 7), waar 3 mil joen mensen 
wonen en 1,5 miljoen mensen werken. 
De doelstelling is simpel : de druk op 
de wegen verminde- ren door 
meer (en dus vooral 
‘nieuwe’) reizigers 
op de trein te krij-
gen. Daarvoor is een 
verdubbeling van het 
aantal sporen nodig, 
maar vooral snel-
le, stipte en veel 
meer treinen. 
Het project liep 
door allerlei 
politieke en lo-
kale omstan-
digheden ver-
traging op en tot 
op vandaag is het 
onduidelijk wan-
neer het GEN af-
gewerkt zal zijn 
en welke stati-
ons (zowel deze 
in Vlaanderen 
als in Brussel) 
het statuut van 

een GEN-station krijgen. Onzekerheid 
troef dus. Volgens Infrabel zullen som-
mige werken nog duren tot 2020. 

Laat die streefdatum datum nu net sa-
menvallen met de streefdatum voor 
fase 1 van Mobiliteitsvisie… 2020 van 
De Lijn. Tegen die datum wil de Vlaamse 
vervoersmaatschappij dat er vier tram-

lijnen liggen van, naar en rond Brussel. 
De Lijn en NMBS zijn naar verluidt dui-
delijk overeengekomen dat ze van el-
kaar geen reizigers gaan afsnoepen en 
dus uit elkaars vaarwater blijven. 

Vier nieuwe tramlijnen
De Lijn koos voor vier nieuwe tramlij-
nen (drie radiale, één tangentiële/cir-
kelvormige) die de leegtes tussen de 
GEN-lijnen opvullen. Voorwaar geen 
makkelijke oefening, zo blijkt (zie kaart 
p. 3). We lichten de vier lijnen kort even 
toe en kijken naar de Brusselse raak-
punten :

Tramlijn P1 :  
Brussel - Londerzeel - Willebroek - Boom

Een eerste logische keuze lijkt een 
tram op de A12, maar ook een tram 

nààst de A12 of meer ten westen 
van de A12 worden nog onder-
zocht. De lijn boven Meise laten 
afbuigen en naar Willebroek 
laten rijden, blijkt ook nog al-
tijd een optie. Deze lijn ver-
laat Brussel langs Bockstael 

en wordt dus aangesloten op de 
tramlijn die binnenkort over Thurn 

& Taxis en over de nieuwe Picardbrug 
gaat dokkeren.

Tram 58 reed tot in 1993 van Brussel tot aan 
de kerk en Leuvensestraat in Vilvoorde en langs 
de Renaultfabriek. Deze tram komt terug, al zal 

het (waarschijnlijk) een De Lijn-tram zijn. En 
misschien dokkert er tegen 2025 opnieuw een 

tram op de Keizer Karellaan. @ skyscrapercity.be 
+ 100 jaar Buurtspoorwegen in België Kaartjesknippers zagen er ten tijde van de NMVB        een beetje uit zoals piloten en 

stewardessen. Classy! © 100 jaar buurtspoorwegen       in België

Het ‘metropolitaan’ denken is de laatste jaren terrein aan 

winnen in Brussel én in Vlaanderen. Dat is in de meeste 

gevallen niet om menslievendheid, maar vooral uit noodzaak.

4 ALERT nr 375 – maart / april 2012 BRAL



mobiliteit nieuwe Vlaams-Brusselse trams I Hear the Randtrams Are A Comin’ !

Tramlijn P2 :  
Brussel - Dilbeek - Lennik - Ninove/Gooik
Er zijn enorm veel technische bezwaren 
voor een tram óp de Ninoofsesteenweg, 
dus wordt ook gekeken hoe de lijn rond 
diezelfde steenweg kan slingeren, of de 
lijn niet ten zuiden van de steenweg 
kan lopen en vanuit Brussel via Lennik 
kan rijden. 

Tramlijn P3 :  
Brussel - Brussels Airport - Haacht - 
Heist-op-den-Berg
Deze lijn wordt in het studiewerk op-
gedeeld in twee stukken : Brussel-Kam-
penhout en het tracé Kampenhout-
Heist o/d Berg. Voor dat eerste deel zijn 
de ogen vooral gericht op de Haachtse-
steenweg als structurerende as, maar 
er zijn veel alternatieven : langs de zui-
delijke of noordelijke kant van Brussels 
Airport bijvoorbeeld. De Josaphat-site 
in Schaarbeek ligt hier als belangrijk 
Brussels ontwikkelingsgebied alleszins 
in het vizier.

Tramlijn P4 : Jette – Tervuren 
(cirkelvormige tramverbinding rond Brussel : 
de ‘Randtram’)
Deze tram moet het UZ Brussel in 
tramverbinding brengen met de Heizel, 
het station Vilvoorde, Brussels Airport, 
Kraainem en Tervuren. Tal van alterna-
tieven worden nog onderzocht : boven 
R0, door Strombeek, langs R0 en Media-
laan, langs het kanaal, niet langs het 
kanaal, al dan niet langs het terrein 
waarop Uplace z’n zinnen heeft gezet, 
langs Woluwelaan,… Een lijn van Vil-
voorde linea recta naar de lucht-
haven is alleszins geen optie. Het 
traject tussen de luchthaven en 
Tervuren kan langs de R0 lopen of 
kan potentieel belangrijke ontwik-
kelingsgebieden van Brussel aan-
doen : de UCL aan de grens met 
Kraainem of zelfs de Delta-site in 
Oudergem. 

Deze vier nieuwe trams behoren 
tot een langetermijnstrategie 
van De Lijn om in het Vlaams Stra-
tegisch Gebied rond Brussel ‘nieu-
we’ reizigers te vervoeren tegen 

2020. Er zou ook werkt gemaakt worden 
van de doorstroming en de frequentie 
van de Vlaams-Brabantse streeklijnen, 
de GEN-toevoerlijnen en snelbusver-
bindingen, en om de nostalgie naar het 
NMVB-buurtspoornet compleet te ma-
ken, plant De Lijn tus- sen 2020 en 
2025 ook nog eens 
tramlijnen van 

Dit station op het oude tramtracé op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost ligt er al decennialang 
verkommerd bij. In het oude stationsgebouwtje bevindt zich nu het muziekcentrum Jazz Station. 

© Geschiedenis van het openbaar vervoer te Brussel

Kaartjesknippers zagen er ten tijde van de NMVB        een beetje uit zoals piloten en 
stewardessen. Classy! © 100 jaar buurtspoorwegen       in België

The Trams  
are a’comin’

The Trams are a’comin’
I hear it just at hand
I hear the car wheel rumblin’
And rollin’ thro’ the hinterland

Get on board ketjes of Brussels
Get on board ketjes of Brabant
Get on board you Brussels’ Eurocrats
There's room for many more

I hear the Trams are a’comin’
She’s comin’ round the curve
She’s loosened all her steam and brakes
And strainin’ ev’ry nerve

Get on board ketjes of Brussels
Get on board ketjes of Brabant
Get on board you Brussels’ Eurocrats
There’s room for many more

The fare is cheap and all can go 
With one single ticket ( ! )
The rich and poor are there
No second class aboard this train
No difference in the fare

Vrij naar de traditional  
‘The Gospel Train’s a comin’
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Brussel naar Halle, Aalst, Leuven, Wa-
terloo en een tweede tangentiële tram 
van het UZ Brussel naar Dilbeek.

Metropolitane mobiliteit ?
Het metropolitaan  /  hoofdstedelijk  /
groot   stedelijk denken wint de laatste 
jaren stilaan terrein in Brussel én in 
Vlaanderen. Dat is in de meeste geval-
len niet om menslievendheid, maar 
vooral uit noodzaak. Het heeft tot ja-
renlange monsterfiles en dus langduri-
ge directe economische schade moeten 
komen, voor er naar lange termijn- 
oplossingen werd gezocht. Dat gemoto-

riseerd verkeer jarenlang invloed heeft 
gehad op de gezondheid van honderd-
duizenden mensen is nooit de eerste 
bekommernis geweest. Want de provin-
cie Vlaams-Brabant benadrukt dat het 
om een EN-EN-verhaal blijft gaan. “De 
auto mag als volwaardig vervoersmid-
del niet worden uitgesloten !”, beklem-
toonde de bevoegde gedeputeerde van 
Vlaams-Brabant eind 2011 bij de voor-
stelling van de tramstudies aan de be-
trokken gemeentes. Maar laten we bij 
de les blijven : die trams, wat vinden wij 
en anderen daar eigenlijk van ? 

Stop Brussel !
Een lokaal LDD-mandataris sprak on-
langs vanuit de Vlaamse onderbuik 
toen hij hoorde van de plannen voor 
een tram tussen Ninove en Brussel : 
“[Met die tram] zet je de klok terug 
naar de vorige eeuw. Deze tramlijn zal 

de Ninoofsesteenweg extra belasten en 
voor nog langere files zorgen. De snelle 
verbinding met Brussel werkt boven-
dien verdere verfransing en verstede-
lijking in de hand. Ook de criminaliteit 
kan zich langs dit traject van de hoofd-
stad verplaatsen richting Ninove.” 
(Nieuwsblad, 10/3/2011)  Say no more. 
Plots gaat het niet meer om economie 
of over de slechte luchtkwaliteit, maar 
over het beschermen van de Vlaamse 
eigenheid. 

De angst voor de ‘verbrusseling’ zit er 
bij velen nog stevig in. Het doet denken 
aan de 63 maatregelen die de Vlaamse 
minister voor de Rand net in decem-
ber 2011 goedkeurde “om de negatieve 
effecten van de grootstad Brussel op 
de Vlaamse Rand te milderen”. De bo-
vengenoemde trams zijn – begrijpe wie 
begrijpe kan – vier van die 63 maatre-
gelen. Is het Brussel die de verkeers-
drukte veroorzaakt, of zijn het ook de 
pendelaars die dagelijks Brussel binnen 
rijden ?

De nobele ambities van De Lijn (dus de 
Vlaamse politici) om Brussel toeganke-
lijker te maken voor de bredere regio, 
stroken niet met deze ingesteldheid alsof 
Brussel “en haar negatieve effecten” moet 
tegengehouden worden. Integendeel, dé 
economische troef van de provincie is net 
de nabijheid van Brussel : Vlaams-Bra-
bant heeft het hoogste gemiddeld belast-
baar inkomen van alle Vlaamse provin-
cies. En dat is niet alleen aan het groene 
karakter en dus de hoge leefkwaliteit van 
de rand te wijden. Brussel als kloppend 
economisch hart van Vlaanderen, België 
en Europa, weet je wel. 

Tram 44 tussen Montgomery en Tervuren is de enige tram die vandaag geruisloos de Vlaams-Brus-
selse de grens oversteekt. Toen RTBF met ‘Bye Bye Belgium’ het einde van ons land aankondigde, 

werd die grens plots wel voelbaar. @ RTBF

Vroeger zagen  

tram- en treinbiljetten er zo uit.

The money
Over de financiering van de infrastructuur en de exploitatie van de nieuwe trams moeten ook 
budgettair nog enkele knopen worden doorgehakt. Onderstaand kadertje geeft een idee welke 
knopen :
 Exploitatie/jaar Infrastructuur

Tram Brussel - Boom 7.300.000 € 278.000.000 €
Tram Brussel - Ninove 6.300.000 € 301.000.000 €
Tram Jette - Tervuren 9.900.000 € 399.000.000 €
Tram Brussel - Heist-op-den-Berg 12.400.000 € 480.000.000 €

TOTAAL 35.900.000 € 1.500.000.000 €
Financiële engagementen € 0 € € 0 €
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Imperialistische trams
Binnen Brussel zullen dezelfde argu-
menten boven komen drijven die nog al-
tijd in het GEN-debat worden gebruikt : 
“Wat kunnen die trams betekenen voor 
de Brusselaars ? Hoe zullen die tram-
lijnen binnen Brussel aangewend en 
gepromoot worden ? Zullen die trams 
ook frequent rijden in de weekends, bij-
voorbeeld voor recreatieve uitstappen ? 
Gaan die trams de stadsvlucht niet nog 
meer aanwakkeren ?” Vooral die angst 
voor een nieuwe stadsvlucht (ofte ‘het 
verminderen van de fiscale draag-
kracht’) leeft sterk in Brussel, dat tot op 
vandaag – onder andere in het kader 
van de opmaak van het nieuwe Duur-
zaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan 
– naar de juiste oplossingen zoekt om 
de middenklasse binnen de grenzen te 
houden. Daarom is het belangrijk dat 
zeker Brussel voortwerkt aan een de-
gelijk flankerend beleid bij het GEN- en 
tram-net : investeren in de leefbaarheid 
van de Brusselse GEN- en tramstations-
buurten is dus een hoogste prioriteit.

En dan zijn er, zowel in Vlaanderen als 
in Brussel, ook nog de gemeentebestu-
ren, die de overlast van infrastructuur-
werken in hun straten liever zo laag 
mogelijk houden. Twee wetenschap-
pers verwoordden het in een artikel 
over het GEN in januari 2012 zo : “[Het 
gewestelijk bestuur moet] optornen te-
gen gemeenten die niet allemaal met-
een het gewestelijk beleid steunen. Hun 
houding varieert tussen steun, verzet 
en passiviteit. Alle ingrediënten zijn 
bijgevolg aanwezig voor een bestuurs-
conflict over een grootstedelijk vraag-
stuk dat het strikte kader van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest overstijgt. 
Zo’n conflict is typisch voor steden 

waar de administratieve grenzen en 
de besluitvormingsstructuren nauwe-
lijks overeenkomen met de sociale en 
economische realiteit.“ (Brusselsstu-
dies, F. Dobruzkes & K. Lebrun, dec 2011) 
Dit geldt voor de Brusselse gemeentes, 
maar gaat evenzeer op voor de Vlaamse.

Eén Brussels-Brabants 
mobiliteitsproject

Gemeentebesturen opleggen dat ze op 
grootstedelijke schaal moeten denken 
is geen gemakkelijke opdracht. Daar-
om begint De Lijn beter vandaag al die 
angsten voor de imperialistische trams 
op voorhand weg te nemen. En ze doet 
dat best ook in het Frans. Betrek ook 
de MIVB en de voogdijministers bij de 
communicatiestrategie over deze mo-
biliteitsprojecten. Een goed voorbeeld 
is hier de grensoverschrijdende samen-
werking tussen Brussel en Vlaanderen 
inzake tewerkstelling (VDAB-Actiris). 
Waarom geen gezamenlijk project én 
communicatie van de De Lijn/MIVB/
TEC/NMBS rond interregionale mobili-
teit ? Met de trams kom je in commu-
nautair vaarwater, mieux vaut se préparer.

Joost Vandenbroele

 FR    De nouveaux trams de,  
vers et autour de Bruxelles !

De Lijn Brabant flamand étudie ac-
tuellement – en collaboration avec 
la STIB – un projet d’aménagement 
de plusieurs lignes de trams de, vers 
et autour de Bruxelles. En 2020, des 
trams circuleront depuis Boom, Heist-
op-den-Berg et Ninove vers Bruxelles. 
Hal, Louvain, Alost et d’autre villes 
et communes flamandes autour de 
Bruxelles suivront en 2025. Un nou-
veau tram circulera également en-
tre Tervueren et le Heysel. Le BRAL 
se réjouit que l’on se penche sur 
des alternatives de qualité au trafic 
meurtrier que Bruxelles subit quotidi-
ennement. À ce stade du projet, nous 
recommandons à De Lijn de soigner 
tout particulièrement sa communica-
tion sur ce projet vis-à-vis de la socié-
té civile et des responsables politiques 
bruxellois. La réouverture de l’ancien 
réseau de trams autour de Bruxelles 
peut avoir de nombreuses répercussi-
ons positives pour la capitale, mais il 
faut que Bruxelles soit correctement 
informée (de préférence en français 
également).

De GEN-zone strekt zich uit tot een straal van 30 km rond de hoofdstad. Tegen 2020 moeten al de 
stations op deze kaarten in snelle verbinding staan met Brussel. © NMBS/Infrabel

De timing
De plan MER-studie van de vier tramlijnen is 
vandaag volop bezig. De voorstelling en de 
eerste publieke communicatie rond de moge-
lijke tracés is gepland in maart. Tegen okto-
ber 2012 (jawel, de maand van de gemeen-
teraadsverkiezingen dus) moeten de knopen 
over de tracés worden doorgehakt.
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stedenbouw  > Europa, de nieuwe ontwikkelingen

In 2009 stelde het Gewest op de vast-
goedbeurs van Cannes het project van 
de de Franse starchitect Portzamparc 
voor : Stadsproject Wetstraat of Projet 
Urbain Loi (kortweg : PUL). Een sensati-
onele skyline, meer open ruimte en ook 
een tram in eigen bedding in de plaats 
van de huidige autoriool. Het aantal m² 
kantoren zou stijgen van 470.000 naar 
710.000, waarvan 400.000 m² voor de 
Europese Commissie. Tegelijkertijd zou 
er ook plaats zijn voor ruim 100.000 m² 
woningen.

Aanleiding voor dat plan was de wens 
van de Commissie om haar kantoren 
te centraliseren langs de Wetstraat. 
Tijdens de langdurige renovatie van 
het Berlaymontgebouw zijn ze door-
heen de jaren namelijk verhuisd naar 
kleinere eenheden verspreid over de 
Europese/Leopoldswijk. Ondertus-
sen bleef de EU maar groeien. Berlay-
mont alleen volstond niet meer. Van 
die 400.000 m² voor de Commissie zelf 
zouden er een dikke 200.000 m² ko-
men in één nieuw symbolisch gebouw 

op de hoek van de Etterbeeksesteen-
weg en de Wetstraat. Grootse plannen. 
Maar we zijn ondertussen drie jaar 
verder, en op het terrein is nog altijd 
niks te zien.

ZGSV moet torens stroomlijnen
De beelden van de Portzamparc waren 
controversieel en zorgden voor heel 
wat beroering. Een echt debat over de 
onderliggende principes is er niet ge-
weest, maar de regering heeft ze onder-
tussen wel goedgekeurd.  
 » Er komt een hogere densiteit : de 

gemiddelde verhouding van gerea-
liseerde vloeroppervlakte tegenover 
het terrein mag van het huidige 4,5 
stijgen naar 8.

 » De rooilijn gaat variëren met de 
bouwhoogte : hoe hoger de toren, 
hoe verder  de bouwlijn wordt ver-

Er hangt weer spanning in de immo-coulissen van de EU-instellingen. 

Zowel het Brussels Gewest als de EU hebben het hoofdstuk ‘nieuwe Eu-

ropese pool op Delta’ definitief afgesloten. En net nu gaat ook het open-

baar onderzoek dat de Wetstraat moet klaarmaken voor meer kantoren 

van start. Toeval of niet ? We geven een stand van zaken.

Als het niet Delta wordt, wat dan wel ?

Geen gemakkelijke klus om een nieuwe wijk te 
maken met al die barrières. © Joost Vandenbroele
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schoven om een soort trapvormige 
structuur te krijgen.

 » Op de laagste niveaus moeten de 
bouwblokken transparanter : zowel 
door meer ruimte aan de grond vrij 
te houden – geen gesloten huizen-
blokken meer dus – als door de cre-
atie van galerijen en doorgangen.

 » Het symbolisch gebouw voor de 
Commissie krijgt een speciale be-
handeling : dat mag tot 165 m hoogte 
gaan.

 » Over de hele perimeter mogen er 
maximum 80% kantoren komen, 
min 12,5% woningen (komt neer op 
100 000 m² woningen) en de rest is 
voor handel, voorzieningen, hotels, 
etc.

Om dit allemaal te realiseren moe-
ten de privé-ontwikkelaars wel willen 
meewerken. Zij hebben de terreinen 
langs de Wetstraat in handen en zul-
len de eventuele bouwprojecten  uit-
voeren. Nu al alles vastleggen in het 

strakke schema van een bijzonder 
bestemmingsplan zou niet werken. 
Daarom heeft het gewest een nieuw 
systeem op maat uitgedacht : de Zo-
nale Gewestelijke Stedenbouwkundi-
ge Verordening (ZGSV) of RRUZ (Règle-
ment Régional d’Urbanisme Zoné). 
Met uitzondering van de precieze be-
stemmingen kan via die verordening 
de principes van de PUL worden opge-
legd. Midden maart komt de ZGSV in 
openbaar onderzoek.

De gemachtigd ambtenaar van het Ge-
west zal dan op basis van de ZGSV, het 
Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) en 
de "goede ruimtelijke ordening" de ste-
denbouwkundige vergunningen afleve-
ren. De praktijk zal moeten uitwijzen of 
dit nieuwe instrument voldoende is om 
te ontwikkelingen in de gewenste rich-
ting te sturen.

En Delta dan ?
In 2008 schreef de Commissie ook 
een offerte uit voor een niéuwe Euro-
pese site. Ze zochten een plaats voor 
100.000 tot 250.000 m² kantoren en 
logistiek. De privésector schreef hier 
op in, maar ook de Stad Brussel stelde 
de Heizel voor en het Gewest schoof 
Josaphat en Delta naar voren. Delta 
kreeg de voorkeur van de Commissie. 
De onderhandelingen begonnen over 
het precieze programma, over de toe-
gankelijkheid van de site, over de ste-
denbouwkundige inplanting etc. Maar 
de gesprekken verliepen traag en zeer 
moeilijk.

Delta is geen makkelijk terrein om te 
ontwikkelen. Het is ingesloten door 
spoorwegbundels op verschillende ni-
veaus, een metrolijn en -stelplaats, in-
stallaties van de spoorwegen, de E411,… 
en ook de inplanting van de nieuwe  
CHIREC-ziekenhuizen langs de Triomf-
laan legt  een hypotheek.

De burgemeester van Oudergem Didier 
Gosuin maakte er geen geheim van dat 
hij niet opgezet was met de komst van 
de Europa. Hij vond het vooral ook niet 
kunnen dat hij niet mee aan deze on-
derhandelingstafel zat. Burgemeester 
Bernard Clerfayt van Schaarbeek dien-
de de Josaphat-site op een presenteer-
blaadje aan, maar kwam van een kale 
reis terug. Minister-president Picqué 
liet gaandeweg ook verstaan dat hij Eu-
ropa toch liever naar Josaphat zag gaan 
dan naar Delta. 

Te laat voor Josaphat
Veel gelobby achter de schermen dus, tot 
in februari de boel definitief afgesprong. 
Het Gewest en de Commissie zeggen al-
lebei dat Delta niet meer doorgaat. Wat 
er precies gebeurd is weten we uiteraard 
niet. De Commissie zegt dat Brussel niet 
voldoende wil investeren in de toegan-

kelijkheid, zoals het doortrekken van de 
E411 en Brussel zegt dat de Commissie 
te hogen eisen stelt en niet akkoord kan 
gaan met een gemengde site van wonin-
gen en kantoren.

Het is alleszins onbegrijpelijk dat het 
allemaal zo lang heeft moeten duren 
om tot dit punt te komen. Waarom 
is Delta als mogelijke locatie voorge-
steld als zowel het Gewest als de bur-
gemeesters een voorkeur hadden voor 
 Josaphat ? Moet het drie jaar duren voor 
de Commissie en het Gewest vaststel-
len dat zij een totaal verschillende vi-
sie hebben op de ontwikkeling van een 
nieuwe site ?

En en ? Wat nu ?
Voor de Commissie begint de tijd te 
dringen. De twee grote projecten wa-
ren immers aan elkaar verbonden. De 
nieuwe pool (bijvoorbeeld op Delta) en 
de Wetstraat waren altijd een en-en 
verhaal. De Commissie wil zo snel mo-
gelijk uit de kleinere gebouwen van de 
Leopoldswijk weg. Volgens de offerte 
van 2008 had ze daarvoor tegen 2014 
al minstens 100.000 m² nodig op hun 
nieuwe site. 

Als het niet Delta wordt, wat dan wel ? stedenbouw  Europa, de nieuwe ontwikkelingen

Als het niet Delta wordt, wat dan wel ?

20m

37m

70m
Tervurenlaan

Wetstraat
aan Rond Punt Schuman

Wetstraat

De nieuwe Wetstraat moet  
een getrapt profiel krijgen. De 
gebouwen mogen niet langer 

direct tegen de straat aan 
leunen.

Waarom is Delta als mogelijke locatie voorgesteld  

als zowel het gewest als de burgemeesters  

een voorkeur hadden voor Josaphat ?
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Tegen 2020 lopen ook nog enkele be-
langrijke huurcontracten af (Beaulieu 
en Genève). Ook die ambtenaren zou-
den naar de nieuwe site verhuizen. En 
ondertussen zou die ook als tijdelijke 
locatie moeten dienen voor de diensten 
die nu op de Wetstraat zitten, terwijl 
dan dat nieuwe symbolische gebouw 
zou opgetrokken worden. Vandaag 
heeft de Commissie op die plaats im-
mers ongeveer 100 000 m² in gebruik. 
Die hele doorschuif-
operatie staat nu op de 
helling.

Kateren met Europa
Wij vrezen dat de 
Commissie nu met een 
serieuze kater zit. Wel-
licht ontbreekt zowel 
de tijd als de goodwill 
om opnieuw de onderhandelingen te 
starten voor de Josaphatsite. Drie jaar 
geleden had dit misschien gekund, 
maar daarvoor is het nu te laat. Want 
ook voor Josaphat moet er eerst nog 
een masterplan komen en zal er aan de 
toegankelijkheid moeten gewerkt wor-
den. Maar we horen vooral dat het ver-
trouwen tussen Commissie en Gewest 
geschonden is. Om die reden lijkt West-
station ons ook geen realistische optie.

De kans wordt dus groot dat de Com-
missie gaat shoppen bij wat de privé-
markt nu te bieden heeft. Leegstaande 
kantoren genoeg. Maar niet alles beant-
woordt aan de hoge eisen en noden van 
de Commissie : bereikbaarheid is een 

belangrijk punt. 50% van de werkne-
mers gebruiken het openbaar vervoer, 
wat de Commissie er overigens niet van 
weerhoudt een hoofdinvalsweg vlakbij 
te vragen. 

Ook in de buurt rond Reyers is er veel 
beschikbaar. Maar die kantoren zijn on-
dertussen te oud en de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer is onbestaan-
de. Op Thurn & Taxis zou er vrij snel op 

maat kunnen gebouwd worden, maar 
het is de vraag of de geplande tram vol-
doende bereikbaarheid kan bieden.

Is er een wit konijn ?
Veel vragen, veel onduidelijkheid. Mis-
schien is het wel tijd om even een stap 
achteruit te zetten. De plannen van de 
Commissie, zowel voor de concentratie 
in de Wetstraat als voor hun nieuwe 
site, dateren van vijf jaar geleden. Die 
dubbele vraag van de Commissie moet 
herdacht worden : is die voorgestelde 

ruimte echt wel nodig ? Ook in de Com-
missie moet telewerken zijn intrede 
doen. Meer ruimte kan gedeeld worden 
en downsizen is zeker aan de orde.

Misschien zal de totale gevraagde op-
pervlakte verminderen, maar er blijft 
vandaag een nood aan flink wat m². Wij 
hebben wel geen kristallen bol, maar 
vermoeden wel dat de Commissie ze-
ker twee mogelijkheden zal overwegen : 

blijven en uitbreiden 
waar ze nu zijn en… 
de Noordwijk.

Is de vernieuwde 
Wetstraat, of bij uit-
breiding de Leopolds-
wijk een optie ? Er 
zijn immers studies 
aan de gang om ook 

buiten de perimeter van het Stadspro-
ject Wet een gelijkaardige hogere den-
siteit toe te laten. Eén van de redenen 
voor de Commissie om in 2008 op zoek 
te gaan naar een nieuwe site, was de 
verkeersknoop in de Leopoldswijk. De 
resultaten van enkele verkeersstudies 
zouden binnenkort moeten bekend ge-

stedenbouw Europa, de nieuwe ontwikkelingen Als het niet Delta wordt, wat dan wel ?

Het is overduidelijk dat zonder drastische maatregelen 

om het autoverkeer in de Leopoldswijk terug te dringen, 

daar geen verdere ontwikkelingen mogelijk zijn.

Nieuwe bouwhoogtes, dus meer m².  
© adt-ato

Op de website van het ATO/ADT vind 
je de laatste info in verband met 
Stadsproject Wet (Europese Wijk) en 
op de website van Bral staan recente 
artikels over de Van Maerlant- en de 
Deltasite.
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maakt worden. Maar het is overduide-
lijk dat zonder drastische maatregelen 
om het autoverkeer terug te dringen 
daar geen verdere ontwikkeling kan ko-
men. 

De vraag om kantoren in de Leopolds-
wijk te verhogen is ook niet evident. Dat 
zal zeker een zware proef worden voor 
de ZGSV (zie eerder) : kan de vermen-
ging van de functies inderdaad opge-
legd worden ?

Let’s Go North
De bereikbaarheid van de Noordwijk is 
alleszins goed, een aantal recente kan-
toorgebouwen zijn nog niet opgevuld 
en er staan nog een aantal projecten 
in de steigers. Maar het administratief 
karakter van de Noordwijk nog verho-
gen, houdt risico’s in. De wijk dreigt 
verder te isoleren en maakt ook de in-
tegratie van het meer noordelijk stuk 
moeilijker.

In beide gevallen (Leopoldswijk of 
Noordwijk) ligt een grote verantwoor-
delijkheid bij het Gewest. Bij Delta be-
sliste het Gewest  een gemengde stads-
ontwikkeling voorop te stellen. Alleen 
hadden ze dat best vroeger duidelijk 
gemaakt.

Wij rekenen erop dat het Gewest de-
zelfde principes zal hanteren in het 
vervolg van het verhaal. Of het Noord-
wijk, Wetstraat en omgeving of nog 
een andere locatie wordt, het Gewest 
heeft er alle belang bij om in overleg 
met de Commissie duidelijke spel-
regels af te spreken tot een geïnte-
greerde ontwikkeling te komen. De 
gelegenheid bij uitstek om die princi-
piële beslissingen hierover te nemen, 
is uiteraard de huidige opmaak van 
het Duurzaam Gewestelijk Ontwikke-
lingsplan (GPDO).

Hilde Geens

 FR   Europe :  
la recherche reprend

Les négocations entre la Commission 
européenne et la Région bruxelloise 
en vue de créer un nouveau pôle à 
Delta ont échoué. La Commission doit 
donc poursuivre ses recherches d’un 
terrain de quelque 200.000 m². Ce qui 
met une pression supplémentaire sur 
le ‘Projet urbain Loi’, qui sera quoi 
qu’il arrive centralisé par la Commis-
sion. La Région doit à présent démon-
trer sa capacité à mettre en oeuvre 
les principes de l’intégration et de la 
mixité des fonctions. Mais, comme 
dans tant d’autres dossiers, la mobi-
lité semble être le maillon faible du 
projet. La proposition du Bral est de ne 
pas oublier le ‘Quartier Nord’ comme 
nouvelle implantation possible. 

Als het niet Delta wordt, wat dan wel ? stedenbouw Europa, de nieuwe ontwikkelingen

Dergelijke taferelen zullen we binnenkort nog meer zien in de Europese wijk. © Joost Vandenbroele
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interview  > Liesbeth Driesen,

Waarom eigenlijk een nieuw logo en 
een nieuwe website ?
Voor veel mensen was het niet duidelijk 
dat onze fietspunten en ‘de Cyclo’ – de 
winkel / het atelier in de Vlaamsesteen-
weg dus – één organisatie zijn.  Alle din-
gen waar we mee bezig zijn zitten nu 
duidelijk onder één dak.

Waarin verschilt Cyclo dus van een 
gewone fietsenwinkel ?
We herstellen en verkopen wel (twee-
dehands-)fietsen maar we werken veel 
ruimer. Meer bepaald op het kruispunt 
van mobiliteit, tewerkstelling en milieu. 
Onze baseline zegt het :  CyCLO vzw is een 
sociale economie-onderneming die fietsen 
promoot in Brussel door middel van fiets-
techniek, recyclage, fietscultuur en innovatie.

En dat betekent in de praktijk ? 
Eigenlijk willen we het iedereen ge-
woon zo makkelijk mogelijk maken om 

te genieten van de fiets. En wanneer je 
fiets kapot is, is er van genieten niet 
veel sprake. Al te vaak kwijnt je fiets 
dan wekenlang weg in de gang of wacht 
de vergetelheid. Mensen op de fiets krij-
gen én houden, hangt dus ook samen 
met het hen zo eenvoudig mogelijk te 
maken hun fiets te laten herstellen. 
Vandaar dat fietstechniek nog altijd 
centraal staat. Via het fietspuntennet-
werk kun je je fiets zeer snel (onmid-
dellijk of terwijl je bent gaan werken) 
laten maken. Je vindt onze fietspunten 
ondertussen bij zowat elk station in 
Brussel. Wanneer je fiets echt helemaal 
kaduk is, moet je naar ons atelier in de 
Vlaamsesteenweg.

Mensen die iets van fietstechniek afwe-
ten, kunnen op afspraak in het atelier 
terecht voor materiaal om hun stalen 
ros zelf op te knappen. En nu we sinds 
kort ook een mobiele werkplaats heb-

ben, gaan we nog een stap verder en 
kunnen we op locatie fietsen gaan her-
stellen. Dat mobiele atelier loopt op 
twee poten : een transportfiets en een 
elektrische pick-up. Afhankelijk van de 
afstand en de vracht, kiezen we voor 
het meest geschikte transportmiddel.

Welke andere drempels voor fiets-
plezier helpen jullie mee de wereld 
uit ?
Je kan bij ons aan de stations je fiets 
kwijt of toeristen kunnen er bijvoor-
beeld een plooifiets huren om de stad 
te verkennen. Mensen met een NMBS-
abonnement kunnen bij ons ook te-
recht voor hun Blue Bike, die we overi-
gens ook repareren. 

Mensen klagen ook wel eens over een 
gebrek aan ruimte om hun fiets te stal-
len. Wij gaan ons daarom ook met de 
fietsboxen bezighouden. Momenteel is 

CyCLO : meer dan een fietsenwinkel 

CyCLO recycleert veel materiaal om fietsen te repareren of weer verkoopbaar te maken.  
En in hun creatief atelier TARMAC kwamen ze zelfs tot de ontdekking dat sommige fiets -

onderdelen zich uitstekend lenen als flessenopener. © Sébastien Assoignons

CyCLO (met kleine y) kreeg een nieuw logo, een nieuwe website, een nieuw interieur én won eind vorig jaar 

‘Le Prix de l’Economie Sociale’. Redenen genoeg dus voor een gesprek met de coördinatrice Liesbeth Driesen. 
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er in Stad Brussel nog maar één in wer-
king, het pilootproject aan de Diksmui-
delaan. Dat was een succes in het begin 
maar door de werken daar is de box een 
paar keer verplaatst.

Het probleem met fietsboxen is dat ze 
ook effectief moeten beheerd worden. 
Ze moeten onderhouden worden en het 
moet duidelijk zijn waar je bijvoorbeeld 
terecht kan wanneer je de sleutel kwijt 
bent… Dat zullen wij dus gaan doen. 
Bovendien zal het mogelijk zijn je fiets 
in de box te laten wanneer hij stuk is. 
Wij komen hem dan wel repareren, te-
gen een vergoeding weliswaar.

Leg eens uit waarom jullie een 
 ‘sociale’ economie-onderneming zijn.
Wel, wij creëren niet enkel jobs, we 
leiden ook mensen op en geven ze 
werkervaring. We geven hen elk een 
eigen traject, met als bedoeling dat 
ze kunnen doorstromen naar de regu-
liere arbeidsmarkt. Al dan niet via een 
tussenstap als werknemer van CyCLO 
zelf.  We stellen in totaal een dertigtal 
mensen te werk.

Cruciaal daarbij is dat mensen leren 
om zo zelfstandig mogelijk te werken 
en dus zelf verantwoordelijkheid op te 
nemen. We laten hen bijvoorbeeld zelf 
de winkel openen en ze zorgen voor 
het goede verloop. Niet eenvoudig wan-
neer er klanten staan aan te schuiven, 
de telefoon rinkelt en er tegelijkertijd 
mensen aan hun fiets sleutelen die dat 
eigenlijk niet zo goed kunnen (lacht). 
Maar de voldoening bij het welslagen is 
des te groter.

We proberen innovatief te zijn door-
heen heel onze werking maar we geven 
het ook een heel specifieke plaats in 
ons TARMAC-atelier, dat is de werking 
binnen CyCLO die fietscultuur promoot 
en ondersteunt. Het is tevens de motor 
voor innovatie binnen de organisatie. 
In de TARMAC werkplaats wordt op een 
creatieve manier gewerkt rond de fiets 
en haar onderdelen. Hier maken, bou-
wen en proberen we fietsgerelateerde 
projecten uit : fietsen op maat, fietsen-
stallingen, mooie upcycled voorwerpen.

Zo maakte de TARMAC-afdeling de in-
richting van onze ateliers en fabriceert 

ze zetels uit fietsbanden. En blijkbaar 
lenen sommige onderdelen zich uitste-
kend om er flessenopeners mee te ma-
ken. We recycleren natuurlijk ook veel 
materiaal om fietsen te repareren of 
weer verkoopbaar te maken.

Geraken jullie makkelijk aan  
genoeg materiaal ?
Ja, maar er zijn zeker mogelijkheden 
om aan méér materiaal te geraken. Nog 
al te veel fietsen blijven gewoon stuk 
in het fietsenrek staan. Ze staan in de 
weg en het is ook geen zicht. In veel 
andere steden wordt in zo’n geval het 
slot opengeknipt en wordt de fiets weg-
gevoerd. Wij zouden wel weten wat er 
mee te doen ! Onlangs hadden we wel 
een goede deal met de gemeente An-
derlecht die geconfronteerd werd met 
een garage vol met kapotte, achtergela-

ten fietsen. Wij repareerden de helft en 
gaven ze ter beschikking als dienstfiet-
sen. De andere helft konden we zelf ge-
bruiken. Alle oude fietsen blijven trou-
wens welkom in de Vlaamsesteenweg.

Er wordt wel eens zachtjes geknord dat 
zo’n tweedehandsfiets nog best duur is.

Oude fietsen worden bij ons volledig 
gedemonteerd. De stukken worden 
tot in de puntjes nagekeken, ontvet 
en schoongemaakt, en beoordeeld op 
hun kwaliteit. We gebruiken dus ook 

nieuwe onderdelen bij de montage van 
de tweedehandsfietsen. Als je weet 
hoe lang er aan één zo’n fiets gewerkt 
wordt, begrijp je dat die werkuren niet 
zijn meegerekend. 

Goede fietsen die voor pakweg 50 € ver-
kocht worden, dat is eigenlijk verdacht. 
Fietsdiefstal is een echte plaag in Brus-
sel en belet mensen om echt een goede 
fiets te kopen. Veel mensen tikken daar-
om bijvoorbeeld via e-bay een goedkope 
fiets op de kop en komen daarbij zonder 
het te weten al  eens terecht bij… een 
gestolen fiets. Een vicieuze cirkel dus. 
En een kwestie van vraag en aanbod.

Hoe dan ook : er moet echt komaf ge-
maakt worden met fietsdiefstallen. 
Daarom richten we een meldpunt op 
(via : bybyebicycle.wordpress.com) om 

verhalen te verzamelen van mensen 
wiens fiets werd gestolen. Zo willen we 
de politie en de politici echt overtuigen 
het probleem au sérieux te nemen. En 
zo proberen we opnieuw een drempel 
weg te werken die het fietsplezier in de 
weg staat. 

Steyn Van Assche

www.cyclo.org 
byebyebicycle.wordpress.com 
www.prixdeleconomiesociale.be

CyCLO : meer dan een fietsenwinkel interview Liesbeth Driesen

Mensen die iets van fietstechniek afweten, kunnen in onze fietspunten of de winkel ook terecht voor 
materiaal om hun stalen ros zelf op te knappen. © Sébastien Assoignons
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Depuis des années, voire quelques dé-
cennies, la participation citoyenne ap-
paraît avec plus ou moins de force dans 
les politiques publiques. Elle est sou-
vent le fruit de nombreuses initiatives 
portées par des citoyens qui n’ont pas 
voulu que les projets se décident sans 
eux. Ils ont fait entendre leurs voix, ont 
réagi, ont proposé.

On participe en Belgique ?
Le cadre légal belge n’est pas très 
contraignant en termes de participa-
tion pour l’élaboration des politiques et 
projets publics. 
Les enquêtes pu-
bliques sont un 
moment privilé-
gié pour faire en-
tendre des avis 
citoyens, mais il 
est parfois trop 
tard. Un argu-
ment souvent 
entendu pour 
justifier la non-imposition de partici-
pation est que “de toute façon, les élus 
sont choisis par le peuple” et la démo-
cratie représentative garantit alors le 
bien fondé des choix politiques et de 
l’intérêt général.

Les contrats de quartiers sont un 
exemple bruxellois où la Région impose 
aux communes la mise en place de 
commissions et d’assemblées de quar-
tier : élus, professionnels et habitants y 
sont amenés à discuter de l’utilisation 
des ressources. Le caractère participatif 
de ces dispositifs dépend essentielle-
ment de la volonté politique locale et de 

la capacité à gérer des agendas d’inves-
tissement parfois complexes.

L’élaboration de schémas directeurs 
et réglementations font parfois appel 
aux contributions de citoyens. Mais il 
s’agit alors généralement de points de 
vue de ceux qui disposent d’un bagage 
sur le sujet et d’une capacité à l’expri-
mer dans un langage acceptable par les 
concepteurs et décideurs. 

Non, la ville et la société ne peuvent 
pas être uniquement pensées entre 

spécialistes et élus. Elles ne fonctionne-
ront pas mieux, tant que de véritables 
espaces de réflexion, élaboration et 
décision ne seront ouverts aux voix de 
ceux qui amènent simplement leur per-
ception.

Ailleurs, ils ont osé
Dans les années 90, un nouveau souffle 
apparaît avec, notamment, les budgets 
participatifs. A Porto Alegre, la majorité 
élue décide de gouverner en définissant 
le budget de la ville avec la population. 
D’une taille similaire à la région bruxel-
loise, cette ville du sud du Brésil lance 
une autre forme de démocratie. Par le 

biais d’assemblées de quartier qui défi-
nissent des priorités, puis d’un conseil 
regroupant des délégués des différents 
quartiers et avec l’appui des services 
communaux, une matrice budgétaire 
s’élabore et est votée par le conseil 
communal.

Malgré les jeux de forces politiques, 
l’expérience devient vite très significa-
tive : 1 habitant sur 10 participe à cette 
élaboration budgétaire, chaque secteur 
de la population trouve progressive-
ment sa place dans la démarche, la 
ville se réfléchit et se projette, les prio-
rités d’investissement s’inversent et les 
banlieues pauvres arrivent à mobiliser 
davantage de ressources que le centre 
ville, des délégués de quartier défi-
nissent des critères d’attribution ame-
nant certains d’entre eux à privilégier 
les demandes des quartiers voisins plus 
nécessiteux et à laisser leurs propres 
projets pour une année suivante. 

Bien sûr, tout n’est 
pas parfait. Alors, 
chaque année, on 
évalue les résul-
tats du processus 
et on révise les 
modes de faire. 
Les règles sont 
faites pour être 
analysées et évo-

luer en fonction des objectifs visés.

Pourquoi pas ici ?
Depuis une dizaine d’années, il y a eu 
des tentatives de reproduction ou d’ins-
piration du budget participatif. Mais 
jamais de manière très significative. Ça 
et là, une commune ou une institution 
locale a mis à la disposition de citoyens 
quelques centaines ou milliers d’euros 
pour qu’ils s’essaient à l’exercice de la 
répartition budgétaire entre petits pro-
jets d’habitants.

La mode du “budget participatif” est 
sans doute un peu passée. Pourtant, 

Depuis une dizaine d’années, il y a eu des tentatives  

de reproduction ou d’inspiration du budget participatif.  

Mais jamais de manière très significative.

Dans un contexte où les citoyens se sentent de 

plus en plus mis à l’écart des décisions qui les 

concernent, comprendre les enjeux d’un budget et 

construire collectivement des modes d’utilisation de 

ressources publiques est urgent et indispensable. 

Retour sur des expériences latino-américaines et 

focus sur d’audacieuses initiatives belges.

Les budgets publics,  
peuvent-ils être transparents ou participatifs ?
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certains y voient encore un enjeu de 
taille à partir du moment où il ne cor-
respond pas à un fonds pour un simple 
appel à projets, mais revêt un potentiel 
de réflexions et de choix stratégiques 
pour faire évoluer les relations sociales, 
la vie dans et entre les quartiers…

Collectifs généralement exclus
A Charleroi, le CPAS dispose d’un mon-
tant annuel de 30.000 euros, destiné à 
soutenir des projets citoyens. Il aurait 
pu rester à la discrétion d’un respon-
sable ou d’un élu qui – comme aupa-
ravant – l’aurait attribué au fur et à 
mesure des demandes reçues. Et pour-
tant, l’histoire a pris un autre tour-
nant par souci de transparence et de 
mise en débat, quand, en 2007, s’initie 

une analyse collective avec tous les 
groupes ayant bénéficié de ce fonds. 
Chacun se raconte, montre les chan-
gements provoqués grâce à un cours 
d’alphabétisation, à l’organisation de 
visites insolites du quartier, à un repas 
mauritanien, au travail d’un comité de 
quartier…
Depuis 2009, les collectifs citoyens 
de viennent plus seulement pour dé-
fendre leur projet, mais aussi pour 
définir, avec les élus et les travailleurs, 
des règles pour l’octroi du montant 

disponible à des initiatives qui soient 
le reflet de la ville et des quartiers que 
l’on souhaite. Des ateliers ont per-
mis d’élaborer des critères comme la 
lutte contre l’exclusion, l’impact posi-
tif pour les personnes en situation 
de précarité ; puis de définir le profil 
des membres du comité d’accueil qui 
délibérera sur les projets présentés. 
Aujourd’hui, ce comité réunit des élus 
et des travailleurs du CPAS, des asso-
ciations et des citoyens ayant bénéficié 
précédemment de ressources.

Chaque année, on évalue la pertinence 
des critères de choix des projets et la 
composition du comité. On les adapte 
et on les réécrit, mais à condition qu’ils 
soient le fruit de débats où tous soient 
présents et s’expriment, quitte à ne pas 
être d’accord.

Pas de petit budget
Tout cela paraît bien gentil, encourage 
le lien social, et tant mieux ! Il ne s’agit 
pourtant pas de se limiter à la gestion 
d’une enveloppe, souvent très limi-
tée au regard des montants d’un bud-
get communal ou d’un CPAS : qu’est 
ce qu’un budget participatif de 30.000 
euros pour un CPAS dont le budget an-
nuel est de ±175 millions ? Pour les col-
lectifs de Charleroi, la démarche a alors 
été de comprendre le budget du CPAS 
dans son ensemble. Et aussi de souli-
gner le caractère exceptionnel du bud-
get participatif qui trace le chemin de 
nouveaux modes de décision qui asso-
cient la société civile.  

D’autres perspectives
A Anderlecht, un nouveau contrat de 
quartier débute à Scheut. Ici aussi, des 
groupes de personnes généralement 
peu habituées à participer, à être écou-
tées se sont fait entendre. Des jeunes, 
des personnes âgées, des personnes en 
situation précaire se sont rassemblées 
et ont envisagé une démarche de bud-
get participatif. Région et commune 
soutiennent à présent leur initiative. 
Les règles d’octroi de ce budget annuel 
de ±15.000 euros sont en cours d’élabo-
ration, avec la ferme intention d’en faire 
un outil pour le quartier qu’on souhaite, 
en réfléchissant à ses enjeux centraux.
Parallèlement, l’enjeu est aussi de com-
prendre le budget communal et les 
choix qui s’y prennent. La commune a 
en effet décidé d’ouvrir ses livres et de 
rendre compréhensible son budget et 
les décisions politiques nécessaires à 
son élaboration.

Ces initiatives sont autant d’invitations 
lancées aux citoyens et aux pouvoirs 
publics : identifions conjointement les 
enjeux d’avenir pour nos quartiers et 
villes, consacrons un budget dont les 
règles se construisent ensemble tout en 
comprenant les enjeux plus globaux des 
budgets publics, réévaluons en perma-
nence les modes de faire pour nous don-
ner toutes les chances d’une construc-
tion conjointe de l’intérêt général.

Patrick Bodart, Periferia 
www.periferia.be

La mode du “budget 

participatif” est sans doute 

un peu passée.

Le Budget Participatif 
vise à soutenir des initiatives 
portées par des habitants 
qui souhaitent améliorer la 

vie de leur quartier

Met het participatieve budget 
kunnen wijkbewoners die het 
wensen projecten opstarten 
om het leven in hun wijk te 

verbeteren.

Budget Participatif
du contrat de Quartier Durable «Scheut»

Participatief Budget
van Duurzame wijkcontract «Scheut»

Bral is de enige Nederlandstalige vereniging in Brussel die zich professioneel be-
zighoudt met zowel stedenbouw, mobiliteit als leefmilieu. Dat betekent uiteraard 
niet dat wij geen partners hebben waar we intensief mee van gedachten wisselen 
en waar wij van leren. Vaak hebben zij expertise waar wij inspiratie uit putten. 
Daarom geven we hen een plaats in onze Alert. Ze mogen van ons zeggen waar 
het voor hen op staat, wat voor hen het heetste Brusselse hangijzer is, waar ze van 
wakker liggen. Als dit in de lijn ligt van wat wij denken, zo veel te beter. Als we niet 
overeenkomen, geen probleem.
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Als je Vlamingen vraagt 
waarmee ze Brussel asso-
ciëren, antwoorden velen 
wellicht ‘werk’ en ‘auto’s’. 
Voor velen is Brussel niet 
meer dan de locatie/par-

keerplaats van hun werk(gever). Komt 
daar met de  COBRACE verandering in ? 

Veel mensen die in Brussel werken 
moéten bijna met de auto komen. 
Vooral in de rand rond Brussel is er 
weinig openbaar vervoer. Ook al heeft 
een groot deel van de kantoorbedien-
den wel degelijk een alternatief, toch 
springen ze in de auto. Ah ja, want de 
werkgever betaalt. En de parkeerplaats 
aan het eind van de rit is gegarandeerd. 
Om dit soort mensen op trein, tram of 
fiets te krijgen, moet de overheid be-
drijfswagens fiscaal aanpakken òf moet 
ze snoeien in onze riante hoeveelheid 
parkeerplaatsen. 

Daarom zijn wij blij met het Wetboek 
Lucht, Klimaat, Energie (we besparen u 
de afkorting, het ding is vooral gekend 
onder de Franse roepnaam COBRACE) 

dat onlangs in voorontwerp van de 
Brusselse regeringsbanken is gerold. 

Dit Wetboek is een dikke turf die verschil-
lende bestaande wetteksten bundelt. 
Maar het belangrijkste is de nieuwe regel 
over parkeren in kantoorgebouwen. Als 
een bedrijf zijn milieuvergunning moet 
vernieuwen – elke 15 jaar is dat – zal de 
nieuwe vergunning een maximum aan-
tal plaatsen opleggen dat afhangt van het 
aantal m2 van het gebouw en van de be-
reikbaarheid met het openbaar vervoer. 

Zeker in de zone A (beste bereikbaar-
heid) zullen er parkeerplaatsen sneu-
velen. Volgens de administratie zo’n 
55.000. Het bedrijf kan die schrappen of 
omzetten naar publieke parking of be-
wonersparking. Dat alleen zou zorgen 
voor 10% minder verkeer, ofte de helft 
van de doelstelling van het gewestelijk 
mobiliteitsplan Iris II. En als het bedrijf 
écht niet wil, moet het een taks betalen 
per “overtollige” plaats.

Deze maatregel is de logica zelf. De 
stad verandert. De files en de Europese 

normen voor luchtkwaliteit dwingen 
ons om minder met de auto te rijden. 
MIVB, NMBS en De Lijn plannen een 
uitbreiding van hun aanbod en de fiets 
zit in de lift. Maar om die alternatieven 
echt aantrekkelijk te maken, ook voor 
de bezitter van een bedrijfswagen, ont-
breekt dus nog die ene schakel : het 
aantal parkeerplaatsen reduceren. Bo-
vendien : dat maximum aantal plaat-
sen geldt nu al voor nieuwe kantoor-
gebouwen, dus het is niet meer dan 
eerlijk dat bestaande kantoren zich 
ook aanpassen. 

Toch ziet niet iedereen het zo. BECI, 
de koepel van de Brusselse bedrijven, 
roept dat deze maatregel onze onder-
nemingen zal wegpesten. Is de Vlaamse 
rand zo aantrekkelijk voor kantoren 
dan ? Waarom staan daar dan zoveel 
bureaus leeg ? Neen, vandaag zijn de 
files zo lang dat locaties die goed be-
reikbaar zijn met het openbaar vervoer 
concurrentieel zijn. 

Sarah Hollander,
voorzitster Bral

55.000 minder parkeerplaatsen in Brussel

legende foto

55.000 minder parkeerplaatsen 
in Brussel is mogelijk. Het zou 

alvast voor 10% minder verkeer 
zorgen, ofte de helft van de 

doelstelling van het gewestelijk 
mobiliteitsplan Iris II.


