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Bsl =  
een fictie
Lieve meter & suikernonkel, lieve 
lezers. Wisten jullie dat Brussel 
een wit gat is, omgeven door de 
Vlaamse sterrennevel? Dat blijkt 
duidelijk uit de kaarten die het 
Vlaams Gewest maakt. Kijk maar 
hiernaast. Sinds we dat ontdekt heb-
ben bij Bral, begrijpen we waarom 
onze stad niet beter functioneert : 
volgens astronomen is een wit gat 
gewoon een fictie. Volgens de 
wetten van de fysica kan het niet 
eens bestaan! Eindelijk snappen 
we waarom dat gewestelijke par-
keeragentschap of die strijd tegen 
leegstand onvindbaar blijven.

Dan concentreer ik me maar op 
tastbare dingen. Wij wensen jou, 
beste lezer, alle mooie dingen voor 
2008. Dat een nieuwe federale 
regering begint met een heel forse 
snoei in onze C0

2
-uitstoot bijvoor-

beeld. Met hernieuwbare stroom 
maar zonder kernenergie. Dat de 
oplossing voor het nachtlawaai zal 
leiden tot een echte daling van de 
hinder. Geen loutere afschaffing 
van onze geluidsnorm  – stel je voor. 
We wensen ook dat Vlaanderen het 
licht ziet en stopt met asfalt te gieten 
rond deze stad. Want asfalt zuigt 
auto’s aan.

Tot slot wens ik ons allemaal een 
goede samenwerking toe. Wij en 
onze achterban : verenigingen, 
wijkcomités, actieve Brusselaars, 
jijzelf. Om elkaar beter te leren ken-
nen, interviewen we in Alert elke 
maand een collectief. Zo hopen we 
samen te werken aan een leefbaar, 
duurzaam... Bruxsellia.

Sarah Hollander
Voorzitter Bral vzw  vervolg pagina 2

f e d e r a t i e  v o o r  a c t i e v e  b X l a a r s

Wit Gat Bruxsellia. Volgens Wikipedia is een wit gat het tegenovergestelde 
van een zwart gat en een hemellichaam dat energie en materie uitspuwt.  

Zoals pendelaars bijvoorbeeld.

de catch 22 van Brussel 

institutioneel

gemeenschap Brussel
In het eindeloos getouwtrek van de voorbije 
maanden tussen Vlaamse en Franstalige onder-
handelaars komt Brussel zelden ter sprake. Tenzij 
in de lettercombinatie BHV. Als er een staatsher-
vorming komt, zal dat ook voor Brussel serieuze 
consequenties hebben. Wat houdt dat in voor ons 
beleid, ons leefmilieu, onze huisvesting? Worden 
we er beter van?

De hamvraag is : is Brussel een volwaardig 
gewest of moet het als hoofdstad een zekere 
voogdij en inmenging van de federale staat en van 
de Gemeenschappen slikken? De voorbije twee 
jaar schaarden er zich enkele groepen achter de 
roep om een echte Brusselse gemeenschap. Het 
platform BruXsel.forum* op kop.

Maurice Seewald, één van de initiatiefnemers 
van dat forum, vindt dat onze stad hoe langer hoe 
meer verschilt van de twee andere gewesten en 
niet in een bi-communautair gareel kan stappen. 

“Met de oproep ‘Wij bestaan! Nous existons!’ 
vragen wij dat Brussel meer zeggenschap krijgt 
over haar eigen toekomst”, zegt Maurice. “Ook 
over gemeenschapsbevoegdheden zoals onder-
wijs. Meer dan tienduizend mensen hebben die 
oproep ondertekend.” Onze eigen oud-Voorzit-
ter, professor emeritus Albert Martens, vindt 
dat Brussel gemeenschapsbevoegdheden moet 
krijgen om het onderwijs in te richten op maat 
van een meertalige grootstad.

geïsoleerd Brussel
Met die stelling botsen ze frontaal met wie de 
band tussen Vlaanderen en Brussel essenti-
eel vindt. Vic Anciaux, oud-gediende van de 
Vlaamse beweging, heeft met drie andere door de 
wol geverfde Brusselse politici een nota verspreid 
waarin ze waarschuwen voor het isolement van de 
Brusselse Vlamingen. “De band met Vlaanderen 

Onze Gemeenten zijn machines van sociale promotie. Onze Regeringen zitten vol 
mensen die niet in steden wonen. Homogene bevoegdheidspakketten zijn fictie. 
Vijf deskundigen over Brussel en de staatshervorming.
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is broodnodig voor de ondersteu-
ning van de Vlaamse Brusselaars”, 
staat er.
Vic vindt dat Brussel de hoofdstad 
moet blijven van de Vlaamse en 
Franse Gemeenschap zodat zij 
ook blijven investeren in onze 
stad. “We hebben nu al ervaring 
met bicommunautaire instellingen 
en die zijn mooi op papier”, zegt 
Vic, “maar in praktijk hebben de 
Vlamingen een zitje aan ’t eind van 
de tafel in zo’n dingen. We komen 
er niet aan bod. Ofwel investeren 
de Franstaligen er te weinig in. 
Samenwerking gebeurt beter vanuit 
gelijkwaardige, autonome posities. 
En dan hoeft geen enkele instelling 
of bewonersinitiatief verplicht te 
worden om te kiezen tussen een 
van beide gemeenschappen. Vgc 
en Cocof kunnen samen initiatieven 
ondersteunen.”

Maar is die band met Vlaanderen 
geen fictie? “Aan de onderhande-
lingstafel zitten alleen communau-
taire partijen die Brussel hooguit als 
pasmunt gebruiken” zegt Maurice 
Seewald. En Albert Martens merkt 
op dat pendelaars enkel de weg ken-
nen van het station naar hun bureau. 
“Brussel is onbemind. We moeten 
meer investeren om de stad aantrek-
kelijker te maken bij onze buren. 
Organisaties zoals Brukselbinnen-
stebuiten en Onthaal en Promotie 
Brussel (OPB) leveren op dat vlak 
goed werk.”

chaotisch Brussel
“Maar het grote drama van Brussel 
is haar slecht bestuur waardoor ze 
zelf niet ernstig overkomt aan de 
onderhandelingstafel”, vervolledigt 
Albert. “De grillige gemeentegren-

zen en de machtsconcentraties bij 
de gemeenten fnuiken elke deftige 
beleidsplanning. Zo wordt Brussel 
het slachtoffer van de grillen van 
bouwpromotoren. Kijk maar hoe 
opportunitisch deze handelen. Ze 
zoeken de gemeentegrenzen op : 
Zuid, Noordwijk, Europawijk... 
Allemaal stadsdelen waar zich de 
stedenbouwkundige drama’s van 
Brussel voltrekken. Het gevolg van 
een zwakke overheid. Het systeem 
houdt zichzelf in stand. Gemeenten 
zijn machines van sociale promotie. 
Negentien gemeenten, ocmw-raden, 
zwembadraden... Een veelheid aan 
te verdelen postjes die de machts-
concentraties in de gemeenten con-
solideren. Ofwel verzinkt Brussel 
in een crisis ofwel zal Europa orde 
op zaken stellen door richtlijnen van 
goed bestuur op te leggen. Zoals 
met de richtlijn over waterbeheer 
in de stad.”

“Brussel moet nu zelf orde op 
zaken stellen”, bevestigt Maurice 
Seewald. “Sleuteldomeinen als 
mobiliteit, ruimtelijke ordening 
en huisvesting moeten naar het 
gewestniveau. Dit is nodig om het 
parochialisme te overstijgen en de 
problemen krachtiger aan te pakken. 
Maar de burgemeesters zullen nooit 
ordonnanties stemmen waardoor ze 
de macht van hun baronieën ampu-
teren. Door te bouwen aan een bur-
gerbeweging, wil BruXsel.forum* 
deze catch 221 doorbreken”.

Gewest Brussel
Met grote G dit keer. Als er een 
staatshervorming komt, is de 
kans reëel dat ook Brussel extra 
bevoegdheden krijgt. Rik Baeten 
van de Louis Paul Boonkring ziet 

wel een paar bevoegdheden die nu 
botsen wegens te grote, regionale 
verschillen.

“Ik denk dan aan huisvesting. 
Vlaanderen telt zeventig tot tachtig 
procent eigenaars. In Brussel zijn er 
dat maar een stuk of veertig en dan 
nog zitten we hier met veel nood-
kopers. Dat maakt dat bijvoorbeeld 
het federaal voorstel van ‘paritaire 
huurcommissies’ niet echt van de 
grond komt. Misschien moeten we 
dus een stuk van de huurwetgeving 
regionaliseren? En als we het 
Gewest de bevoegdheid geven het 
kadastraal inkomen te bepalen van 
de woningen, kan ze dat aanpassen 
aan de specificiteit van de stad en 
haar wijken. En dan kan ze een 
sociaal huisvestingbeleid begin-
nen voeren. Maar ik geloof niet in 
homogene bevoegdheidspakketten. 
Alles raakt aan andere niveaus. 
Het is bijvoorbeeld nonsens om 
te zeggen dat sociale cohesie iets 
is van de Gemeenschappen. Dat 
raakt bijvoorbeeld toch aan sociale 
zaken en dat is federaal geble-
ven. Huisvestingbeleid kun je dan 
weer niet los zien van justitie. We 
hebben een ‘multi level’ beleid 
nodig, zeker voor de steden. Meer 
samenwerkingsakkoorden en over-
legorganen.”

battle of the regions
In z’n betaalde uurtjes is Rik Bae-
ten diensthoofd van de federale 
cel grootstedenbeleid. Rik bekijkt 
de staatshervorming dan ook door 
een stedelijke bril. “Steden zijn de 
nieuwe economische groeipolen”, 
zegt hij, “maar onze huidige staats-
inrichting houdt daar totaal geen 
rekening mee. Onze regeringen 
zitten vol met mensen die niet in 
grote steden wonen. En ook de hele 
discussie over staatshervorming 
focust op de belangen van taalgebie-
den in plaats van op steden. En dan 
zie je dat Brussel in het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen gewoon 
een witte vlek is.”

Sarah Hollander, Voorzitter van 
Bral en mobiliteitsdeskundige, 
vreest voor nog meer uitwassen. 
“De steeds verdere regionalisering 
leidt tot een steeds scherpere con-
currentie tussen de Gewesten. Met 
negatieve gevolgen op vlakken als 
stedenbouw, mobiliteit… Vlaan-
deren trekt bijvoorbeeld net over 
de gewestgrens volop de tertiaire 
sector aan. Met het dichtslibben van 
de ring tot gevolg want die sites zijn 
niet bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Bij de staatshervorming 
zouden we dan ook een duidelijke 
visie over de ontwikkeling van 
Brussel moeten formuleren. Met 
structuren die het mogelijk maken 
een coherent grootstedelijk beleid 
te voeren, met de nodige financiële 

middelen en de volwaardige erken-
ning van elk Gewest.”

over the rainbow
Al onze deskundigen spiegelen 
zich aan het voorbeeld van Rij-
sel, Bremen of Berlijn. “Volgens 
mij moeten we een soort stadsge-
westraad oprichten of een Conseil 
Urbain”, voegt Rik toe. “Die Raad 
kan een Brusselse agglomeratie 
van een stuk of dertig gemeenten 
overspannen en er bepaalde trans-
versale bevoegdheden uitoefenen. 
Mobiliteit, ruimtelijk beleid... We 
kunnen die financieren via een 
overdracht van de Gemeenten en van 
de drie Gewesten of via een federale 
dotatie. Zo’n stadsgewestraad is niet 
alleen voor Brussel interessant. Ook 
Antwerpen is stedenbouwkundig 
veel groter dan de Stad met haar 
districten.” Vic Anciaux spreekt van 
‘samenwerkingscommissies’ tussen 
Brussel, de Provincie Vlaams-Bra-
bant en het Vlaams Gewest. “Deze 
commissies moeten geraadpleegd 
worden als het nodig is maar zouden 
ook initiatiefrecht hebben.”

boter bij  de vis
Wie zal dat betalen? BruXsel.forum 
vraagt een andere financiering 
van het Brussels Gewest. Maurice 
Seewald : “Brussel draagt heel wat 
lasten maar ontbeert een evenredig 
deel van de lusten. Haar wegennet 
en openbaar vervoernet worden 
iedere dag intensief gebruikt door 
360.000 pendelaars. Zij betalen hun 
belastingen in Vlaanderen en Wal-
lonie. Internationale instellingen en 
hun vastgoed en personeel zijn vrij 
van belastingen. En de compensaties 
via de financieringswet en Beliris 
volstaan niet. Bovendien worden 
Belirismiddelen slecht besteed. Een 
mikmak van projecten krijgt nu Beli-
risgeld zonder dat er een maatschap-
pelijk debat plaatsvindt.”
Rik Baeten stelt voor dat we een 
bepaald deel van de opcentiemen 
toewijzen aan de Gemeente waar 
iemand werkt. “Dat is het geval in 
andere landen.”
BruXsel.forum is overgeschakeld 
naar een tweede fase. Van Wij 
bestaan! naar Wij willen! Je vindt 
hun manifest op www.bruxsel.org 
of www.manifestobru.be of www.
aula-magna.eu. Een recente studie 
over de communauté urbaine vind 
je op www.brusselsstudies.be. En de 
tekst van Vic en de andere politieke 
coryfeeën vind je op www.brussel-
nieuws.be. Zoek naar Vic.”

1 Catch-22 is een term uit de gelijknamige 
roman van Joseph Heller. Het komt neer op 
een soort dubbele blokkade: het Gewest zal 
bijvoorbeeld pas macht en slagkracht krijgen 
als het zal snoeien in de macht van de Brus-
selse burgemeesters. Maar tegelijk kan het 
dat pas doen als de Brusselse burgemeesters 
minder macht hebben.

vervolg van pagina 1

De Brusselse huisvestingsmarkt verschilt grondig van de Vlaamse en Waalse. 
De huurwetgeving of het kadastraal inkomen regionaliseren kan het woonbeleid 
krachtiger maken.

www.bruxsel.org
www.manifestobru.be
http://www.aula-magna.eu
http://www.aula-magna.eu
www.brusselsstudies.be
www.brusselnieuws.be
www.brusselnieuws.be


�

natuurpunt brussel
vaste waarde maakt voorzichtige comeback

Niet enkel de bevoegdheden zijn versnipperd in Brussel. De 
natuurverenigingen ook. Er zijn lokale verenigingen, een koe-
pel en tot voor kort was er de slapende, gewestelijke vereniging 
Natuurpunt. Maar kijk, de schone slaapster ontwaakt. Een van 
de drijvende krachten is Jan Paenhuizen. Alert interviewde 
hem.

leefbare buurt

Hoe zit dat juist Jan?
Tot voor kort ontbrak er een 
gewestelijke natuurorganisatie. De 
Franstalige vrienden van Natagora 
deden daar vorig jaar iets aan 
door een afdeling voor het gewest 
Brussel op te richten. Op papier 
hadden de Nederlandstaligen 
Natuurpunt Brussel maar dat lag 
een tijd op zijn gat. We hadden 
nog altijd ongelooflijk veel leden. 
Achthonderd zo maar even! Maar 
die verkeerden doorgaans ook in 
een diepe slaap. Nu zijn we er weer 
klaar voor. We hebben een startac-
tiviteit gehouden in de Markten 
met veel volk. En wat belangrijker 
is : mensen willen ook effectief 
meewerken. Ons nieuw blad zal 
binnenkort hopelijk voor nog meer 
dynamiek zorgen.

Hoe is de verhouding met de 
‘lokale’ verenigingen?
We willen verenigingen als Vogel-
zang absoluut niet vervangen. Ze 
hebben vaak een lange traditie en er 
is veel expertise aanwezig. Natuur-
punt mag dan wel de regionale 
vereniging zijn, wij steunen deels 

op dezelfde mensen en nemen ook 
hun activiteiten mee op. Zo vergro-
ten we de samenwerking die al een 
tijdje aan het groeien was.

Wat willen jullie eigenlijk berei-
ken?
Het klinkt misschien een beetje 
saai maar we willen om te begin-
nen zicht krijgen op de situatie. De 
natuur bestuderen a.h.v. vogeltel-
lingen bijvoorbeeld. Dan hebben 
we nog een educatief luik dat 
daarmee is verbonden. Natuur voor 
iedereen is een prioriteit. Mensen 
zien dat vaak over het hoofd maar 
vijfennegentig procent van ‘onze’ 
gebieden zijn toegankelijk. We 
organiseren er geregeld wandelin-
gen. Een laatste doel is beleidsbe-
invloeding. We willen de bevoegde 
instanties bijvoorbeeld aanzetten 
tot aankoop en medebeheer van 
natuurgebieden.

Er is ook nog Brussel Natuur. 
Chinese legpuzzel?
Da’s nog een andere vereniging. 
Die bestaat al heel lang. Het is de 
koepel van de twee gewestelijke 

en de verschillende lokale natuur-
verenigingen. Brussel Natuur komt 
maar af en toe samen om grote 
beleidsvraagstukken te bespreken 
en het beleid te beïnvloeden. Neemt 
meer tijd in beslag maar zo kunnen 
we samen harder op de tafel slaan. 
Nu ja, harder... ons memorandum, 
een lijst met dringende vragen en 
prioriteiten, wacht nu al meer dan 
een jaar op een antwoord van de 
Minister van Leefmilieu. Natuur zit 
vaak ergens in de onderste la.

Op termijn naar één Brusselse 
natuurvereniging? Natagora-
punt, Natugora?
Voor mijn part wel. Spijtig genoeg 
is dit landje echter zo georganiseerd 

dat dat schier onmogelijk is. Laat 
ons eerst beginnen met goed samen 
te werken. Bijvoorbeeld structureel 
gegevens uitwisselen. Dan zien we 
verder. Op het terrein groeien de 
geesten alleszins naar elkaar.

Bedankt !

trek aan die stapgrage laarzen!
Bij het ter perse gaan lagen nog niet alle activi-
teiten vast maar we raden je er hieronder alvast 
enkele aan. Voor een volledige lijst en meer 
info over natuurpunt Brussel contacteer je E 
jan.morgaine@scarlet.be, Geneviève Nys op G 
0487 39 47 09 of Jan Paenhuysen op T 02 534 
88 01 of G 0485 94 83 79.

Natuurpunt-Natagora
zondag 6 januari 2008 : Driekoningen onder 
de Taxus, Kerkhof van Laken.
Langs de crypte van onze overleden Vorsten 
en Koninginnen, in de schaduw van de Taxus, 
leidt Geneviève Nys ons rond op het Brusselse 
Père Lachaise. We speuren er naar Goudhaan-
tjes (Europa’s kleinste vogels, ‘roitelets’ in 
het Frans; dus ook koninkjes...), vinkachtigen 
en andere doortrekkers. Verder bekwamen 
we ons in ‘bomen herkennen via de schors’. 
Ondertussen vertelt Geneviève allerlei boeiende 
verhalen over de Belgische dynastie, legendes 
en grote namen uit onze hoofdstad, grafkunst, 
dodensymboliek en nog een rist andere cultuur-
historische wetenswaardigheden. Van Leopold 

over Boudewijn tot Albert… een Driekoningen 
om nooit meer te vergeten!
Afspraak om 13.45 uur voor de Onze-Lieve-
Vrouwkerk van Laken, einde omstreeks 15.30 
uur. Tram 94 (halte Prinses Clementina) of via 
Bockstael (Metro 1A of bus 49). 

zondag 13 januari 2008 : Overwinterende 
vogels in het Vergotedok.
Ken je het verschil tussen Kok-, Zilver-, 
Storm-, Geelpoot- of Pontische meeuw? Wat 
te denken wanneer ze onderling vechten om 
lekkernijen zoals opgeblazen kadavers van 
verdronken ratten of katten die in het kanaal 
liggen te rotten? (NVDR, de Bralredactie is 
niet verantwoordelijk voor de morbide trekjes 
van deze natuurliefhebbers!)
Hoe jagen Aalscholvers op hun prooien? 
Waarom duikt één eend wel, de andere niet? Vis 
het allemaal met ons mee uit aan de kade van 
het Vergotedok, de grootste watermassa van ons 
Gewest. Vergeet voor één keer je zwembroek 
of bikini wel, en breng liever muts en warme 
sjaal mee. Genieten van ‘Bruxelles les Bains’ 
in de winter...

Afspraak om 14.30 uur in Laken, op het kruis-
punt van de Claessensstraat en Maria-Christina-
straat aan het Monument van de Arbeid. Tram 
94 of bus 57 (halte Over-de-Bruggen) of tram 
4 (halte Jules de Trooz).

zondag 27 januari 2008 : Schone bomen en 
overwinteraars in het Leopoldpark.
Via hun schors, takken en silhouet leren we 
de bomen en struiken (her)kennen; en voor 
hun bescherming krijgen we handige tips van 
Geneviève. Verder staan we stil bij overwinte-
rende vogels of doortrekkers, en leucistische - wat 
zijn dat nu weer voor rare beestjes? – kraaien.
Afspraak om 14.00 uur, Jean Reyplein – Belliard-
straat. Metro 1, halte Maalbeek, of bus 20.

Natuurpunt – Green
zondag 13 januari 2008 : Kinsendael, Krieken-
put en Keyenbempt.
Wandeling in Ukkel. De gids leidt de wandeling 
in’t schuun Brussels dialect.
Afspraak om 14.00 uur, station Kalevoet, Ukkel. 
Trein, tram 55 of bus 43, 153 en 154. Modder-
bestendige schoenen meebrengen.

Black and White samen tegen de invasie van exoten. Jan staat te blinken in het 
midden.

Brussel Natuur en de vzw 
Groene Wandeling zijn zopas 
lid geworden van Bral. De 
Groene Wandeling zet zich in 
voor de open ruimte en de waar-
devolle ecologische gebieden in 
Heembeek.

mailto:jan.morgaine@scarlet.be
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nieuw : de biofabriek

Het project 4Biofuel zal bioethanol produceren. 
Een goedje dat verkregen wordt uit de gisting van  
tarwe. Bovendien produceert het elektriciteit door 
het afval van het graan, hout en plantaardige olie 
te verbranden.

Deze fabriek kiest voor het kanaal omdat het 
gros van de grondstoffen per schip uit Wallonië 
zal komen. Dat staat in schril contrast met de 
honderden andere ‘havenbedrijven’ die geen 
enkele relatie hebben met het water maar wel de 
oevers ‘bezetten’. De promotor van de fabriek 
gaat er prat dat de fabriek weinig hinder zal ver-
oorzaken. De geur- en lawaaihinder zal tot een 
minimum beperkt worden. En van schadelijke 
uitstoot zal er nauwelijks sprake zijn. Te mooi 
om waar te zijn?

toeristen of lawaai?
Op de overlegcommissie van eind december 
drukken bewoners hun ongerustheid uit. Te dicht 
bij de woonzones, oordeelt het comité Heembeek 
Blijft. Bewoners hebben al heel wat projecten de 

revue zien passeren : de verbrandingsoven, de 
betoncentrale, Carcoke... ‘On n’est pas la poubelle 
de Bruxelles’ klinkt het op de overlegcommissie. 
Heembeek blijft is ook bang voor een kloon van 
het naburige graanverwerkingsbedrijf ‘Ceres’ dat 
nu al een hels lawaai produceert. Het vertrouwen 
tussen een groot deel van de bewoners en Stad 
Brussel is volledig zoek.

De mensen van de Heembeekse Groene Wan-
deling vzw slaan een gematigder toon aan en 
zijn te spreken over de ecologische merites van 
het project : ‘Dit project is het minst slechte dat 
denkbaar is op dit lapje grond’.

Scaldisnet, een operator van passagiervaarten, 
merkt dan weer op dat de Heembeekkaai de enige 
mogelijke aanlegplaats is voor grote passagiers-
schepen. Grote boten kunnen niet voorbij de Van-
Praetbrug varen. De lage bruggen in het centrum 
belemmeren hen de doorgang. De vierhonderd 
meter lange Heembeekkaai ontvangt jaarlijks 
zo’n honderdduizend reizigers. Als de fabriek er 
neerstrijkt, is het afgelopen daarmee. De Haven 

repliceert net gestart te zijn met een studie voor 
andere aanlegplaatsen. Beco-dok en de Budha 
brug worden getipt. De mensen van Scaldisnet 
geloven er niet in.

kanaal = haven?
Inter Environnement Bruxelles en Bral waarschu-
wen voor het triomfantalisme over biobrandstof-
fen. Als we daarvoor primaire landbouwproduc-
ten gebruiken, is de milieuwinst niet zo zeker. 
Het zou beter zijn afvalstoffen te gebruiken van 
voedingsnijverheid of houtindustrie. We pleiten 
ervoor de bioethanol aan te wenden in Brus-
sel. Om de bussen van de Mivb te laten rijden 
bijvoorbeeld.

Voor ons wordt het tijd dat de Brusselse regering 
met een visie voor de kanaalzone op te proppen 
komt. Deze wordt vaak eenzijdig door de ontwik-
keling van de haven ingevuld. De haven is slechts 
één functie van de ontwikkeling van de kanaalzone. 
De haven is niet oneindig incompatibel met andere 
functies zoals recreatie, zachte mobiliteit, wonen.

Aan het Brusselse kanaal komt een fabriek voor bio-
brandstof. Brusselse milieuverenigingen reageren 
kritisch, bewoners ongerust en operatoren van passa-
giervaarten ontstemd.

licence to pollute
De daling van concentraties fijn stof in 
Brussel is helemaal stilgevallen. Staat 
een nieuwe Europese richtlijn Brussel 
toe de normen voor fijn stof nog jaren 
te overtreden?

f i jn stof daalt niet langer
Tot 2004 daalden de daggemiddelden fijn 
stof duidelijk. In Brussel en elders. Volgens 
deskundigen was dat het gevolg van Europese 
maatregelen in de industrie en de verbrandings-
installaties. Om die daling te kunnen doorzet-
ten, moesten de nationale, regionale en lokale 
overheden nu maatregelen nemen om de uitstoot 
van het autoverkeer te verlagen. Het Brussels 
Gewest heeft dat ook gedaan. In 2002 kwam het 
plan uit voor de structurele verbetering van de 
luchtkwaliteit. En in 2006 lanceerde de huidige 
regering het plan Brussel’Air.

Maar wat merken we? Die maatregelen zijn 
absoluut ontoereikend. De laatste drie jaar is 
de daling van concentraties aan fijn stof zelfs 
volkomen stilgevallen. In de meetstations 
Sint-Agatha-Berchem, Ukkel en in mindere 
mate Woluwe is de toestand ten opzichte 
van 2004 verslechterd. Molenbeek deed het 
de jongste twee jaar iets beter maar piekt 
dit jaar weer. Alleen in Haren lag het aantal 
overschrijdingen in 2004 en 2005 nog hoger 
dan nu.

Dit jaar zijn Molenbeek en Haren verwikkeld 
in een nek-aan-nekrace. Molenbeek heeft lang op 
kop gestaan maar enkele dagen voor het einde van 
het jaar stevent Haren toch weer op de vergiftigde 
eerste plek af. Haren heeft de Europese norm 
voor fijn stof zevenenzestig keer overschreden, 
Molenbeek vijfenzestig.

bXl overtreedt norm
Zopas heeft de EU een nieuwe richtlijn voor 
luchtkwaliteit goedgekeurd. Die geeft de Com-
missie de mogelijkheid om sancties voor lidstaten 
uit te stellen tot 2011 als ze de norm voor fijn 
stof niet halen. Ze moeten dan een extra plan 
voorleggen met voldoende maatregelen om de 
uitstoot tegen die datum tot onder de norm te 
brengen. Vraag is : zal onze overheid krachtige 
maatregelen durven nemen? Bral gelooft niet dat 
de halfbakken, vriendelijke mobiliteitsaanpak die 
we altijd gekend hebben, de concentraties fijn 
stof ooit zal terugdringen. De Gewesten en de 
Brusselse Gemeenten geven wel steun aan fietsers 
en openbaar vervoer maar de auto blijft onaan-
geroerd. Je kunt nog altijd met de wagen van in 
de Rand tot net voor de Grote Markt rijden. De 
parkeerordonnantie blijft uit. En als er files zijn 
op de snelwegen, wil het Vlaams Gewest extra 
rijstroken aanleggen. Nochtans zegt een ijzeren 
wet van de mobiliteit dat elk extra rijvak het ver-
keer doet toenemen (aanzuigeffect). Omgekeerd 
betekent dat : als we rijvakken en parkeerplaatsen 

verminderen, verdampt een deel van het verkeer 
vanzelf.

Een tweede grote stap voorwaarts kan komen 
van een financieel instrument dat de hoge externe 
kosten van autoverkeer doet betalen door de 
chauffeur. Liefst een slimme kilometerheffing. 
Zowat alle verkeersdeskundigen zijn het daarover 
eens. Ook de Vlaamse Minaraad is vragende 
partij. Als de andere Gewesten niet meewillen, 
kan Brussel desnoods een stadstol invoeren. Op 
ons debat daarover op 20 oktober ll. kwam aan 
het licht dat de tegenstanders van de stadstol in 
Londen en Stockholm vooraf dezelfde argumen-
ten gebruikten als onze politici nu.

Je leest het persbericht van Bral op W www.
bralvzw.be.

eu kent een moment van zwakte
En nu we er toch over bezig zijn : de nieuwe 

Europese richtlijn heeft nog een blauwe bultrug 
van een kans laten liggen. Europa voert voor 
het eerst een norm in voor extra-fijn stof, het 
zogenaamde PM 2,5. Die norm is op zich meer 
dan welkom want hoe fijner de stofpartikels, hoe 
dieper ze doordringen tot in onze longen en hoe 
schadelijker. Alleen ligt die norm zo hoog dat we 
ze waarschijnlijk met gesloten ogen halen, zonder 
bijkomende maatregelen. Onze Europese milieu-
koepel Eeb, European Environmental Bureau, laat 
weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn. Wij ook. Meer 
info op W www.eeb.org of E piet@bralvzw.be. 

Het kanaal is meer dan het havenbedrijf. Het is niet duidelijk of de 
Brusselse regering dat ook inziet. © 4Biofuels

Vijf van de zes meetstations overtreden 
dit jaar de Europese norm voor fijn stof. 
Komt Brussel daarmee weg?”
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nieuws van het front

en het advies is…  geen advies
niks te zeggen over het laatste onteigeningsplan Zuidwijk?

De overlegcommissie van Sint-Gillis heeft een 
huzarenstukje verwezenlijkt. In november moest 
ze zich buigen over het vijfde en laatste onteige-
ningsplan voor de Zuidwijk. En ze vond er niet 
beter op dan zich te onthouden van advies! Het 
Gewest krijgt dus niets te horen van wat er op de 
overlegcommissie is gezegd.

Nochtans waren de bezwaren heel kritisch en 
leerzaam. De laatste buurtbewoners en een boel 
verenigingen waaronder Bral waren aanwezig 
met argumenten tegen dit onteigeningsplan. Alle 
elementen van ‘onduurzame stadsontwikkeling’ 
kwamen aan bod. De eisen : als de eigenaar dat 
wil, moet de mogelijkheid bestaan om z’n huis te 
renoveren in plaats van het te vernietigen; eige-
naars en bewoners moeten een voorafgaande en 
eerlijke vergoeding krijgen; een herhuisvesting 
moet in de plaats komen van het vage ‘sociale 
begeleiding’ en er moet een maximumtermijn 

komen van zes maanden voor de uitvoering van 
de onteigening. De aanwezigen vonden de tien 
jaar die voorzien is door de uitzonderingswet van 
1962 onaanvaardbaar. Ze wilden vermijden dat de 
bewoners nog eens vijftien jaar in onzekerheid 
moeten wonen. Al deze voorstellen gaan terug op 
onze eigen Grondwet en op de Universele Verkla-
ring voor de Rechten van de Mens (art. 25).

Een van de schepenen van Sint-Gillis die de 
overlegcommissie voorzat, verklaarde dat hij op 
geen enkele van deze eisen wilde tegemoetko-
men. Dat doet vragen rijzen over de mate waarin 
de Gemeente zich over haar meest kwetsbare 
bewoners bekommert. Ook de onafhankelijkheid 
van de commissie ten aanzien van politieke druk 
blijkt hier op grenzen te stuiten.

Daags nadien ging de ‘Week van de Zuid-
wijk’ van start, een initiatief van het buurtcomité 
Quartier Midi, Inter-Environnement Bruxelles, 

de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen 
en Bral. Gedurende 3 dagen vonden elke avond 
debatten plaats en je kon de (bijgewerkte) film van 
Gwenaël Brees, ‘dans 10 jours ou dans 10 ans’ 
bekijken. De opkomst was groot. Een tentoon-
stelling toont de evolutie van de zuidwijk van de 
negentiende eeuw tot vandaag. Ook het verband 
met het Huisvestingsplan en het Plan voor de 
Internationale Ontwikkeling van Brussel komt er 
in aan bod. Binnenkort gaat de tentoonstelling, als 
alles goed zit, op toer door Brussel. De Zuidwijk 

bovengemeentelijk lijkt bovenmenselijk
verzet van de Gemeenten tegen de parkeerordonnantie

De organisatie van een bovengemeentelijk par-
keeragentschap loopt als een rode draad doorheen 
de gewestelijke mobiliteitspolitiek. Het verhaal 
begint in 2001 toen de Directie Vervoerbeleid 
de betrokkenen rond de overlegtafel verzamelde 
om een rationeel en coherent parkeerbeleid uit te 
werken. Ze begonnen met studies en de ontwik-

keling van software. Maar in 2004 werd duidelijk 
dat heel wat Gemeenten niet van plan waren hun 
autonomie op vlak van mobiliteit uit handen te 
geven. Een aantal burgemeesters pakte zelfs uit 
met een resolutie tegen een bovengemeentelijke 
parkeerinstelling. De minister voor mobiliteit 
hield rekening met het signaal van de burgemees-

ters maar hield ook voet bij stuk. In september 
verdedigde hij een voorontwerp van ordonnantie 
voor de organisatie van een Brussels Hoofdste-
delijk Parkeeragentschap.

Het is juridische spitstechnologie die een 
gebrek aan gemeentelijke daadkracht compen-
seert zonder de gemeentelijke autonomie aan te 
tasten. Toch stelde de ministerraad de bespreking 
van de ontwerptekst uit. In de wandelgangen 
horen we fluisteren over verzet op gemeentelijk 
niveau. Herinner je dat verschillende Brusselse 
excellenties ook een gemeentelijke zitje opvul-
len, met of zonder fluwelen zitting. Toch hebben 
we inzake parkeren een gewestelijke benadering 
nodig. Het gebrek aan parkeerbeleid nu is name-
lijk één van de kernproblemen van de Brusselse 
mobiliteit.

De overlegcommissie houdt zich van den domme.  
© Wijkcomité Midi

Waar blijft in godsnaam dat gewestelijk parkeeragentschap?



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

BRUSSEL LOUIZA
Hotel Wielemans –  
Defacqzstraat 1�
Generali Belgium NV vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor 
wijziging van de bestemming van 
de 2de en 3de verdieping van Hotel 
Wielemans (beschermd erfgoed) 
van woongelegenheden in bureaus 
(199m²) waarvan het gelijkvloers en 
de 1ste verdieping woongelegenhe-
den blijven.
Tot 28/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

wegenis –  
Keizerin Charlotte- en Atletenlaan
Bestuur Uitrusting & Vervoer vraagt 
stedenbouwkundige vergunning 
voor de heraanleg van het tramsta-
tion met overkapping en plaatsing 
van stadsmeubilair en 4 publici-
teitsborden.
Tot 28/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

renovatie –  
Drukpersstraat 1 tot 1� / 
Congresstraat ��/ 
Onderrichtstraat 91 tot 9�  
(Hotel Empain)
Breevast NV vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor de renovatie 
(met creatie van 5 appartementen) en 
de restauratie met reconstructie van 
de salons van het voormalig Hotel 
en bank Empain.
Tot 28/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

BRUSSEL NO/LEOPOLD
telecommunicatie – 
Ambiorixsquare ��
Base NV vraagt stedenbouwkundige 
vergunning voor de plaatsing van 
een GSM-telecommunicatiestation 
met 6 antennes en 3 straalbundels 
op het dak van een gebouw.
Tot 28/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

BRUSSEL VIJFHOEK
hernieuwing –  
E. Jacqmainlaan 1�-1� (huizenblok 
Circus-, Bloemen-, Vander 
Elststraat en E. Jacqmainlaan)
Association des Copropriétaires 
‘Alhambra’ vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning en milieuvergun-
ning IB met effectenverslag voor de 
verdere uitbating en de regularisatie 
van de capaciteitsuitbreiding van de 
overdekte parking van 150 naar 231 
staanplaatsen (gewijzigd project).
Tot 28/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

ELSENE
complex – Wethoudersstraat �� 
tot �8/Tenbosstraat 19-�1/A. 
Campenhoutstraat 7�-76 en 8�-8� 
(gelegen op grondgebied van Elsene 
en de Stad Brussel)
Magistrat SA vraagt stedenbouw-
kundige vergunning en milieuver-
gunning IB met effectenverslag voor 
de afbraak van de BMW-garage, de 
bouw van een residentieel complex 
met 86 woongelegenheden met een 
kinderdagverblijf waarvan 7 appar-
tementsgebouwen en de verbouwing 
van de 2 ondergrondse verdiepingen 
tot een overdekte parking met 157 
plaatsen.
Tot 24/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

nieuwbouw –  
Kroonlaan �7�
Stedenbouwkundige vergunning om 
een nieuw gebouw op te trekken met 
4 verdiepingen en een gelijkvloers.
Tot 24/12/2007
Overlegcommissie op 9/01/2008

ETTERBEEK
herbestemming –  
Hobbemastraat �
Stedenbouwkundige vergunning 
voor de regularisatie van al uit-
gevoerde werken met name de 
bestemmingwijziging van een een-
gezinswoning in 3 woongelegenhe-
den van de kelderverdieping tot de 
2de verdieping, de verbouwing met 
verhoging van het dak om er een 
duplex met 2 kamers in te richten 
en de bouw van een veranda op de 
1ste verdieping.
Tot 28/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

BBP blok ��� – 
Etterbeeksesteenweg 16�-176/178 
- Belliardstraat 1�9/1�1-1��/1�7-
16�/16� - Froissartstraat �6/7�
Commines-Froissart vraagt de aan-
passing van de stedenbouwkundige 
vergunning voor het herbouwen van 
een gedeelte van een huizenblok 
bestaande uit woningen, kanto-
ren en ondernemingen met 158 
ondergrondse parkeerplaatsen met 
toepassing van de bepaling 4.4 van 
het GBP.
Tot 27/12/2007
Overlegcommissie op 16/01/2008

HAREN
verkaveling/groengebied
Terreinen gelegen achter de gronden 
Verdunstraat nr. 119-175
Brummo NV vraagt verkavelings-
vergunning AN 1709 en de wijziging 
van verkavelingsvergunning AN 
983 zonder voorgaand effectenver-
slag, project voor de bebouwing 
van een beplant eigendom van meer 
dan 3.000m² met aantasting van het 
huizenblok.
Tot 30/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

LAKEN
boomvelling –  
E. Salustraat
Stad Brussel-Wegeniswerken vraagt 
stedenbouwkundige vergunning om 
100 bomen te vellen voor de wijzi-
ging van de inrichting van de weg.
Tot 28/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

NEDER-OVER-
HEEMBEEK
school –  
Heembeeksestraat �6-7�
Fondation Jean-François Peter-
broeck vraagt stedenbouwkundige 
vergunning met effectenverslag voor 
de bouwn van een school voor 45 
leerlingen en een conciërgewoning 
met +250m² voorzieningen.
Tot 28/12/2007
Overlegcommissie op 8/01/2008

VORST
site –  
Berthelotstraat ��
Immo Stockel NV vraagt steden-
bouwkundige vergunning en milieu-
vergunning IB met effectenverslag 
voor de renovatie en de verbouwing 
van een industriële site in 13 wonin-
gen en 41 parkeerplaatsen (gemengd 
project).
Tot 29/12/2007
Overlegcommissie op 15/01/2008

vernieuwing –  
M. Bervoetsstraat 76
A6 BVBA vraagt milieuvergunning 
IB met effectenverslag voor de ver-
dere uitbating van werkplaatsen om 
voertuigen te plaatsen, te onderhou-
den en te herstellen, opslagplaatsen 
en een openlucht parking voor 100 
voertuigen.
Tot 26/12/2007
Overlegcommissie op 12/02/2008

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige 
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankondi-
gingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Contacteer dina@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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Een straat, drie vervoermiddelen, 
evenveel mensen.
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