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renovaties: de grote sprong voorwaarts
grotere rol voor laagdrempelige verenigingen?

Netwerk Wonen, tot hiertoe een illustere onbekende, staat op een keerpunt: wordt het een belangrijke pion in de stadsver-
nieuwing, de bewonersparticipatie en de strijd tegen het broeikaseffect?

Netwerk Wonen... wat is dat voor een beest? Een
ondergrondse actiegroep voor het recht op huis-
jesmelken? Een invloedrijke denktank van nota-
belen? Neen hoor. Het zijn tien verenigingen die
in volksbuurten actief zijn, sinds ’92 verenigd in
een netwerk (Réseau Habitat in het Frans). Het
heeft de opdracht de renovatie in de achterge-
stelde buurten te promoten en bewoners te betrek-
ken bij de opwaardering van hun wijk.

netwerk-van-bovenaf
Verschillende leden van het Netwerk hebben in hun
rijke geschiedenis interessante initiatieven gelan-
ceerd (zie kader). Buurthuis Bonnevie of Habitat
& Rénovation - om er maar twee te noemen -
hebben zich zo een naam weten te verwerven in
de stad of in hun gemeente. Maar het Netwerk heeft
als dusdanig nooit veel potten gebroken.

De ontstaansgeschiedenis verklaart veel. De
leden hebben niet zelf het initiatief genomen om
zich te verenigen. Het Gewest wilde een gespreks-

partner voor haar subsidiebeleid. Zo werden de
verenigingen dringend verzocht een netwerk op
te richten en de Stadswinkel kreeg de coördina-
tie toevertrouwd. Het maakte het Gewest niets uit
dat de verenigingen uiteenlopende profielen had-
den.

Sommige functioneren als buurthuizen; andere
zijn eerder dienstenorganisaties, gelinkt aan de
lokale overheid. Ook het terrein waarop ze actief
zijn, varieert sterk. Comité de la Samaritaine
werkt in 7 straten in de Marollen terwijl wij, Bral
vzw, een Netwerk-Wonenproject hebben in Sint-
Joost maar in de eerste plaats een gewestelijke
federatie blijven. Die verschillen maakten het
moeilijk een gemeenschappelijk doel te berei-
ken.

doorlichting
“Wat moeten we met dat clubje?”, vroegen de
nieuwe verantwoordelijken op het kabinet voor
stadsvernieuwing zich af na de verkiezingen. Ze

bestelden een audit maar knipten ondertussen wel
al in het budget. Nochtans zijn er een aantal domei-
nen waarop terreinverenigingen juist een promi-
nentere rol verdienen.

lage drempel
bXl beleeft de grootste huisvestingcrisis in haar
bestaan. De verhouding tussen de staat van de
woning en de prijs is in veel gevallen helemaal ver-
wrongen. Het Gewest heeft, naast werk, huisves-
ting tot haar grote strijdpunt gemaakt. De bewoon-
baarheidsnormen uit de wooncode moeten de
kwaliteit van de woningen opkrikken. Maar hoe-
ver geraken we met normen alleen? Terreinvereni-
gingen zoals Netwerk Wonen kunnen eigenaars bij
het handje nemen. Zeker als de vraag naar bege-
leiding zal stijgen na de herziening van de reno-
vatiepremies (als de regering er tenminste in slaagt
de premies aantrekkelijker te maken voor de soci-

wijkgetouw met stellingen
verenigingen van Netwerk Wonen zorgen voor renovatie

Wandel door bXl en tel eens de leegstaande panden. In de ene gemeente al wat meer
dan de andere. De werkgroep Leegstand van Netwerk Wonen wil eigenaars, vereni-
gingen en Gemeenten helpen om lege woningen op de markt te brengen.

de bib voor drilboren
Buurthuis Bonnevie in Molenbeek is een naam met
uitstraling. Eigenaars uit de buurt komen er mak-
kelijk over de vloer voor info en hulp. Ook men-
sen met een leegstaand pand. Bonnevie helpt hen
om een project uit te tekenen, gaat mee op zoek
naar financiering of brengt hen in contact met
een sociaal verhuurkantoor (svk). Voor eigenaars
die zelf aan ’t werken slaan, heeft Bonnevie han-
dige dienstverlening in huis. In 2002 is het buurt-
huis gestart met een uitleendienst voor verbou-
wingsmateriaal. Je kunt er terecht voor boren,
een stelling, kruiwagens… allemaal gekruid met
een flinke dosis advies en vorming. Bonnevie
hoopt aldus de kwaliteit van de doe-het-zelfmarkt
op te krikken. Nog te vaak zie je bijv. badkamers
met dunne, niet geïsoleerde buitenmuren met alle
condensatieproblemen van dien.

Sinds begin jaren ’90 kunnen eigenaars ook
terecht bij de klusjesdienst van Bonnevie. Op dit
moment begeleidt Bonnevie een werkloze eigenaar,
met weinig geld maar veel tijd, die eigenhandig een
leegstaand pand renoveert. De man wil dat pand
verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

kleine revolutie in sint-joost
In Sint-Joost brengt Bral vzw in 2004 een bezoek
aan enkele notoire krotten. Onze architecte maakt
een schatting van de renovatiekosten en rekent uit

hoeveel woningen er kunnen komen. Dat resul-
taat duwen we in de handen van de burgemees-
ter en die blijkt enthousiast om de panden aan te
kopen.

Sindsdien komen we samen (alle betrokken
ambtenaren en het sociaal verhuurkantoor) om ins-
trumenten te identificeren om de kankers van
Sint-Joost te bestrijden. Het ‘Wijkgetouw/Métiers
à Tisser’ voor leegstand is dat.

Het is een proces van lange adem want er zijn
hopen obstakels en het is soms moeilijk een zicht
te krijgen op de bevoegdheden die de verschillende
gemeentediensten bezitten. Privé-eigendom is
bovendien goed beschermd in ons land en dat
maakt het Gemeenten zo moeilijk.

Maar de nieuwe transversale aanpak, waarbij
verschillende diensten samenwerken, is een
enorme stap vooruit. Du jamais vu!

verenigingen renoveren zelf
De Netwerk-Wonen-poot ‘CRU’ is een bezige
bij. Met ondermeer de huurdersunie hebben ze al
verschillende krotten opgeknapt in Kuregem.
Hun debuut is een reeks kankers op het Lemmens-
plein, eigendom van de gemeente Anderlecht.
De verenigingen nemen de woningen in erfpacht
en renoveren ze voor de leden van de huurders-
unie. Jarenlang verzetten ze hemel en aarde om

hun budget rond te krijgen. De hele operatie duurt
van ’97 tot 2003, wanneer de laatste huurder z’n
intrek neemt in de nieuwe woningen.

Nu hebben ze een aantal woningen op de Steen-
weg op Bergen gekocht. Als eigenaar kunnen ze
een hypothecaire lening afsluiten. Geen gedoe
meer met waarborgen. De keerzijde van de
medaille is uiteraard dat ze de aankoopsom moe-
ten ophoesten. Met de renovatiepremie en de
lening komen ze niet toe. Gelukkig springt het
Federaal Grootstedenbeleid hen bij.

Voor de werken doet CRU telkens een beroep
op verenigingen die langdurig werklozen aan een
job helpen. Zo geven ze een bijkomende impuls
aan de wijk.

zeker wonen

De klusjesdienst van Buurthuis Bonnevie knapt
Laag-Molenbeek op.

vervolg pagina 3
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geen vuiltje aan de lucht
boven de oven van NO

h

Wordt de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek echt 
proper met de denoxinstallatie?

Zowat alle restafval van het Gewest gaat naar de
verbrandingsoven, die grote ‘fabriek’-met-schoor-
steen achter de spoorwegen. Ze ligt vreemd genoeg
op het grondgebied van Schaarbeek maar we ken-
nen ze beter als de oven van Neder-Over-Heem-
beek. Jarenlang hebben comités en Bral actie
gevoerd tegen de vervuiling die de schouw uit-
spuwt. Komt daar binnenkort een einde aan? Als
we onze Minister-President mogen geloven wel.
Wanneer binnen enkele weken de langverwachte
deNOx-installatie in werking treedt, wordt de
oven volgens hem een van de zuiverste van Europa.

nox
Sinds eind jaren ’90 heeft de oven al een rookgas-
wassing. Een soort watergordijn waar de verbran-
dingsgassen door moeten en die dioxines, zware
metalen en dergelijke wegzuivert. Het vervuilde
water krijgt daarna een behandeling zodat er alleen
zout en een vaste filterkoek overblijft. Maar tot van-
daag blijft de schoorsteen schadelijke gassen uit-
stoten. Vooral de NO

x
ofte stikstofoxiden zijn pro-

blematisch want ze maken ozon aan.

denox
Met Europa achter de veren, besliste het Gewest
jaren geleden al om een denox-installatie te bou-
wen om de stikstofoxiden op te vangen. Ze kiest
voor een oersimpel procédé: voeg een half pond
amoniak toe aan de rook, meng goed en ecce

homo... er ontstaat water en onschadelijk stik-
stofgas. Voor de scheikundigen1: NO

x
+ NH

3
= H

2
O

+ N
2
. Met andere woorden: dit proces voegt geen

afvalproducten toe aan de verbranding. Iedereen
tevree.

extra energie nodig
Toch een kleine domper op de feestvreugde: het
ingrediënt amoniak is zelf niet zuiver op de graat.
Het veroorzaakt zure regen. En spijtig genoeg ver-
wacht men dat er altijd een hoeveelheid amoniak
zal onstnappen in de vrije lucht. Volgens de milieu-
effectenstudie gaat het echter om kleine hoeveel-
heden. En sowieso heet de concentratie aan amo-
niak in onze regio zo klein te zijn dat alleen kniesoren
daarover kunnen vallen. Nog een nadeel: het procédé
werkt alleen op een temperatuur van 200°C. En nu
is die rook toch wel afgekoeld zeker tot 65 °C wan-
neer ze aankomt in de denox-filter? Opnieuw
opwarmen dus en dat vergt extra energie.

laat maar ambitieus
Eigenlijk had de installatie al begin 2005 in wer-
king moeten treden. Het project is wat over tijd en
klokt af net nà de valreep: de limietwaarden van
vervuilende stoffen in rookgassen uit de Europese
richtlijn op verbrandingsovens zijn van toepassing
sinds eind 2005. Het Gewest compenseert dat
door haar ambitie: de uitstoot moet een heel stuk
lager liggen dan de norm.

minder ozon?
Zes keer lager? Dat klinkt fantastisch natuurlijk.
Nemen de ozonconcentraties vanaf nu dan een ste-
vige duik? Het zal niet zo’n vaart lopen. De nieuwe
installatie zou weliswaar 80% van de NO

x
uit de

rook moeten halen maar de verbrandingsoven
stoot maar een beperkt deel van de NO

x
uit in onze

lucht (10%). Het verkeer is vele malen ‘produc-
tiever’ op dit vlak.

Een simpel rekensommetje leert ons dus dat de
denox-installatie de concentratie aan stikstofoxi-
den met zo’n 8% moet doen dalen. Of die voor-
spellingen uitkomen, zal moeten blijken. We hopen
dat het Gewest de bewoners voldoende zal infor-
meren. Maar hoe dan ook: heel veel effect op de
ozonpieken moeten we niet verwachten.

preventie
Het is duidelijk dat de oven van Neder-over-Heem-
beek een lange weg afgelegd heeft. Maar laten we
oppassen met termen als ‘proper’en ‘zuiver’in dit
verband. Een verbrandingsoven is nooit zuiver: er
blijft een afvalkoek die we moeten storten. Er
blijft altijd een fractie van vervuilende stoffen in
de rook zitten. En de CO

2
-uitstoot is aanzienlijk.

Preventie is nog altijd beter dan verbranden.

1 Voor de grapjurken: NO.NO
x

at NO
h
.

leefbare buurt

aal zwakkeren). Het Netwerk en de Brusselse
Bond voor het Recht op Wonen hopen op een
nieuwe niet-hypothecaire lening zodat mensen
die het echt nodig hebben eindelijk de financiële
steun krijgen om te renoveren.

leegstand
Ook leegstand is een heet hangijzer dat vraagt om
een smid op het terrein. De Gemeenten missen
soms technische expertise om de haalbaarheid
van renovaties in te schatten. Ze zitten doorgaans

ook te vastgeroest in departementen om een com-
plex probleem als een stadskanker aan te pakken
en er tot de finish mee door te gaan. Die transver-
sale benadering maakt deel uit van de opdracht van
Netwerk Wonen. Als het Gewest die methode
valoriseert, kan de strijd tegen leegstand terrein-
winst boeken.

meer energie voor netwerk wonen
Ook op het vlak van bewonersparticipatie en
energie denkt het Netwerk volledig met de tijd-

geest mee. Participatieve democratie is in de mode
maar op dit moment zijn er nagenoeg geen des-
kundigen om het te organiseren. Het Netwerk
weet alvast hoe ze bewonersgroepen moet onder-
steunen. Voor rationeel energiegebruik kan het
Netwerk na een inloopperiode ook een rol opne-
men. De renovatieadviseurs zijn goed geplaatst om
isolatiecampagnes te promoten in de wijken maar
nu hebben ze nog onvoldoende voeling met dat
thema. Het Netwerk Wonen kan een quantum-
sprong maken. Geen tijd om te bezuinigen!

Is zuivere rook uit een verbrandingsoven een mythe of evolueren we er naartoe?

vervolg van pagina 2

Bral zkt. visionaire BXLaars om mee te discussiëren over

een totaalvisie over bewonersparticipatie en stadsvernieuwing
do. 26 januari 2006 doorlopend vanaf 19u30

GC Ten Noey in Sint-Joost

een eerste Bralcafé in de reeks

‘De Lijn van Bral’

meer info bij piet@bralvzw.be
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de meeneem-oplossing
overstapparkings nuttig binnen de stad?

Minister Smet lanceert een plan om 6 000 parkeerplaatsen aan
te leggen bij metrohaltes.Valt dat te rijmen met de aanleg van
het Gewestelijk Expresnet (gen)?

De inkt blijft vloeien over dat Gen. Experts en
politici zijn het erover eens dat het Gen enkel een
succes wordt, als we tegelijk de stad minder aan-
trekkelijk maken voor de auto. Begeleidende
maatregelen heet dat in het jargon. Alleen is het
begeleidend luik bijzonder vaag gebleven. In
2003 hebben de Gewesten een aantal begelei-
dende maatregelen afgesproken in een raamak-
koord: ze nemen zich voor zones 30 in te voeren,
de commerciële snelheid van het binnenstedelijk
openbaar vervoer op te trekken en het parkeer-
aanbod te beperken. Overstapparkings in de
buurt van spoorwegstations behoren ook tot de
mogelijkheden. Maar definities, een kalender of
cijfermatige doelstellingen zijn er niet.

6 000
In een recente opwelling kondigde de Minister van
mobiliteit naast een kwaliteitssprong voor het
openbaar vervoer ook 6 000 extra parkeerplaatsen
aan. De meeste daarvan moeten komen langs de
gewestgrenzen; in de nabijheid van metrohaltes
zoals Erasmus, Coovi en Heizel. Maar ook dieper
gelegen knooppunten zoals Delta zouden hun par-
keerplaatsen krijgen. Op die manier wil het kabi-
net de pendelaar uit z’n auto halen en op het open-
baar vervoer doen overstappen.

goed idee?
Zijn dit nu de overstapparkings waarvan sprake in
de overeenkomst over het Gen? En klopt de rede-
nering dat zulke parkings het openbaar vervoer sti-
muleren? Of zetten die parkings mensen juist aan
om met de auto naar de stad te komen? Als we naar
de korte termijn kijken, is het effect op de verkeers-
stromen allicht positief. Autopendelaars die nu
staan aan te schuiven richting centrum, stappen
morgen misschien af aan Erasmus als daar goede
parkeermogelijkheid is. Maar houdt die idee steek
wetende dat over enkele jaren snelle buslijnen en
verbeterde treinverbindingen uit Vlaanderen en
Wallonië Brussel instromen?

of eerder à coté de la plaque?
NoMo, vereniging die ‘autrement mobile’ is, en
Bral vrezen dat over enkele jaren de parkings een
geduchte concurrent zullen zijn voor dat nieuwe
aanbod aan openbaar vervoer. Als we overstappar-
kings willen bouwen, moeten die veel verder van
de stad liggen. Anders gaan we voorbij aan de doel-
stellingen van het Gen, een hoogwaardige vervoer-
slaag die de pendelaar zo dicht mogelijk bij zijn
domicilie wil oppikken.

NoMo en Bral verwijten het kabinet dat hun
visie niet verder reikt dan de gewestgrens. Terwijl

het Brabantse hinterland nu al dichtslibt, zouden
extra parkeerplaatsen de pendelaar een verkeerd
signaal geven. ‘Even op je tanden bijten en je
neus dichtknijpen. In Brussel ligt er een vrije par-
keerplaats op je te wachten’. Voor Brussel is de ver-
keersstroom in het hinterland trouwens ook schade-
lijk. De grote ring en de invalswegen bezorgen onze
stad namelijk hopen luchtvervuiling. Luchtkwa-
liteit is bij uitstek grensoverschrijdend.

geen plaats voor parkings
En om de pot uit te schrapen, halen we ook de laat-
ste argumenten van NoMO en Bral boven: grote
parkings verslinden ruimte waarop overdag ton-
nen blik wezenloos staan te blinken. Ruimte is tot
nader order een kostbaar goed in bXl. Ook creë-
ren zulke parkings plaatselijke mobiliteitskno-
pen. Het zal daar ter plaatse de doorstroming van
het openbaar vervoer hinderen. Past dit trouwens
in het Iris plan II, het geactualiseerde vervoersplan
van het Gewest?

NoMo en Bral stellen voor om snel over te
gaan tot echte begeleidende Gen-maatregelen.

anders mobiel

met de tank naar school
het gaat de verkeerde kant op met ons wagenpark

Op de internationale actiedag voor het klimaat van 3 december ll. trok de groep
‘4x4info’met andere organisaties1 aan de alarmbel. Ze stellen zich elk vanuit hun
eigen perspectief vragen bij het groeiend aandeel terreinwagens in het Belgisch
wagenpark.

Je hebt zeker al horen spreken over die SUV’s,
jeeplikes of 4x4’s. Deze trend is een ramp voor
milieu en verkeersveiligheid. Cijfers van Febiac
tonen aan dat het aanbod van terreinwagens
enorm is toegenomen. De tijd dat 4x4’s enkel voor
beroepsdoeleinden modder omwoelden, is voor-
bij. Ze rijden nu naar school, naar de bakker en
naar het werk. In de handel schijn je zelfs spuit-
bussen te kunnen verkrijgen met modder om je
beest op vier wielen toch nog wat ‘outdoorgeloof-
waardigheid’ te geven!

De verenigingen belichten de negatieve effec-
ten van deze vehikels op onze leefomgeving. De
4x4’s geven een eng veiligheidsgevoel dat roeke-
loos gedrag in de hand werkt. Snelheidsremmende
maatregelen hebben minder effect op dit soort
wagens want ze walsen probleemloos over oneffen-
heden heen. Voetpaden incluis. Ze drukken onder
hun gewicht onze voetpaden kapot. Da’s onaan-
vaardbaar want openbare ruimte is in de stad al zeer
schaars. En natuurlijk verbruiken deze wagens
veel meer brandstof waardoor ze meer broeikas-
gassen uitstoten.

een nieuw platform
4x4 info is een actiegroep die de strijd aanbindt
met dit hinderlijk fenomeen. Ze laten geen ban-
den af maar organiseren wel ludieke acties. Neem
eens een kijkje op www.4x4info.be. Het integrale
persbericht staat ook op www.bralvzw.be.

1 Voetgangersbeweging, Natuurpunt, Bond Beter
Leefmilieu, NoMo, Fietsersbond, JNM, Inter-
Environnement bXl en I-E Wallonie en Bral vzw.

Om de bestaansreden 
van je terreinwagen
zichtbaar te maken,
zijn nu al enkele fijne
producten in de handel.
Het is nog enkel wachten 
op de variante ‘koeienvla’.

Een mooi voorbeeld van “stedelijke acupunctuur” : een overstapparking.



Binnenkort een aparte Alert over Thurn & Taxis. Te
verkrijgen op aanvraag.
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Thurn & Taxis: 
TouT publiek!

Voor de onvermoeibare feestneuzen onder jullie:
onder de welluidende naam TouT publiek organi-
seert Bral vzw met een heleboel organisaties uit
Laken, de Maritiemwijk en de Noordwijk een
feest in en op T&T.

Op zondag 15 januari 2006 vanaf 11.00 uur
draaien we dansmuziek, kun je snuisterijen kopen
op de rommelmarkt, je kinderen bewonderen die
zich uitleven op het springkasteel of tijdens het
minivoetbaltoernooi. Je krijgt informatie over de
site, uitleg over de procedure en je kunt daarover
je opinie formuleren. Afspraak in en rond het
Maritiemstation, Picardstraat 11 (ingang langs de
cirkusschool).

Voor wie geen enkele Alert in zijn verzame-
ling wil missen: binnenkort een Alertspecial over

de site Thurn & Taxis. We verspreiden het klei-
nood ruim in de wijken rond T&T maar ook
andere Brusselaars kunnen het nummer ontvan-
gen. Bel of mail ons en het valt in je echte of elek-
tronische postbus.

tram 10 wordt onderzocht
Komt ie er of komt ie er niet? De snelle tramver-
binding tussen Simonis en het Noordwesten van
Jette? Al een decennium lang wordt er geheimzin-
nig gedaan over een tramlijn, die het nummer 10
draagt. Het AZ–VUB ligt namelijk te wachten op
een betere ontsluiting door het openbaar vervoer.
Haar Franstalig broertje ULB-Erasme heeft onder-
tussen haar verlenging van de metro gekregen
maar het plan van een ‘snelle tramverbinding’
naar het AZ–VUB ligt al jaren in de koelkast.
Komt door communautair getouwtrek en een
slechte vertaling: Tram à Grande Vitesse (TGV)
heeft inderdaad een negatieve bijklank. Het buurt-
protest steekt ondertussen terug de kop op. Bewo-
ners zien o.a. het traject langs de Jetselaan en de
Spiegelwijk niet zitten.

In het regeerakkoord noch in het nieuwe tram-
plan staat er iets over tram 10. Maar Minister
Smet verklaart er werk van te maken. De gemeente
Jette is verdeeld en vraagt een effectenstudie. Het
Gewest wil een effectenrapport, een minder diep-
gaande en minder dwingende studie. Na wat gekis-
sebis haalt Jette de buit binnen. Een milieueffec-
tenstudie zal dus de impact op het vlak van
mobiliteit, stedenbouw en patrimonium bestude-
ren. Opzienbarend is dat niet alleen de optie tram
wordt onderzocht maar ook de opties bus en zelfs
metro. Het vervolg van het dossier hangt af van
de conclusies van deze effectenstudie.

Op 10 januari om 18u30 organiseert Jette een
infovergadering over de effectenstudie in de poly-
valente zaal van de NL bib op het K. Mercierplein.
Het lastenboek voor de studie kun je vanaf 6 janu-
ari 2006 inkijken op het gemeentehuis.

brussels afvalplan 
al halfweg maar nog niet
ver opgeschoten

Het gewestelijk ‘plan voor preventie en beheer van
afvalstoffen’loopt van 2003 tot 2007. Het staat vol
grote woorden over ‘dematerialisatie’ ofte pre-
ventie maar bevat vooral concrete doelstellingen
over ophaal. Meer niet.

Hoe staat het met de vorderingen halfweg?
Inter-Environnement Bruxelles en wij vinden dat
het weinig ambitieuze plan nog niet eens is inge-
lost. Als we zo verder gaan, blijft de afvalberg stij-
gen. De doelen en acties op het vlak van preven-
tie en netheid zijn veel te strikt gescheiden. Er is
geen enkele strategie om gezinnen te sensibilise-
ren. Weinig mensen weten waar ze met herbruik-
bare goederen naartoe kunnen. En een goed ins-
trument als de anti-reclamesticker blijft in de lade
liggen. En waar blijft die studie over de tarifering
van huisvuil?

IEB en Bral stellen voor dat gratis huisvuil een
plafond krijgt, afhankelijk van gezinsgrootte en
inkomen. Wie meer afval buiten zet dan de limiet,
betaalt. Je vindt ons volledige persbericht op
www.bralvzw.be.

nieuwe fietsersbond in
schaarbeek, evere en
sint-joost

Het gaat vooruit met de fiets. Het aantal fietsers
is met 50% gestegen vorig jaar, zegt ons Pro Vélo
op basis van haar jaarlijkse tellingen. Nu neemt ook
het aantal afdelingen van de fietsersbond toe.
Anderlecht, Jette en Vorst hebben al jaren een
lokale afdeling. Sinds vorig jaar vervoegt Molen-
beek dat lijstje en in het noordoosten van de stad
begint het ook te kriebelen. Onlangs is het start-
schot gegeven voor een afdeling die de gemeen-
ten Schaarbeek, Sint-Joost en Evere verenigt. Een
eerste vergadering lokte 15 geïnteresseerden.

De nieuwe afdeling wil de lokale politici testen
op hun fietsinborst. De vooravond van de gemeen-
teraadsverkiezingen is daar een uitgelezen moment
voor. Een andere piste is een zwarte-puntenlijst.
Heel de omgeving rond het Noordstation-Kruid-
tuin is bijvoorbeeld nog altijd een barrière als je
vanuit Schaarbeek naar de Vijfhoek fietst.

Een krachtige fietsersbond speelt een cruciale
rol om de net-niet-fietser op een tweewieler te krij-
gen. Om het met de woorden van onze nieuwe
fietsmanager Frederik Depoortere te zeggen: “Fiet-

Fietsen in Brussel zit in de lift. Bral gaat mee. En de
fietserbond ook.

nieuws van het front

sen moet sexy zijn en niet enkel voor idealisten!”
Op 30 januari komt de nieuwe afdeling opnieuw

samen in de Kattepoel, Rogierlaan 214 in Schaar-
beek. Roel vertelt je er meer over (roel@binnen-
band of op 02 290 91 80). Meer weten over de
andere afdelingen? Je kunt terecht bij Roel of
surf naar www.fietsersbond.be/brussel.



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

ANDERLECHT
weg – Prins van Luik, Demosthenes,
C. Buysse, C. Plisnier
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het kruispunt.
Tot 18/01/2006
Overlegcommissie op 25/01/2006

BRUSSEL NO/
LEOPOLDWIJK
renovatie – Handelsstraat 10-16
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie van het gebouw en wij-
zigen van de gevel.
Tot 2/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

bestemmingwijziging – Jozef II-
straat 108-110, Livingstonelaan 5-9
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van de kan-
toren in voorzieningen met binnen-
verbouwingen.
Tot 2/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

fitness – Kunstlaan 47-49
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van de kan-
toren tot fitnessruimte.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

nieuwbouw – Spastraat 48
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 4 woningen.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

BRUSSEL
NOORDWIJK
kleine ring – Negende Linie-,
Nieuwpoort- en Barthelemylaan,
Koolmijnen- en Henegouwenkaai
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de Gewestelijke
Kleine Ring.
Tot 16/01/2006
Overlegcommissie op 24/01/2006

BRUSSEL VIJFHOEK
fietsroute nr. 7 – Bloemenhofplein,
Zespenningen-, Bogaarden-,
Rollebeek-, Cellebroers-, Wol-,
Grotehertstraat en Louizaplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de inrichting van een deel van de
Gewestelijke fietsroute nr. 7.
Tot 16/01/2006
Overlegcommissie op 24/01/2006

verbouwingen – 
Huidevettersstraat 216
Poverello vzw vraagt een steden-
bouwkundige vergunning voor de
verbouwing van de slaapkamers, het
sanitair, de gemeenschappelijke zit-
ruimte en de overdekte rondgang met
extra toegangen.
Tot 2/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

bestemmingwijziging – 
O-L-V. Van Vaakstraat 2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van een
industrieel gebouw met kantoren tot
een handel met kantoor, 17 woningen
en 2 ateliers.
Tot 2/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

renovatie – Baksteenkaai 48-54
Stedenbouwkundige vergunning voor
de renovatie en de verbouwing van 4
gebouwen voor 8 woningen, 2 han-
delsruimten en een parking (9 voer-
tuigen).
Tot 2/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

bestemmingwijziging – 
Van Gaverstraat 2
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bestemmingwijziging van het han-
delsgelijkvloers naar taverne en de
woonverdiepingen naar hotel.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

renovatie – Blaesstraat 67 tot 77,
Spiegelstraat 46 tot 54,
Kruisboogschuttersstraat 1 tot 5
Stedenbouwkundige vergunning voor
de verbouwing van 76 appartemen-
ten met 2 kamers en 5 handelszaken
tot 60 appartementen met 1 tot 4
kamers, 5 handelszaken en 2 collec-
tieve ruimten en vellen van 15 bomen.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

park – Brigittinenstraat 
en Spiegelstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van het park ‘Marie
Popelin’, het vroegere Brigittine-
spark.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

heraanleg plein – Koningsplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van het plein met
nieuwe verkeerseilanden.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

ELSENE
herinrichting plein –
Drievuldigheidsvoorplein
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van het plein.
Tot 30/12/2005
Overlegcommissie op 12/01/2006

EVERE
zone 30 – Doolegtstraat en Marnestraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de aanpassingen aan de bestaande
zone 30.
Tot 9/01/2006
Overlegcommissie op 19/01/2006

HAREN
weg – Verdunstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de straat tussen de

Parochie- en Servandonistraat, en de
heraanleg van de voetpaden van de
Servandonistraat.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

weg – Verdunstraat,
Kortenbachstraat, Flodorpstraat,
St-Elisabethstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van het centrum van
Haren.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

KOEKELBERG
weg – E. Sergijselsstraat 
tussen het Vanhuffelplein 
tot de Jetsesteenweg
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de E. Sergijsels-
straat.
Tot 9/01/2006

weg – Schmitzstraat 
tussen de Van Hoegaerdestraat 
tot de St-Annakerkstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de herinrichting van de Schmitzstraat.
Tot 9/01/2006

NEDER-OVER-
HEEMBEEK
weg – Oorlogskruisenlaan, F. Vekemans-
, Driegaten- en Leo XIIIstraat
Stedenbouwkunde vergunning voor
de vernieuwing van de weg.
Tot 1/01/2006
Overlegcommissie op 10/01/2006

SCHAARBEEK
weg – Groen-, Kleine Hulp-, 
St-Franciscus- en Merinosstraat
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van de wegen in de
wijkcontracten ‘Bossuet-Houwaert’
en  ‘Groen’ te  S t - Joos t  en
‘Brabant/Groenstraat’in Schaarbeek.
Tot 31/12/2005
Overlegcommissie op 20/01/2006

nieuwbouw – 
Wijnheuvelenstraat 256-262
Stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van 8 appartementen en een
overdekte parking (8 voertuigen).
Tot 28/12/2005
Overlegcommissie op 13/01/2006

St-AGATHA-BERCHEM
park – J. Goffinlaan
Stedenbouwkundige vergunning voor
de heraanleg van het De Mulder park.
Tot 30/12/2005
Overlegcommissie op 12/01/2006

VORST
paraboolantennes – gemeente Vorst
Het ontwerp van gemeentelijke ste-
denbouwkundige verordening
betreffende de plaatsing van para-
boolantennes voor privé-gebruik.
Tot 10/01/2006

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankon-
digingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http://www.bralvzw.be/OO.html
Contacteer patricia@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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tramwijzer 2:
tussen koning
en kanaal

Ontdek met het openbaar ver-
voer het rijke verleden en heden
van de Noord en -Havenwijk,
Laken en Jette. Tramwijzer 2, de
nieuwste publicatie van Bruksel
begeleidt je op een uitgekiend
traject met de trams tussen
koning en kanaal. Onderweg
verdiep je je samen met de
Tramwijzer in industriële buur-
ten, statige lanen, kleurrijke wij-
ken en charmante parken. 
Te bestellen bij Brukselbinnen-
stebuiten, Hopstraat 47, 1000
Brussel of T 02 218 38 78 of 
E bruksel@skynet.be.


