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GOVERNANCE 

Een publiek park voor Thurn&Taxis 

 

 

Dat er binnenkort een groot park komt aan Thurn & Taxis, dat is de danken aan de inzet en de 

creativiteit van de bewoners, aan een welwillende administratie, maar ook met BRAL droegen we ons 

steentje bij.  Want al sinds het manifest “T&T : TouT Publiek” in 2006, vragen we samen met de 

buurtbewoners, comités en andere organisaties een park van 10 ha.  

Maar er wordt ook gebouwd op de site, de coherentie tussen de verschillende plannen is echter vaak 

zoek. Begin 2015 schreven we dan ook een persbericht met volgende duidelijke vraag : “ BRAL 

vraagt om geen vergunning af te geven voor het nieuwe kantoorgebouw voor de Vlaamse 

Gemeenschap, zolang er geen coherent plan is voor de belangrijkste woonzone op de site 

Thurn&Taxis (T&T).“ Mét succes: de grond naast het Maritiemstation waarop ongeveer 900 

woningen moeten komen - wordt globaal hertekend en de Bouwmeester mag aan kwaliteitscontrole 

doen. Stevig lobbywerk met een duidelijk resultaat. De leefkwaliteit van de buurtbewoners zal er wel 

bij varen.   

En dat we altijd waakzaam moeten zijn, bewezen we ook in mei, toen ging de regularisatie van de 

eerste fase van het park in openbaar onderzoek. Opvallend: er stonden geen ingangen op aangeduid! 

BRAL trok aan de alarmbel en lichtte de omwonenden en lokale organisaties in over het openbaar 

onderzoek. We dienden samen onze bezwaren in en legden deze uit aan de overlegcommissie. Een 

blitsactie die loonde: er komt een toegang aan het Laekenveldplein.  
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Dat goed nieuws werd publiek gemaakt op een debat in oktober dat we hierover organiseerden op de 

site (150 aanwezigen in het Pakhuis op T&T), in samenwerking met JES vzw: ‘Welke toekomst voor 

Thurn & Taxis ?’. Want op die toekomst hadden we nog lang geen zicht! Informatie verstrekken, 

bewoners het woord geven en in debat gaan met de (privé-)eigenaar en de beleidsmakers, het zou veel 

meer moeten gebeuren in de grote Brusselse stedenbouwdossiers.  

 

Het is ook niet zonder reden dat we zo’n publiek debat samen met JES organiseerden. JES heeft een 

gewortelde werking met de jonge ketten uit de omliggende wijken . Naast de verschillende betrokken 

politici, de Brusselse bouwmeester en de eigenaar nam ook de jeugdraad van Molenbeek het woord op 

het debat. Een meerwaarde.  

Al werd de feestvreugde toch een kleine beetje getemperd: hét grote plan bleek toch nog niet 

afgewerkt en dus kregen we niet te zien. Wel werd aangekondigd dat het park toegankelijk zal blijven 

(al riskeert dit een blijvende strijd zijn) en we kwamen meer te weten over de komst van scholen.  

 

Het is duidelijk dat de Brusselaars in het algemeen en de omwonenden in het bijzonder met veel 

interesse naar deze belangrijke site blijven kijken. De aanwezigen waren duidelijk opgetogen met de 

antwoorden op hun vragen. De eerste realisaties worden eindelijk zichtbaar op het terrein wat 

ongetwijfeld een verklaring is voor de hernieuwde interesse.  

Deze debatavond zette dan ook een nieuwe dynamiek in gang van mensen die zich betrokken voelen 

bij de site, op plannen broeden en klaar staan wanneer de plannen een nieuwe fase intreden. BRAL 

staat klaar om ze daarin te begeleiden.   

http://www.bral.brussels/nl/artikel/welke-toekomst-voor-thurn-taxis-de-antwoorden 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/welke-toekomst-voor-thurn-taxis  

http://www.bral.brussels/nl/artikel/welke-toekomst-voor-thurn-taxis-de-antwoorden
http://www.bral.brussels/nl/artikel/welke-toekomst-voor-thurn-taxis
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Bewoners EU-wijk kiezen voor andere aanpak 

 
 

Coördinatie Europa, het overleg van lokale comités in de EU-wijk, verandert dit jaar het geweer van 

schouder. Een niet onbelangrijke beslissing. Het wordt steeds duidelijker dat we – BRAL is heel actief 

binnen de coördinatie - met oppositie en defensieve acties onvoldoende greep krijgen op de grote 

projecten en hun impact. De voorbije jaren hebben we veel energie besteed aan de grootse 

vernieuwingsplannen voor de Wetstraat, het Projet Urbain Loi (PUL). Dossiers verslinden, 

bezwaarschriften opstellen, overlegcommissies opvolgen en ten einde raad naar de rechtbank stappen 

en wachten op hun Salomons oordeel. In het beste geval krijgen we gelijk, maar vaak is het te laat 

voor veranderingen op het terrein. 

En hoewel we nog steeds geloven dat onze principes en visie het vechten waard zijn, willen we ook 

via dialoog resultaat boeken. Hiervoor hebben we vier prioriteiten gekozen: de heraanleg van het 

Schumanplein, een globale aanpak voor het Leopoldpark, een verplichte evaluatie van de volledige 

ecologische voetafdruk van alle afbraak- en nieuwbouwwerken en een werfcoördinatie op 

wijkniveau.  

Het is een weg van lange adem. Voor de heraanleg van het Schumanplein is er overleg met de 

gewestelijke en federale overheid. Centrale prioriteit voor ons: de verbinding tussen de woonwijken, 

en zo min mogelijk ruimte voor de auto’s van pendelaars. Ze horen niet in het straatbeeld, maar ook 

niet in tunnels. Dat probleem moet ver buiten Brussel opgelost worden, met overstapparkings en meer 

openbaar vervoer. Maar ook positief nieuws: ons pleidooi voor een globale aanpak van het 

Leopoldpark kreeg gehoor. Het ADT heeft de opdracht gegeven om zo’n plan op te maken. De lokale 

wijkcomités, de gebruikers van de friche in het Leopoldpark (Pum) en Staten Generaal van het Water 
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gaan nu hun zegje doen mogen doen over dit plan. Want ze hebben officieel een plaats in het comité 

dat die plannen mag opvolgen. Dat is de aanpak die wij als Bral en als Coördinatie altijd verdedigen: 

dat de rechtstreeks betrokkenen mee aan tafel zitten. De uitdagingen zijn groot: respect voor de 

specifieke waterhuishouding, een park voor de buurt, integratie van de Europese functies met o.a. het 

nieuwe Huis van de Europese Geschiedenis (jaarlijks 100.000 bezoekers!)  

Dit jaar ging ook de ‘European Commissioner’ echt aan de slag. Hij is de go-between tussen de 

Brusselse overheden, de internationale instellingen en alle andere betrokkenen. We zijn de man gaan 

opzoeken, en hebben hem volgende duidelijke boodschap gegeven: de werfhinder in de EU-wijk moet 

verminderen. 
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Brussel beter besturen: lichtend voorbeeld Turnhout 

 

 

Hoe verhinder je dat grote stadsprojecten in de toekomst niet lopen zoals ze zouden moeten lopen? 

Hoe kunnen grote projecten sneller gerealiseerd worden? Hoe kun je burgers meer betrekken? Hoe 

kunnen administraties beter met elkaar samenwerken? De Brusselse regering heeft er iets op 

gevonden: binnenkort houdt ze twee gloednieuwe Brusselse instellingen boven het doopvont: het 

Brussels Planbureau (BPB) en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) . Een gebeurtenis 

waar we alles van wil weten en waar wij via gericht lobbywerk en grondige analyse de overheid op 

nog betere ideeën proberen te brengen. Een efficiënt middel daarbij: leren van andere steden. Van 

Turnhout bijvoorbeeld.  

http://www.bral.brussels/nl/artikel/met-bral-naar-turnhout    

In Turnhout was het mogelijk om een typische ‘moeilijke’ reconversie van een oud industriegebied in 

het centrum van de stad te kunnen volgen van bij de eerste wilde plannen tot bij de uitvoering. We 

leerden de valkuilen en de schietgeweren kennen waar zo’n ‘complex’ project mee te maken krijgt en 

ook wat er nodig is om effectief iets te realiseren. 

En wat staken we op in Turnhout? Het belang van continuïteit en kwaliteitsbewaking tussen planning 

en uitvoering bijvoorbeeld. En dat het ook in Vlaanderen al eens fout gaat en langer duurt dan gedacht. 

Bleef nog hangen: liever een lange tijd tussen plannen en uitvoering dan toe te geven aan de druk om 

snel te gaan, en dus met een slecht project te eindigen.  

Gerelateerd met deze zoektocht naar inspiratie voor een beter bestuur van Brussel schreven we in 2015 

ook twee doorwrochte artikels: “Duurzaam ontwikkelingsplan begraven?” en: “De doorstart voor het 

Kanaalplan”.  

http://www.bral.brussels/nl/artikel/met-bral-naar-turnhout
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Ook in 2015 ging het GPDO niet in openbaar onderzoek. Wel waren er de conferenties die ATO en 

Brussels Academy organiseerde over de 10 grote uitdagingen waarmee Brussel geconfronteerd wordt 

en die ook de rode draad zijn van het voorontwerp GPDO. Bral volgde verschillende conferenties en 

nam deel aan enkele seminaries. 

 

Interregionale samenwerking … 

… en mobiliteit 

 

Samen met de leden van het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie (BRAL, IEB, 

UNIZO, ACV, UCM, beweging.net, e.a.) volgen we ook dit jaar de dossiers van de drie geplande 

shoppingcentra opnieuw op de voet. We ontmoeten elkaar bij het begin van het jaar, en beslissen om 

de focus dit jaar te leggen op de communicatie. We proberen altijd de link te leggen met het gevreesde 

mobiliteitsinfarct. Zo trekken we in februari en in april, voor en tijdens het openbaar onderzoek voor 

het GRUP VSGB nog eens aan de alarmbel (persbericht april: “Komst 3 shoppingcentra maakt zwaar 

investeren in mobiliteit nutteloos”) en wanneer de Vlaamse regering later nog eens aanpassingen 

aankondigt aan het VSGB, voeden we het publiek debat door samen met BBL en Greenpeace de pers 

toelichting te geven bij onze standpunten. We roepen in onze nieuwsbrief onze leden op om te 

reageren.  

http://www.bral.brussels/nl/artikel/shoppingcentra-nefast-voor-werknemers-en-zelfstandigen   

 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/shoppingcentra-nefast-voor-werknemers-en-zelfstandigen
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… en EUROSTADIUM 

 

In september diende BRAL een bezwaarschrift in tijdens het openbaar onderzoek over de 

“kennisgevingsnota aangaande het project- milieueffectenrapport (MER) voor Eurostadium Brussels”. 

We stelden het bezwaarschrift ook zo op dat bewoners ermee aan de slag konden om zelf hun 

bezwaren in te dienen. We vroegen aan het studiebureau om de effecten van de andere projecten in de 

buurt effectief ook rekening te brengen, zeker inzake mobiliteit. Uplace en Dockx andere winkelcentra 

die ook grotendeels van de Ring en de A12 afhankelijk zijn voor hun (auto-)mobiliteit.  Zoals 

gewoonlijk kijkt elk project enkel naar zichzelf en kunnen we fluiten naar een zicht op de 

gezamenlijke gevolgen. We blijven die probleem aankaarten in de pers en in de verschillende 

adviescommissies. Om onze mening vorm te geven, toetsen we ook af met lokale spelers en 

bewonerscomités, en we laten onze stem horen tijdens een thematische middag georganiseerd door CC 

Strombeek in Grimbergen over deze problematiek.   

http://www.bral.brussels/nl/artikel/eurostadium-de-bezwaren-van-bral  

 

… en verschillende plannen 

We volgen het grensoverschrijdende initiatief Metropolitan Landscapes en T.OP Noordrand op. 

ML is een unieke samenwerking tussen het Brusselse en het Vlaamse gewest die via het structureren 

van open ruimtes de grenzen tussen beide gewesten vervagen. TOP Noordrand leidt tot veel 

interregionale contacten en een interessant nieuw netwerk. We zien TOP Noordrand nog altijd als een 

antwoord op een vraag voor meer interregionale samenwerking die we in 2012 al stelden.  

 

 

 

… en fietsen tussen Brussel en Halle  

Het Fiets-GEN of Gewestelijk ExpresNet is één van de quickwins inzake intergewestelijke 

samenwerking die BRAL al jaren mee op de agenda zet. BRAL werkte in 2015 samen met 

Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei om het fiets-GEN als efficiënte fiets-as voor woon-

werkverkeer én als recreatieve as te promoten. We krijgen daarbij de steun van de Fietsersbond, GRACQ 

en Coördinatie Zenne. Inwoners uit de Rand en Brussel slaan de handen in elkaar om te tonen dat er een 

alternatief is voor de wagen. Aan de fietstocht namen zowat 120 mensen uit Brussel en Vlaams-Brabant 

(lokale fietsverenigingen en fietspendelaars) deel. Onder de deelnemers: mobiliteitsminister Pascal Smet, 

kabinetsmedewerkers van Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts en gedeputeerde Tom Dehaene.  

http://www.bral.brussels/nl/artikel/eurostadium-de-bezwaren-van-bral
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Het fiets-GEN staat voor Fiets-Gewestelijk Expresnet, een directe verwijzing naar het Gewestelijk 

Expresnet (GEN) van de spoorwegen. De routes van het fiets-GEN moeten de snelwegen onder de 

fietspaden worden. Wij spitsen ons toe op één van de twee fietssnelwegen die al in 2011 als prioritair naar 

voren werden geschoven: de Kanaalroute.   

Niet enkel het Kanaal verbindt Brussel en Halle, ook de Zenne doet dat. De twee zijn dan ook 

onlosmakelijk verbonden met elkaar en vloeien beiden rustig over gewestgrenzen heen. En waar de Zenne 

vroeger verstopt en gemeden werd, krijgt ze nu langzamerhand de aandacht die ze verdient. Om dit in de 

verf te zetten organiseren we een recreatieve & informatieve fietstocht (waaraan een 25-tal mensen deel 

namen) en ook in de projectfolder staan we stil bij de Zenne als belangrijke schakel in het interregionale 

groene netwerk en de plannen om ze zowel ecologisch als recreatief op te waarderen.  
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http://www.bral.brussels/nl/artikel/brussel-halle-brussel  

http://www.bral.brussels/nl/artikel/stads-milieu-en-fietsverenigingen-vragen-uitvoering-fiets-

gen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROENE EN SOCIALE ECONOMIE 

Selfcity: bewoners boven 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/brussel-halle-brussel
http://www.bral.brussels/nl/artikel/stads-milieu-en-fietsverenigingen-vragen-uitvoering-fiets-gen
http://www.bral.brussels/nl/artikel/stads-milieu-en-fietsverenigingen-vragen-uitvoering-fiets-gen
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Brussel is een rijke stad. Rijk aan bewonersinitiatief bedoelen we. Brusselaars sparen, ruilen en delen 

samen. Ze beheren plekken en panden. Vrijwilligersinitiatieven dragen zo veel bij tot het 

maatschappelijk welzijn. Ze houden een belofte in van een nieuwe organisatie van de samenleving, 

zowel op vlak van economie als wat betreft democratie. Met gebruik in plaats van bezit, coöperatie in 

plaats van competitie en co-beheer in plaats van representatie. 

We hebben dit nieuwe fenomeen dit jaar grondig bestudeerd, met 10 Selfcity Ateliers, de Selfcity Day 

en via een samenwerking met elf heel diverse collectieven. We zien dat Brusselaars uit alle lagen van 

de bevolking actief zijn bij dit soort groepen. Soms is de steun van professionele organisaties wel 

essentieel. 

Wat hebben we hieruit geleerd? Veel groepen ontstaan uit frustratie, omdat ze het beu zijn dat de 

dingen niet vooruit gaan.  Liever dan te eisen dat anderen iets organiseren, beginnen ze er zelf aan. De 

overheid speelt hier best op in door zichzelf opnieuw uit te vinden, in de rol van facilitator of 

regisseur. Het bestuur kan een kader creëren waarbinnen bewonersinitiatief kan open bloeien, zonder 

daarom haar verantwoordelijkheid af te stoten. Op die manier kunnen overheid en bewoners 

samenwerken om maatschappelijke problemen (....voorbeelden... armoede, dure huisvesting, 

verspilling, gebrek aan sociale cohesie, ....) aan te pakken. Helaas zien we een tegenovergestelde 

tendens: de overheid wil meer controle, meer bureaucratie stijgt en de macht blijft bij enkele personen. 

Het middenveld krijgt steeds minder ruimte. In plaats van in te spelen op reële behoeften van mensen, 

redeneert de overheid nogal eens dat mensen zich maar moeten aanpassen aan haar aanbod. 

Hoe kan deze prille stroming van bewonersgroeperingen groeien en bijdragen tot een vernieuwing van 

onze democratie en onze economie? Want die vernieuwing is nodig. We stoten op alle mogelijk 

manier op onze grenzen (economisch, ecologisch, sociaal, ...) Eén grote beweging van Brusselse 

bewonerscollectieven is allicht niet haalbaar en zelfs niet wenselijk maar misschien kunnen groepen 

wel een coalitie vormen rond een gemeenschappelijke agenda. Selfcity heeft alleszins getoond dat 

samenwerkingen gemakkelijk ontstaan. Van onderuit groeit er een informeel netwerk tussen 

bewonerscollectieven die elkaar steunen en sterker maken. En dit stuk van de samenleving moet ook 

zichtbaarder gemaakt worden. Collectieven die meer communiceren over hun verwezenlijkingen, 

kunnen voorbeelden zijn voor anderen.  
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Het is ook heel belangrijk om te tonen dat deze dynamiek niet zomaar wat gerommel in de marge is, 

dat het niet enkel thuishoort in de lifestylepagina’s van uw dagkrant. De vele initiatieven die de laatste 

jaren als paddenstoelen uit de grond schieten maken deel uit van een internationale trend en hebben 

een belangrijke economische waarde. Mensen vullen hun loon bijvoorbeeld nu al aan met dingen die 

ze ruilen of met groenten uit de moestuinen. En vrijwilligersinitiatieven zorgen voor leerprocessen 

(gedeelde kennis) en empowerment: mensen leren zich organiseren en worden er sterker van.  

Deze ‘beweging van onderuit’ in de schijnwerpers zetten? We zijn er alvast mee begonnen. Selfcity 

bood een aantal collectieven de kans om een communicatiemiddel uit te werken (film, boekje, 

infopanelen, digitale kaart) uit te brengen. En met de Selfcity Ateliers, een expositie (Ambassade van 

de Vrijstaat Selfcity) en een drietalige publicatie (Selfcity, overzicht en analyse van een nieuwe 

generatie bewonersinitiatieven) wilden we deze initiatieven een duwtje in de rug geven. Ook 

www.selfcity.brussels trekt de aandacht. De volgende jaren willen we deze boodschap nog krachtiger 

doen weerklinken in het publieke debat. 

SELFCITY: concrete output :  

We hebben 11 Brusselse bewonerscollectieven1 samengebracht in dit project.  

- Enkele groepen hebben dankzij dit project samenwerkingen opgezet.  

- We hebben grote uitwisselingsmomenten georganiseerd tussen de collectieven. Het eerste 

moment op 23 juni, was een eerste ontmoeting tussen alle verschillende collectieven. Het 2de 

moment, bij de vernissage van de expo, was een succes op vlak van opkomst, discussie en 

uitwisseling.  

- De verhalen van de 11 collectieven zijn gedocumenteerd in tal van vormen (film, boekje, 

infopanelen, digitale kaart). Al deze outputs werden tentoongesteld voor een breed publiek in 

de expo ‘Ambassade van de Vrijstaat Selfcity’. 

- In samenwerking met Brussels Academy en Crosstalks hebben we 10 ‘Selfcity Ateliers’ 

georganiseerd: een kick off atelier met Rik Pinxten over zijn boek ‘little revolutions’ en 

daarop volgend een reeks van 9 thematische ateliers die een panorama schetsten van wat 

beweegt in Brussel op vlak van bewonersinitiatieven, sharing, sociale innovatie en commons.  

- Als afsluiter van de thematische ateliers heeft de Selfcity Day een bilan opgemaakt, door 

middel van een debat georganiseerd met 77 aanwezigen, mensen uit collectieven, uit het 

professionele middenveld, uit de academische wereld of uit de overheid.  

- Al deze reflectiemomenten dragen bij aan de creatie van collectieve intelligentie en 

gemeenschappelijke visie op vlak van bottom-up initiatieven.  

- Met Selfcity wil Bral ook politiek en middenveld uitdagen om hun werking aan te passen 

aan de nieuwe realiteit van bottom-up initiatieven. Dit werk is gestart in 2015 met een reeks 

ontmoetingen op bv een event van de Vereniging van Stad en Gemeenten van Brussel in het 

kader van de Week van de Lokale Democratie (12/10/2015), met de VGC-administratie, 

tijdens een ronde tafel van het Kenniscentrum van Vlaamse Steden, of nog met een delegatie 

in het kader van een studiereis georganiseerd in opdracht van de Franse Gemeenschap. Ook 

via artikels in diverse media verspreiden we onze bevindingen (in de tijdschriften Terzake, 

Brussels Welzijnsnieuws en Het Vrije Woord en in De Standaard). 

Zie ook selfcity.brussels  

 

                                                           
1  BLED, CEBE, Collectactif, Commons Josaphat, Corvia, Cycloperativa, Dewey, GECS Forest, 

Grenier des Casseuses de Crise, Ploef & Velodossier 
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Groene en sociale economie : Kennisopbouw 2015 

Voor dit luik van onze werking, concentreerden we ons in 2015 voornamelijk op kennisopbouw. Zo 

namen we onder meer deel aan de colloquia & workshops die onder andere het BIM organiseerde over 

het circulaire economie.  

We gingen op bezoek naar Timelab - “stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen” - in Gent, 

waar we meer leerden over de potentie van een makerscommunity om concrete stedelijke problemen 

op te lossen. Een maand later bracht BRAL Timelab en Leefmilieu Brussel samen om te bekijken of 

we in Brussel de luchtkwaliteit kunnen meten met toestellen gemaakt door de timelab-community met 

open source technologie. 

We namen deel aan een debat over de toekomst van de Citroëngarage en de mogelijkheid om ze in te 

zetten in een meer sociale en circulaire economie. Uit het debat volgde ook nog een artikel én we 

jureerden studenten van de Universiteit van Antwerpen die hun masterproef aflegden over de site.   

(18/2) http://bral.brussels/nl/artikel/bral-standpunt-mogelijkheden-voor-citro%C3%ABngarage  

Als laatste stonden we in het artikel ‘Over (afval)hout, mensen en industrie in de stad’, uitgebreid stil 

bij de werking van Atelier Groot Eiland. Een mooi voorbeeld hoe doelstellingen als sociale stijging en 

vermindering van de ecologische impact kunnen verzoend worden.  

(19/3) http://bral.brussels/nl/artikel/over-afvalhout-mensen-en-industrie-de-stad  

Tot slot verdiepen we ons in een nieuwe aanpak om vanuit de potenties van een plek en de mensen een 

wijk te ontwikkelen. Assets Based Community Development heet dat. 

(3/9) http://bral.brussels/nl/artikel/meer-abcd-de-vijfhoek-aub  

 

 

BETERE LUCHT 

Bewoners analyseren de Vijfhoek 

BRAL stond eind 2014 mee aan de wieg van het platform Pentagone, een platform van wijkcomités, 

organisaties en individuen. Deze hadden zich verenigd om vooral aan informatie-uitwisseling te doen 

en om een gezamenlijke stem te hebben in dit dossier. We engageren ons de eerste maanden in de 

coördinatiegroep van dit platform. In januari vindt er ook een grote vergadering plaats waarop ideeën 

voor acties worden verzameld. 

http://bral.brussels/nl/artikel/bral-standpunt-mogelijkheden-voor-citro%C3%ABngarage
http://bral.brussels/nl/artikel/over-afvalhout-mensen-en-industrie-de-stad
http://bral.brussels/nl/artikel/meer-abcd-de-vijfhoek-aub
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Eind januari maakte BRAL zelf ook een nog analyse van het participatietraject rond de heraanleg van 

de centrale lanen. In de maanden daarvoor hadden we actief deelgenomen aan de verschillende ateliers 

die in het kader van dit traject werden georganiseerd. We waren aanwezig op de Algemene 

Vergadering in de AB op 22 januari, waar we samen met Platform Pentagone via flyers de deelnemers 

trachtten de wijzen op de zwaktes in het dossier. In de nasleep van deze ontwikkelingen (in februari en 

maart) namen we ook deel aan verschillende lokale bewonersbijeenkomsten waarop we onze kritische 

bedenkingen over de geplande parkings en de miniring toelichtten. Er volgen nog verschillende 

bijeenkomsten van de coördinatiegroep en in het kader van het openbaar onderzoek organiseren we 

een druk bijgewoonde algemene vergadering waarin we bewoners onze bedenkingen meegeven en 

uitleggen op welke manier ze zich als burgers kunnen laten horen in het dossier.  

http://www.bral.brussels/nl/artikel/bral-standpunt-heraanleg-centrale-lanen-en-het-circulatieplan  

 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/bral-standpunt-heraanleg-centrale-lanen-en-het-circulatieplan
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Het openbaar onderzoek over de centrale lanen is voor BRAL een ideale gelegenheid om via een 

persbericht (28 september “Plan centrumlanen positief, maar nood aan dialoog) te laten weten dat we 

tevreden zijn met de huidige politieke beslissing over de voetgangerszone. “We hebben niet voor niets 

drie jaar op rij deelgenomen aan Pic Nic the Streets.” Maar we geloven dat een en ander nog beter, 

toekomstgerichter, op een andere schaal uitgedacht worden. De voetgangerszone is een stap vooruit, 

het circulatieplan en het plan voor nieuwe parkings een stap achteruit. We blijven een pleidooi houden 

om de bewoners meer te betrekken en schrijven de betrokken politici aan met de vraag om een 

begeleidingscomité op te richten, die bewoners in de mogelijkheid moet stellen om mee te helpen met 

verbeteringen aan te brengen. 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/%E2%80%9Cplan-centrumlanen-positief-maar-nood-aan-

dialoog%E2%80%9D  

 

Ook in september roepen we het stadsbestuur op tot het stimuleren van een lokale economie in de 

centrale lanen. “Meer ABCD in de Vijfhoek aub!” http://www.bral.brussels/nl/artikel/meer-abcd-de-

vijfhoek-aub   

 

Naarmate het jaar vordert verlegt BRAL de focus en gaan we met een groep burgers aan de slag om 

een ‘alternatief plan voor de Vijfhoek’ uit te tekenen (Zie B). Een tweede focus vanaf de helft van 

2015 komt te liggen op de noodzakelijke monitoring van de effecten. Dit concretiseren we in 2016 

dankzij een samenwerking met de VUB in het kader van een Fellowship (zie C).  

 

Ook de 3e Bralpublicatie van 2015 wordt gewijd aan de voetgangerszone en vijfhoek. Onze ideeën en 

standpunten worden in de vorm van een ‘bouwpakket’ verspreid bij onze leden en abonnees. We 

vestigen met deze publicatie vooral aandacht op het feit dat er nog veel ruimte is voor positieve 

alternatieven en dat de tijd is gekomen om met constructieve voorstellen te komen.  

 

 

 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/%E2%80%9Cplan-centrumlanen-positief-maar-nood-aan-dialoog%E2%80%9D
http://www.bral.brussels/nl/artikel/%E2%80%9Cplan-centrumlanen-positief-maar-nood-aan-dialoog%E2%80%9D
http://www.bral.brussels/nl/artikel/meer-abcd-de-vijfhoek-aub
http://www.bral.brussels/nl/artikel/meer-abcd-de-vijfhoek-aub
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http://www.bral.brussels/nl/artikel/voetgangerszone-de-eerste-stap-kaart  

 

PLAN B-XL: BRAL als facilitator 

 
 

   

 

PLAN B-XL is een plan maar een participatief traject dat Bral samen met een groep van 8-tal 

Brusselaars trekt. Met PLAN B-XL streven we naar een ruimtelijke vertaling van een reeks 

alternatieve ideeën voor Brussel-centrum. Die ideeën zijn gecentreerd rond een duidelijke visie over 

hoe het centrum van Brussel moet evolueren. Streefdoel is een toegankelijk en door visueel en 

kaartmateriaal ondersteund ruimtelijk PLAN B opmaken. PLAN B-XL is een toekomstplan en beeldt 

ideeën uit die gerealiseerd kunnen worden op korte (3 jaar – 2018) en middellange (10 jaar - 2024) 

termijn. We organiseren in oktober en november verschillende voorbereidende workshops en lanceren 

eind 2015 de uitnodiging voor 4 thematische workshops die begin 2016 zullen plaatsvinden. Alles 

krijgt een plaats op de website www.planb-xl.org.  

 

Wat is nu eigenlijk de impact van de 

voetgangerszone ? 

In oktober krijgen we het goeie nieuws dat we geselecteerd zijn in het kader van de projectoproep Call 

for Civil Society Fellows 2016, waarmee het Brussels Centre for Urban Studies van de VUB op zoek 

gaat naar middenveldorganisaties (Fellows) om samen te werken rond stedelijke Brusselse thema’s.  

Dit project zal zich vooral in 2016 ontrollen, maar in het laatste kwartaal vinden hier al verschillende 

voorbereidende vergaderingen met de VUB, met enkele studenten en ook met Mobiel Brussel plaats.   

 

BRAL en de VUB willen met dit project debat over de Brusselse voetgangerszone objectiveren: Wat 

is de impact van de voetgangerszone op de mobiliteit en het socio-economische profiel van de 

Brusselse binnenstad? Wat is de perceptie van deze maatregel, hoe wordt deze beïnvloed, en hoe 

interageren de verschillende beleidsvisies? Hoe is het project politiek aangepakt? Hoe gebeurde dit in 

andere binnen- en buitenlandse steden? Het zijn enkele vragen waar dit project in de loop van 2016 

een antwoord op gaat zoeken. 

 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/voetgangerszone-de-eerste-stap-kaart
https://www.planb-xl.org/plan-b-vision
http://www.planb-xl.org/
http://research.vub.ac.be/urban
http://research.vub.ac.be/urban
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http://www.bral.brussels/nl/artikel/vub-en-bral-analyseren-impact-voetgangerszone  

 

 

Zonale heffing op de agenda 

 

 

Als het van u zou afhangen, wanneer wordt een slimme kilometerheffing dan ingevoerd? Met deze 

vraag lanceren we dit jaar ons voorstel om vandaag te starten met een zonale heffing in Brussel. Onder 

socio-economische partners bestaat een breed draagvlak voor een snelle invoering van de slimme 

kilometerheffing voor personenwagens heffing. Logisch. Onze gezondheid lijdt immers onder het 

teveel aan autoverkeer. En ook de gezondheid van de economie gaat er onder gebukt.  En toch is er 

geen enkele deadline voor de invoering in zicht. Het kalf ligt politiek gebonden, ergens tussen de kip 

en het ei, en tussen de regio’s in. 

Daarom adviseren wij (in onder meer onze publicatie “Het kind van de rekening”) om de slimme 

kilometerheffing op een snelle maar gefaseerde manier in te voeren. Het advies overstijgt daarbij 

het technologie-georiënteerde onderscheid tussen een stadstol en een slimme kilometerheffing. 

Het advies van Bral sluit ook aan bij de aanbevelingen van de OESO, die aangeeft dat het te verkiezen 

is om in eerste instantie een zonale heffing in de steden in te voeren en vervolgens, in tweede instantie, 

een slim heffingssysteem in de rest van het land. Het Milieu-Effecten Rapport (MER) van het lucht-, 

klimaat-, en energieplan (LKEP), deze zomer nog in openbaar onderzoek, herinnert u ook aan deze 

aanbeveling. 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/vub-en-bral-analyseren-impact-voetgangerszone
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Bral wilt met deze publicatie een constructieve bijdrage leveren om op een pragmatische manier 

vooruitgang te maken in het dossier.  Daarom ondernemen we een uitgebreide “roadshow” langs een 

reeks beleidsmensen (regering, oppositie, bedrijfswereld, .... ). We geven hen de wegbeschrijving voor 

deze snelle middenweg. 

De overtuigingskracht van vallende brokstukken in de tunnels in Brussel zal in 2016 trouwens 

opnieuw het gaspedaal induwen van de discussie over een heffing voor autoverkeer in 

congestiegevoelige holen. 

 

Slechte luchtkwaliteit: Brusselaars reageren 

Van begin juni tot eind juli kon iedereen officieel – in het kader van het openbaar onderzoek - zijn 

mening geven over het Brussels Lucht-Klimaat- en Energieplan. Ook in de verschillende gewestelijke 

overlegcommissies waar Bral lid van is (de mobiliteitscommissie, de milieuraad, ..), werd dit plan 

besproken. Volgens de Brusselse regering is dit het strategische plan van het gewest om haar 

doelstellingen en verplichtingen na te komen. Maar de eerste versie van dit plan lijkt vooral op .... een 

plan om een plan te maken.  Maar geen nood! We werkten aan een advies met de hulp van andere 

leden  van de overlegcommissies en met een pak burgers, bijvoorbeeld met de goed georganiseerde 

groep mensen van Clean Air Bxl . Het “bezwaarschrift” dat we indienden voor het “openbaar 

onderzoek” deelden we via verschillende moderne media, en diende als inspiratie voor tientallen 

anderen, zo bleek uit de vele reacties en vragen die we kregen.  
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Op 25 mei 2015 ging het lucht-klimaat-en energieplan in 

openbaar onderzoek. Omdat dit een belangrijke hoeksteen is 

van het beleid voor een betere luchtkwaliteit, organiseerde 

BRAL tijdens het OO een informatieavond over luchtkwaliteit.  

Het Centre Communautaire Anneessens vulde zich op 22 juni 

vlot met een 50-tal aanwezigen voor onze avond over de 

luchtkwaliteit in Brussel. We stonden stil bij de staat van de 

Brusselse luchtkwaliteit (presentatie door Olivier Brasseur, 

BIM), keken naar de Brusselse plannen om daar iets aan te 

doen. We richtten ook onze blik naar het buitenland. Het mag 

duidelijk zijn: luchtkwaliteit ligt veel Brusselaars na aan het hart 

en ze zijn bereid er voor op te komen.  

We maakten van de avond een uitgebreid verslag (inclusief de 

presentaties) en verspreidden dit via onze website en digitale 

nieuwsbrief. 

(29/6) http://bral.brussels/nl/artikel/%E2%80%9Cgenoeg-

maatregelen-om-luchtkwaliteit-te-verbeteren%E2%80%9D  

 

EXPAIR 

Luchtkwaliteit is één van de belangrijkste factoren die de levenskwaliteit in de stad bepalen. 

Luchtkwaliteit heeft immers een directe impact op de gezondheid van iedereen die in de stad woont en 

werkt. Daarom is het belangrijk om de luchtkwaliteit in kaart te brengen, en de bevolking te 

sensibiliseren over de kwaliteit van de lucht die ze inademen, over de bepalende factoren van deze 

luchtkwaliteit en de gevolgen ervan. 

In dit kader start Bral in 2015 een samenwerking met Leefmilieu Brussel waarbij burgers zelf de 

luchtkwaliteit meten. Een laagdrempelig project met participatieve metingen en ‘citizen science’, is 

ideaal om de discussie over de Brusselse levenskwaliteit dichter bij de mensen te brengen en vooral, te 

verbreden naar een diverser doelpubliek. Door de meetresultaten samen met de mensen te bespreken 

wordt de relatie tussen publieke ruimte, mobiliteit, gezondheid, luchtkwaliteit, duidelijk.  

In 2015 lag de focus op de Vijfhoek, wat gezien de geplande veranderingen in de publieke ruimte de 

ideale case was om te starten met participatief meten. Op 29 juni 2015 werd het nieuwe circulatieplan 

voor de Vijfhoek ingevoerd. Met een groep van 5 Brusselaars werden metingen uitgevoerd voor en na 

de invoering van het circulatieplan. Een uitgelezen kans om de impact van een ingrijpende 

mobiliteitsmaatregel op de luchtkwaliteit te documenteren.  

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brussel/vrijwilligers-controleren-luchtvervuiling-in-

vijfhoek-a2539762/ 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/leefmilieu-brussel-en-bral-meten-luchtkwaliteit 

 

Over lucht naar de rechtbank 

http://bral.brussels/nl/artikel/%E2%80%9Cgenoeg-maatregelen-om-luchtkwaliteit-te-verbeteren%E2%80%9D
http://bral.brussels/nl/artikel/%E2%80%9Cgenoeg-maatregelen-om-luchtkwaliteit-te-verbeteren%E2%80%9D
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brussel/vrijwilligers-controleren-luchtvervuiling-in-vijfhoek-a2539762/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brussel/vrijwilligers-controleren-luchtvervuiling-in-vijfhoek-a2539762/
http://www.bral.brussels/nl/artikel/leefmilieu-brussel-en-bral-meten-luchtkwaliteit
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Er gaat een ernstig dreigingsniveau uit van de luchtkwaliteit, die volgens internationale bronnen dit 

jaar in Brussel 632 vroegtijdige overlijdens op haar geweten zal hebben. Al jaren geleden deed Bral 

een symbolische “opkuis” door te gaan fijn- stofzuigen niet ver van de uitgang van één van de 

Brusselse tunnels. Tunnels die elke dag honderdduizenden auto’s de stad in zuigen.  

Blijkt nu dat de tunnels begin 2016 zelf meer actie aankondigen om de luchtkwaliteit te verbeteren, 

dan de plannen van de overheden zelf. In tegenstelling tot de vele honderden Brusselaars die elk jaar 

in redelijke stilte instorten onder het gewicht van de tonnen fijn stof  en stikstofoxiden, kondigen de 

tunnels met hier en daar een vallend brokstuk, aan om als reactie op het lakse beleid met luid geraas 

naar beneden te komen. 

Het beleid “laks” noemen is een understatement. Er bestaat een onderliggende consensus over de 

maatregelen die moeten genomen worden, maar de wegen van de politiek zijn ondoorgrondelijk, en de 

maatregelen blijven zweven in een universum waar tijd, timing en deadlines nauwelijks lijken te 

bestaan. 

Meer dan 600 vroegtijdige overlijdens, is blijkbaar geen voldoende “dead-line” (pun intended) om het 

beleid tot actie te dwingen. Client Earth, een NGO bestaande uit juristen, neemt daarom de juridische 

verdediging van haar cliënt Aarde op zich. Er bestaan Europese luchtkwaliteitsnormen verankerd in 

richtlijnen, omgezet in nationale wetgeving, en België respecteert die normen niet. Volgens die wet 

moet Brussel minstens een duidelijk plan hebben – met een timing, prioriteiten, én deadlines – om die 

normen “as soon as possible” te halen, en is enkel het resultaat van tel.  

Bral is een bevoorrechte lokale partner van Client Earth om, op basis van die wet, de juridische 

verdediging voor het recht op een betere luchtkwaliteit in Brussel op te nemen. Het juridische werk 

dus gestart. Samen met andere Brusselaars en organisaties, bereiden we de case voor. De stilte voor de 

storm die de lucht zal zuiveren? 
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#dieselgate 

 

Trouwens, ook voor de uitstoot van auto’s bestaan er normen, die vastliggen in wetten. Maar al jaren 

vervalsen autoconstructeurs de uitstoottesten. Op die grootschalige fraude reageren de Europese 

instellingen door de normen dan maar lakser te maken. Uw gezondheid en die van uw kinderen is 

verkocht aan de automobielindustrie.  

Bral koppelt het lokaal Brussels beleid aan de relevante Europese regelgeving.  Samen met Europese 

NGO’s zoals Transport & Environment (T&E) en European Environmental Bureau (EEB) organiseren 

we eind 2015 een actie aan de Europese raad, wanneer als gevolg van #dieselgate de uitholling van de 

NoX uitstootnormen voor auto’s worden besproken. Bral confronteert de volksvertegenwoordigers in 

het Brussels parlement met de positie van hun partijcollega’s in het Europese parlement.  

For the record: zowat alle Belgische Europarlementariërs zullen uiteindelijk stemmen in het belang 

van de gezondheid van de mensen die ze vertegenwoordigen, zelfs al gaan ze daarmee in tegen het 

standpunt van hun Europese moederpartij. Alleen CD&V stemt loyaal aan Angela Merkel en de 

belangen van de auto-industrie (samen met het Vlaams Belang). Voilà, dat moet in de analen van 

2015. We zullen het niet vergeten. 

In ieder geval, er komt steeds meer actie voor een betere luchtkwaliteit, dus stay tuned in 2016 voor 

meer, en… join us!  

 

Evolutie in dossier Leuvensesteenweg 
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In oktober schrijven we een artikel in onze nieuwsbrief waarin we ons positief uitlaten over het 

resultaat dat er werd geboekt in het dossier over de Leuvensesteenweg/Madouplein. Samen met 

buurtbewoners voerde BRAL in 2013 actie (mee met Bruxelles Avance Vooruit!) om vooruitgang te 

boeken in dit dossier en de recente politieke beslissing zien we nu ook als een overwinning. We zijn 

tevreden en laten dit weten aan de bevoegde politici. We blijven natuurlijk wel de verdere 

ontwikkelingen opvolgen. We zijn dan ook verheugd om vast te stellen dat in het maandblad van de 

gemeente (oktober 2015) acties als Pic Nic the Streets en het autovrij maken van de centrale lanen 

gezien worden als positieve voorbeelden.  

 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/walking-madou-eindelijk  

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATIE 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/walking-madou-eindelijk
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Commons Josaphat: bewoners tonen alternatief 

 
Bral ondersteunt het collectief Commons Josaphat bij het ontwikkelen van hun visie, bij het leggen 

van contacten met overheid, bij het leggen van contacten met lokale actoren. Dit zonder te veel de 

werking van het collectief met vrijwilligers naar ons toe te trekken. Het werk van het collectief 

verloopt dus volledig op het ritme van de vrijwilligers. Deze ondersteuning van een 

vrijwilligerscollectief betekent ook dat alle communicatie vanuit het collectief gebeurt en niet via de 

communicatiekanalen van BRAL.  

 

In 2015 werd de tekst “Josaphat en commun. D’une réserve foncière à un quartier en bien commun.” 

afgewerkt. Dit gebeurde op basis van de resultaten van de ideeënoproep in 2014 en werd verder 

gestoffeerd door verschillende discussies in de ateliers ouverts in de maanden januari en februari. Deze 

ateliers werden thematisch georganiseerd, over huisvesting, groen en blauw netwerk, mobiliteit, 

economie, financieel model, … en verzamelden telkens een groep van 10 tot 20 mensen.  

 

In de maanden februari en maart werden ook via BRAL enkele lokale contacten gelegd met het Forum 

des Quartiers van Schaarbeek en met de school op de Latinislaan.  

 

Van 5 maart tot 12 april was commons josaphat een van de initiatieven die in de kijker stonden op de 

expo We-traders in de Bozar. In deze periode hield het collectief ook haar publiek debat / algemene 

vergadering in de bozar. Deze kreeg de vorm van een debatmarathon waar de tekst “Josaphat en 

Commun” helemaal ter discussie werd voorgelegd aan de aanwezigen.  

 

In september was de tekst dan helemaal klaar om voorgesteld te worden aan een breder publiek en aan 

de overheid en SAF. Dit gebeurde op 12 september voor een breder publiek op de site en in het kader 

van het architectuurfestival “Bellastock – Bruxelles” waarbij het collectief Baya een tijdelijke stad op 



 
25       

de josaphatsite opende. Op 21 september was dan het eerste overleg tussen verschillende mensen van 

het collectief, vertegenwoordigers van het kabinet Minister-President Vervoort en van de SAF. Dit 

overleg zal in 2016 nog een vervolg krijgen.  

 

Op 9 oktober organiseerde het collectief (ondersteund door BRAL) een discussie-avond in het kader 

van de internationale week “temps des communs”. Op deze avond hadden we een vertegenwoordiger 

van de “association écoquarter La Plaine des Loups” uitgenodigd net zoals de burgemeesters van 

Evere en Schaarbeek en de Minister-President van het Gewest. Jammer genoeg kon geen enkele 

politieke vertegenwoordiger aanwezig zijn. Desalniettemin beantwoordde de avond aan de 

verwachtingen door een interessante analyse en vergelijking van Josaphat met La Plaine des Loups. 

Een 30tal mensen waren aanwezig op deze discussieavond.  

 

Tot slot sloten we het jaar af met de organisatie van de algemene vergadering van Commons Josaphat 

op 3/12, waar we konden rekenen op een mooie opkomst van een 40 tal mensen.  

 

Meer info op https://commonsjosaphat.wordpress.com/  

 
 

BRAL en federaal en Europees beleid 
Brussel is geen eiland. Ook op federaal en Europees niveau worden heel wat zaken betreffende milieu 

en mobiliteit beslist. En ook het beleid in de andere Gewest is van belang voor wat er in ons Brussels 

Gewest gebeurt.  

Een regelmatige afstemming met onze collega-organisaties in Brussel IEB, in de andere gewesten 

BBL, IEW en ook met Greenpeace, WWF, Natuurpunt en Natagora op regelmatige basis is heel 

nuttig.  

Daarnaast is Bral ook lid van de Europese koepelorganisatie Transport & Environment (T&E).  

 

BRAL IN DE ADVIESRADEN :  

 

Bral is officieel erkend als gesprekspartner van de Brusselse Gewestelijke overheid. Zo zijn we lid van 

de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, de Milieuraad, de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud en 

de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, waar we een actieve rol spelen.  

In 2015 kwamen stonden onder andere volgende dossiers op de agenda in de Mobiliteitscommissie , 

waar we hebben kunnen wegen op het uiteindelijke advies : 

● Advies over het gewestelijke beleid inzake P+R parkings 

● Advies over het gewestelijk lucht-, klimaat- en energieplan 

● Advies betreffende een opwaardering van het intergewestelijke aanbod van De Lijn, TEC en 

de MIVB in Brussel 

● Ontwerp van advies over het autodeelplan 

● Advies over het vrijliggend fietspadenplan 2020 

 

https://commonsjosaphat.wordpress.com/
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/508/150629_Avis_P+R_NL.pdf
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/508/150728_CRM_Avis_PACE_NL.pdf
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/508/151019_Avis_Offre%20interr%EF%BF%BDonale_NL.pdf
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/508/151019_Avis_Offre%20interr%EF%BF%BDonale_NL.pdf
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/508/151123_Avis_planAutopartage_NL.pdf
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/508/151123_Avis_Fietspadenplan_NL.pdf
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In de GOC werden ondermeer volgende dossiers voorgelegd : 

- het Richtschema Zuid  

- de afbakening van de perimeter van gewestelijk belang ‘Reyers’ (de belangrijke stap bij de 

realisatie van Mediapark.Brussels) 

- het eerste Ontwerp van Gewestelijk Lucht- Klimaat – Energieplan. Hierbij pleitten we vooral  

voor een meer territoriale verankering van de verschillende klimaatdoelstellingen. 

- 2 Bijzondere Bestemmingsplannen: Belliard/Etterbeek (Stad Brussel) en Stokkel (Sint-Pieters 

Woluwe), 

In de Milieuraad : 

- … (nog aan te vullen) 

En tot slot de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud :  

- … (nog aan te vullen) 

 

BRAL en communicatie 

Begin 2015 gaat onze nieuwe website online. Vanzelfsprekend mooier & dynamischer dan de 

vorige.  Check bral.brussels. Tegelijkertijd kregen de medewerkers een nieuw mailadres met 

extensie  @bral.brussels. We registreren 100 unieke bezoekers per dag op onze website.  

In uitvoering van het communicatieplan werd het papieren maandblad Alert stopgezet, ter vervanging 

komen er thematische publicaties. Afhankelijk van het onderwerp en van de doelstelling, gaat het om 

uitgewerkte dossiers, standpunten, ... die focussen op één centrale vraag of uitdaging. Al die 

publicaties (en ook die van het verleden) zijn online beschikbaar. Issuu registreert 1400 reads in 2015. 

De publicaties worden ook op papier verstuurd naar onze leden, relevante partners (afhankelijk van de 

inhoud) en abonnees. In totaal telkens ongeveer 300 exemplaren.  

In 2015  kregen onze abonnees 3 publicaties in hun bus. De 4e publicatie van 2015 wordt begin 2016 

verspreid :  

-          het uitgebreide jaarverslag  

(http://bral.brussels/nl/artikel/bral-richting-2018-jaarverslag-2014) 

-          Het kind van de rekening: zin en onzin van rekeningrijden  

(http://bral.brussels/nl/artikel/voetgangerszone-de-eerste-stap-kaart) 

-          Voetgangerszone : de eerste stap (+kaart)  

(http://bral.brussels/nl/artikel/voetgangerszone-de-eerste-stap-kaart) 

-          Selfcity BXL (http://bral.brussels/nl/artikel/selfcity-bxl) 

Samen met de website kreeg ook de Bralbrief een nieuw kleedje en een nieuwe naam: BRALNEWS. 

Onze nieuwsbrief wordt ongeveer 2-wekelijks verspreid naar 1500 abonnees en heeft een opening rate 

van 33%, wat boven het gemiddelde ligt van de social profit sector (27,3% volgens Mailchimp).  

Bral is natuurlijk ook op Facebook aanwezig. Door de naamverandering zagen we ons in juli 2015 

genoodzaakt om een nieuwe Bral-pagina aan te maken. Sindsdien hebben we opnieuw 500 likes. 

Voordien zaten we aan 1100.  

 

http://www.bral.brussels/
http://bral.brussels/nl/artikel/bral-richting-2018-jaarverslag-2014
http://bral.brussels/nl/artikel/voetgangerszone-de-eerste-stap-kaart
http://bral.brussels/nl/artikel/voetgangerszone-de-eerste-stap-kaart
http://bral.brussels/nl/artikel/selfcity-bxl
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BRAL IN DE PERS: 

Persberichten 2015 

Bral 

21/01/2015 “Thurn & Taxis: geen vergunning voor het Meandergebouw zonder coherent plan” 

11/02/2015 Mobiliteitsplan voor de Vijfhoek: “Stad Brussel moet de wet respecteren” 

27/04/2015 Effectenrapport: “Komst 3 shoppingcentra maakt zwaar investeren in mobiliteit nutteloos” 

6/5/2015 Stads-, milieu- en fietsverenigingen vragen uitvoering Fiets-GEN 

8/6/2015 Concurrentiestrijd 3 shoppingcentra nefast voor werknemers en zelfstandigen 

28/09/2015 Plan centrumlanen positief, maar nood aan dialoog 

05/10/2015 Welke toekomst voor thurn & Taxis? 

16/12/2015 Protestactie luchtkwaliteit bij Europese milieuministers 

Bral in de pers: Brussel.nieuws 

05/02/2015 De kraak van Hotel Central: “Er heerste een Berlijns gevoel” 

06/02/2015 Kanaalzone: Bral wijst op risico’s voor mix van wonen en werken 

06/02/2015 Pop-uprestaurant strijkt neer op vismarkt 

10/02/2015 Milieuverenigingen en bewoners vragen vernietiging circulatieplan 

12/02/2015 Stadsverenigingen gaan in beroep tegen mobiliteitsplan Vijfhoek 

26/02/2015 Marollen: wel nieuwe ondergrondse parking aan Noord-Zuidverbinding 

26/02/2015 Vandenbroele (Bral): de verplaatsing van de parking is geen oplossing 

03/03/2015 Popuprestaurant van VTM gearriveerd aan Vismarkt 

05/03/2015 Bral: “overheid is rechter enparij in het Neo-dossier” 

05/03/2015 Nieuwe parking in Marollen komt achter Brigittinen 

06/03/2015 Nieuw parkingprotest op gemeenteraad maandag 

11/03/2015 Jaspers, of waarom middelmatige architectuur goed gedijt in Brussel 

24/03/2015 Pétitions-Patrimoine: ‘Bershem Citroënsite’ 

25/03/2015 Vervoort: “Autogroep PSA zal sanering Citroënsite betalen” 

01/04/2015 Subsidies groen middenveld gekortwiekt 

01/04/2015 Groen: ‘Regering wil kritische verenigingen de mond snoeren’ 

07/04/2015 Bral: ‘Opbrengst kilometerheffing naar groene belastingverlaging’ 

09/04/2015 Fins stof piekt: ‘Gevoelige mensen ondervinden hinder’ 

15/04/2015 Nieuwe asfaltcentrale op grens met vilvoorde: ‘Brussel doet alsof zijn neus bloedt’ 

20/04/2015 Beci en Touring: ‘We vrezen voor chaos; zorg eerst voor alternatieven’ 

20/04/2015 ‘Circulatieplan is recept voor chaos’ 

07/05/2015 Actie voor snellere invoering Fiets-GEN 

07/05/2015 Milieueducatie: een privilege van gegoede mensen? 

03/06/2015 Niet minder fileleed door dezekilometerheffing 

10/06/2015 Banenverlies shoppingcentra: Mindere en ook slechtere jobs 

11/06/2015 Kilometerheffing: één tarief binnen de stad 

28/06/2015 Platform Pentagone houdt protestactie tegen ‘miniring’ en  parkings 

22/07/2015 Advies voor nieuwe Parking 58 uitgesteld 

02/09/2015 Dossier in het Frans? Ga naar Wemmel 

01/10/2015 Bral maakt bezwaar tegenheraanleg Anspach: ‘Gebrek aan dialoog’ 

05/10/2015 5000 handtekeningen tegen ‘ondoordachte voetgangerszone’ 

12/10/2015 Geen toegangscontrole voor Thurn & Taxis 

20/10/2015 Dokters: ‘Doe iets aan Brusselse luchtvervuiling” 

22/10/2015 AMVB speelt met Buls 

29/10/2015 VUB en Bral bestuderen impact voetgangerszone 

16/11/2015 Expo Selfcity ondezoekt hoe bewonersinitiatieven functioneen 

03/12/2015 Milieuverenigingen niet te spreken over Uplace bis 

07/12/2015 Raad van State vernietigt bestemmingsplan Neo 

15/12/2015 VUB en Bral bestuderen impact voetgangerszone 

Bral in de pers: De Standaard 



 
28       

12/02/2015 BBL, Bral en Greenpeace vragen Vlaamse regering Uplace af te voeren 

13/2/2015 Onwettig  mobiliteitsplan Brussel ligt onder vuur 

07/03/2015 Mobiliteitscommissie keurt nieuw circulatieplan af 

11/03/2015 De parking-mythe die Brussel in de greep houdt 

03/04/2015 Structurele subsidies dalen voor milieuverenigingen 

08/06/2015 Duizenden bezetten plein tegen nieuw verkeersplan 

10/06/2015 ‘Concurrentiestrijd tussen shoppingcentra nefast voor  werknemers en zelfstandigen’ 

27/06/2015 Hoe de Anspachlaan eindelijk stil werd 

28/06/2015 100.000 mensen vieren nieuwe Brusselse voetgangerszone 

24/09/2015 Verse lucht voor democratie 

20/10/2015 Brusselse handelaars lokken auto opnieuw naar binnenstad 

26/10/2015 Brussel kijkt neer op de boertjes van het noorden 

Bral in de pers: De Morgen 

28/06/2015 100.000 mensen huldigen nieuwe voetgangerszone in centrum Brussel feestelijk in 

07/07/2015 Voetgangerszone neemt valse start 

07/07/2015 Vuilnis en vandalisme: de nieuwe Brusselse voetgangerszone staat nog niet op punt 

11/07/2015 Soap met vergunningen 

11/07/2015 Die andere place: ‘hallucinant’ 

20/10/2015 Jaarlijks overlijden 632 Brusselaars vroegtijdig door luchtvervuiling. Hoelang nog? 

03/12/2015 Heftige reacties op Uplace-beslissing: “Dom, kortzichtig en hypocriet” 

Bral in de pers: Het Nieuwsblad 

12/02/2015 Verenigingen en buurtbewoners in beroep tegen circulatieplan stad Brussel 

28/06/2015 Nieuwe voetgangerszone in centrum Brussel officieel ingehuldigd 

18/12/2015 Bral-leden ‘stikken’ bij actie voor schone lucht 

Bral in de pers: Le soir 

  

21/01/2015 Le sac de 80 litres ressort de la poubelle 

13/02/2015 Le réaménagement du centre de Bruxelles remis en question 

28/04/2015 Bruxelles: impossible d’absorber le traffic 

05/05/2015 Des miettes pour l’environnement 

08/06/2015 1500 personnes à « Picnic the Streets » 

21/10/2015 Duel sur le piétonnier bruxellois 

30/10/2015 Gosuin « étonne » le PS bruxellois 

Bral in de pers: Het Laatste Nieuws 

03/12/2015 Bourgeois: ‘in Vlaanderen bijna onmogelijk om nog projecten te realiseren” 

03/12/2015 Heftice reacties op Uplace-beslissing: ‘Dom, kortizchtig en hypocriet” 

Bral in de pers: La Dernière Heure 

21/07/2015 L’avenir du Parking 58 attendra la rentrée 

Bral in de pers: La Libre 

12/02/2015 Bruxelles : le piétonnier devant le Conseil d’Etat 

06/05/2015 Le sefteur de l’environnement à sec de subsides 

04/06/2015 Une pétition et un grand rassemblement à Bruxelles 

25/06/2015 Une contre-inauguration pour le piétonnier 

21/07/2015 L’avenir du Parking 58 attendra la rentrée 

19/10/2015 Prenons des mesures strictes contre la pollution de l’air 

 

 

Tijdschriften 
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De Randkrant april 2015 Wisselwerking Rand-Brussel nog vele stappen te gaan 

Triodosbank nr 128 lente 2015 Steden van de toekomst 

Oikos nr 72 – 2015/1 Dossier Commons: Commons Josaphat in Brussel 

Opbouwwerk Brussel -  juni 2015 BRAL meningen over verzet ui Brussel 

Brussels Welzijnsnieuws april-juni ‘15 Welzijn in de selfcity - een opiniestuk over het werken van onderuit 

De Standaard weekblad Autovrij Brussel, een reconstructie 

Het vrije woord (juni-juli-aug 2015) Selfcity: niet bang van contestatie 

 

Blog op WordPress.com (december) Selfcity Brussel 

Canvas en La Deux Archibelge documentaire 

 

 

BRAL FINANCIEEL IN 2015 

Van bij ons ontstaan kan BRAL werken dankzij overheidssubsidies. Het is een teken van een 

gezonde democratie dat de overheid het middenveld en vooral ook haar kritische kijk op het 

beleid subsidieert. Het is noodzakelijk om een publiek debat te voeren over 

beleidsmaatregelen of over het gebrek eraan. Het is ook nodig om je als politicus/a te kunnen 

baseren op de verschillende kanten en meningen in de samenleving.  

BRAL toonde in 2015 veel veerkracht. De overheid kondigde bezuinigingen aan en deze 

werden geleidelijk aan toegepast. Maar dankzij besparingen, extra projecten en 

overtuigingskracht, slaagden we er toch in om op het einde van het jaar toch de nodige 

inkomsten te verzekeren.  

Daarnaast maakten we in 2015 ook werk van een versteviging van onze eigen inkomsten door 

een beleid uit te werken rond giften. Met een kleine 3000 EUR giften met daarbovenop onze 

lidgelden (1.700 EUR) zetten we hierin een eerste stap. Hartelijk dank aan onze schenkers! 

Ons totale werkingsbudget van om en bij de 400.000 EUR hebben we in 2015 verzameld met 

voornamelijk subsidies van verschillende overheden. Bijna 45% van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, 34% van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), en 14% van 

Federale Overheid.  

Niet al deze subsidies zijn structureel. Soms gaat het om subsidies voor specifieke projecten. 

Ook al is die grens niet altijd scherp te trekken.  

 Sinds 2007 ontvangen we 137.000 EUR structurele financiering van de VGC  

 Tot 2014 ontvingen we 45.000 EUR financiering voor onze basismissie milieu. In 

2015 was dit 38.250 EUR 

 Sinds 2010 ontvangen we van sociaal fonds Maribel middelen voor ongeveer 1 VTE 

 Tot 2014 ontvingen we 9.800 van FOD milieu. Voor 2015 was dit 8.800 EUR 

De overige bedragen zijn allemaal projectsubsidies (ruim 170.000 euro in 2015) en moeten 

dus jaarlijks, of tweejaarlijks onderhandeld worden met de overheid.  

Voor twee prioriteiten uit onze meerjarenplanning werden twee nieuwe projecten 

gefinancierd. Het Selfcity-project werd gesteund door de Koning Boudewijnstichting. En 

onze nieuwe werking rond luchtkwaliteit werd alvast gesmaakt op het gewestniveau. In 2016 
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en 2017 kunnen we hierop verder werken dankzij een nieuwe samenwerking met de VUB in 

een internationaal project en dankzij een extra steun van de Nationale Loterij.  

 

 

 

 

Wie is wie? 

Staf 

De coördinatrice van de staf is An Descheemaeker. De andere medewerkers zijn Ingrid Dujardin 

(secretariaat), Hilde Geens, Jeroen Verhoeven, Joost Vandenbroele, Steyn Van Assche en Piet Van 

Meerbeek. 

Tijdelijke medewerkers 

Matteo Schuer, Camilla Schiaroli, Jonathan Dupuis 

Leden van BRAL 

44%

33%

1%
14%

4% 4%

Inkomsten 2015

Brussels Gewest subsidies Gemeenschapssubsidies

Vlaams Gewest Federale Subsidies

KBS selfcity Diversen

8%

7%

85%

Secretariaatskosten Projectkosten Personeelskosten

Uitgaven 2015 
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Aangesloten verenigingen + de vertegenwoordiger van de vereniging afgevaardigd in 

de Algemene Vergadering  

Beursschouwburg - Bonte  Tom en Vandermeulen An 

Beweging B-H-V - George Emma 

Brukselbinnenstebuiten vzw - De Bisschop Bert 

Brussel Natuur vzw - Mardulyn Harry 

Buurthuis Bonnevie vzw - Migerode Marie-Claire 

Buurtwinkel Anneessens - Reyntjens Eric 

CCN Vogelzang CBN vzw - Vanbellinghen Peter 

City Mine(d) vzw - Segers Jim en Van Bruystegem Sofie 

Comité voor de verdediging van de bewoners van Brussel-Centrum - Struyven Jo 

Coördinatie Zenne - Kuborn David 

Cyclo vzw - Driesen Liesbeth enVandenplas Alain 

Cycloperativa - d’Otreppe Yannick 

De Groene Wandeling N-O-Heembeek - Elleboudt Benoit 

Fietsersbond vzw - Brussel De Cleen Roel 

G.A.Q. Européen de Bruxelles - Dekeyzer Christian 

GEBOV-GUTIB – De Coster Bernard 

Gemeenschapscentrum De Markten - Boutsen Isolde 

Maritiemcomité - Havenwijk - Liebaert Rosemay 

Natuurpunt vzw - Brussel - Hanssens Bart 

Omwonenden Jourdan vzw - Goyens-Le Maire Christine 

Pétitions-Patrimoine vzw - De poortere Frederik 

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei - Loeckx Alwin 

Ressources asbl - Patris Cécile 

Tournesol-Zonnebloem - Deblander Eline 

Transports Collectifs Net - Servais Olivier 

Vereniging Leopoldswijk en Europese Wijk van Brussel vzw - Coen Renée 

Wijkcomité Anneessens De Bus Werner 

Wijkcomité Heembeek blijft! - De Backer Marie-Louise en De Meijts Odrey 

Wijkcomité Helmet - Coulier Evie 

Wijkcomité Neerpede blijft - De Ridder Steven en Van Waeyenberge Johan 

Wijkcomité OLV-Ter-Sneeuw van de Stad Brussel De Meyer Mark 

 

 

Individuele leden 
 

Bauwens Ginette 

Christiaens Etienne 

De Cannière Ann 

De Corte Stef 

De Raeve Luk 

Demol Pierre 

Dijkstra Lewis 

Eelens Hans 

Goubau Nicolas 

Hollander Sarah 

Hulsbosch Erik 

Laporta Philippe 

Leyssens David 

Lootens Tom 

Martens Albert 

Stiénon Fabien 

Timmermans Thierry 

Van de Putte Dirk 

Van de Wall Rien 

Van der Smissen Gaëtan 

Van Empten Elke 

Van Hellem Henk 

Van Steenberghe Jean-Pol 

Vanhamme Georges 

Vermeulen Sofie 

Zandbergen Carolien 

 

 


