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BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. We strijden samen met onze leden en partners voor 

een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad. BRAL voert acties, doet aan lobbywerk, ondersteunt 

bewonersinitiatieven en geeft advies aan de overheid. Ons werkterrein is de Brusselse metropolitane regio in al haar 

sociale en culturele diversiteit. Onze prioriteiten zijn vandaag: een betere luchtkwaliteit, een economie die zowel groen 

als sociaal is en een efficiënte en participatieve stadsontwikkeling.  

www.bral.brussels  
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I. Minder inspraak, meer schandalen 

In 2017 kwam de Brusselse politiek in woelig water terecht. Er waren verschuivingen op het stedelijk en het 

gewestelijk vlak: schandalen rond Samusocial en andere politieke mandaten, twee maanden zonder Brusselse 

regering, … Het was niet fraai en het versterkte het gevoel van onbehagen en wantrouwen ten opzichte van de 

politiek.  

Precies dat gevoel zet veel Brusselaars ertoe aan om zich te engageren in burgerinitiatieven. Mensen willen op 

een andere manier aan de maatschappij bouwen. Ze willen positieve acties ondernemen voor hun buurt of stad. 

In tijden van bestuurlijke onzekerheid trekken de burgercollectieven hun plan. En elke maand komen er nieuwe 

initiatieven bij. Maar burgerinitiatieven werken niet in een vacuüm. Hun succes en impact hangt ook af van 

andere factoren. Een sterke en efficiënte overheid blijft belangrijk om onze rechten te vrijwaren en een goede 

dienstverlening op te zetten. En om een klimaat te creëren waarbinnen vrijwilligersgroepen en professionele 

verenigingen gedijen. Samenwerking tussen overheid, middenveld en burgercollectieven is heel erg belangrijk. 

Wantrouwen verhindert die samenwerking.  

En vergis je niet: het zijn niet enkel burgers die de overheid niet vertrouwen. Helaas zien we dat de overheid 

evengoed wantrouwen koestert voor burgerbewegingen. Politiekers, cabinettards en ambtenaren stellen te vaak 

de legitimiteit van bewonerscollectieven in vraag. We hebben de indruk dat onze ministers vandaag minder 

ruimte laten voor inbreng van de burger in het beleid dan een tiental jaar geleden. We zien in het Brussels 

Gewest bovendien een sterke tendens tot centralisatie van beslissingsprocessen. Steeds meer macht komt te 

liggen bij een steeds kleiner groepje mensen. Dat verontrust ons.  

BRAL probeert daar iets aan te doen. We pleiten voor een beleidscultuur waar besluitvorming zoveel mogelijk 

gebeurt in overleg met experten en betrokkenen en waarbij onze hulpbronnen beheerd worden door de 

gemeenschap. We testen dat uit op het terrein, in onze acties.  

Je kan dit jaarverslag lezen als een blik op het reilen en zeilen van onze organisatie én als een staalkaart van 

alternatieven. We maakten in 2017 een verschil voor Brussel, haar bewoners, onze leden en achterban, samen 

met al deze spelers. Mogen we jou ook bij onze beweging rekenen?  

Samen blijven we streven naar een duurzamer, betaalbaar en solidair Brussel.  

Veel leesgenot! 
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II. Wat is BRAL? 

BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. We strijden samen met jullie, met onze 

leden en partners voor een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad. Al meer dan 40 jaar staan we op de 

barricades voor een leefbare stad met meer inspraak voor de burgers en een duurzamere mobiliteit. De 

beweging is opgericht in 1973 om de stad te beschermen tegen de invasie van stadsautostrades, 

kantooruitbreiding en speculatieve verkrotting. Als onafhankelijke vereniging werken we altijd vanuit een 

solidaire visie met aandacht voor participatie, gelijkheid en diversiteit.  

Rol 

Doorheen de jaren zijn onze methodes min of meer dezelfde gebleven: BRAL voert acties, doet aan lobbywerk, 

ondersteunt bewonersinitiatieven en geeft advies aan de overheid. Ons werkterrein is de Brusselse 

metropolitane regio in al haar sociale en culturele diversiteit. 

1. BRAL als beweging: interactie, community, divers, netwerk 

2. BRAL als gesprekpartner overheid 

3. BRAL als kennis en innovatiepool 

Thema’s 

BRAL kiest voor een gerichte aanpak. We kiezen onze projecten met zorg, omdat we geloven dat het 

effectiever is om enkele steentjes te verleggen, eerder dan met man en macht te proberen met een groot rotsblok 

de rivier van koers te veranderen. Onze prioriteiten zijn vandaag: een betere luchtkwaliteit voor alle 

Brusselaars, een bottom-up economie die zowel groen als sociaal is en een kwalitatieve en participatieve 

stadsontwikkeling. Deze thema’s zijn vaak ook nauw verbonden en dit uit zich in onze projecten. 

1. Betere luchtkwaliteit voor alle Brusselaars 

2. Kwalitatieve en participatieve stadsontwikkeling 

3. Bottom-up economie en transitie 
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III. Wie is BRAL? 

 BRAL is een vzw. Het overgrote deel van onze werking komt van subsidies. We halen ook inkomsten 

via lidgelden en giften. Een plaatje van onze financiële structuur in 2017 vind je op p. I34. 

 BRAL is een beweging. Meer dan ooit willen we in onze dagelijkse werking inspelen op wat er 

beweegt in Brussel. Het grotere publiek kent ons van dossiers waarmee we in de pers komen, waarbij 

we zoveel mogelijk mensen en groepen wapenen om zelf positie in te nemen in het publieke debat. 

Het is vanuit dit netwerk, en samen met onze Algemene Vergadering en onze achterban, dat onze 

beweging vorm krijgt en groeit. Maar we werken ook samen met collectieven en comités of 

organisaties aan hun acties. 

 BRAL is een ledenvereniging. We verenigen bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars, die we 

ondersteunen in hun strijd voor een duurzaam Brussel. In de Algemene Vergadering van BRAL 

(bestaande uit onze leden en Raad van Bestuur) bepalen we de richting die BRAL uitgaat. Met hen 

vormen we onze acties en standpunten. 

 De staf van BRAL staat in nauwe interactie met de Algemene Vergadering en de bredere beweging. 

De betaalde medewerkers van BRAL sloten het jaar af met zijn elven, goed voor 8,3 voltijdse 

equivalenten in 2017.  

 De Raad van Bestuur van BRAL bestaat uit zes vrijwilligers en volgt en stuurt de werking van BRAL 

van nabij.  

Een overzicht van de leden, medewerkers en bestuursleden vind je achteraan, p 38. 
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IV. Visie op Brussel 

Onze visie op Brussel is sinds 2011 nog steeds dezelfde. En al onze 33 lidorganisaties en 62 individuele leden 

onderschrijven volmondig deze visie. Wat betekent voor ons een duurzaam Gewest Brussel? 

Kort opgesomd:  

 Brussel biedt zijn inwoners alle kansen om zich te ontplooien en een behoorlijke levenstandaard te 

ontwikkelen. 

 Brussel is een compacte en groene stad waar het goed is om te leven 

 Brussel heeft een heterogene mix aan bewoners én gebouwen met diverse functies  

 Brussel is een stad waar iedere - ook de minder-mobiele - bewoner en gebruiker zich vlot en 

milieuvriendelijk verplaatst. 

 Brussel is minder afhankelijk van olie. 

 Brussel produceert minder afval 

 Brussel geeft ruimte aan het ontwikkelen van innoverende initiatieven 

 De Brusselse overheidsdiensten, bewoners en gebruikers van de stad denken mee en werken samen in 

alle fasen van het beleid: voorbereiding, uitvoering, opvolging en evaluatie. 

2017 was een woelig jaar voor Brussel (maar eigenlijk … is het ooit anders?) De politieke crisissen die de 

hogere regionen van de macht troffen, hadden een relatief kleine impact op de burgerinitiatieven en de rest van 

onze achterban. De boer, hij ploegde voort. Dat neemt niet weg dat er nog strijd nodig is. Het algemeen belang 

wordt te vaak op het achterplan geduwd. Plannen van de regering blijven vaak nog te vaag en men durft nog 

onvoldoende meetbare maatregelen te nemen uit schrik dat resultaten niet behaald zouden worden. We denken 

dan aan de LEZ, Good Move, het GPDO, … Sommige projecten, zoals NEOI, het shoppingcenter op de Heizel, 

of de Marina in Anderlecht, blijven als zombies opnieuw uit hun graf komen. 

Toch wordt er ook vooruitgang gemaakt. We zijn blij dat er eindelijk een LEZ is, hoe gebrekkig 

(gecommuniceerd) ook. We zijn blij dat een aantal grote projecten, zoals het Eurostadion en Uplace eindelijk 

definitief begraven lijken. We zijn blij dat het park op Tour & Taxis eindelijk vastligt in een bijzonder 

bestemmingsplan, maar we zijn nog steeds kritisch over het gebrek aan sociale woningen en het gebrek aan 

een goeie openbaar vervoersverbinding. En zo zullen we ook in de toekomst blijven kijken naar grote projecten 

met een open blik, met aandacht voor een integrale aanpak, met oog voor gezondheid, mobiliteit en 

toegankelijkheid voor iedereen. 
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V. Verwezenlijkingen en impact in 2017 

1. De stedenbouwwerking van BRAL 

A. Josaphat-site 

De Josaphat site bevindt zich op de grens tussen Schaarbeek en Evere. Deze bijzondere plek is vandaag 

eigendom van de Brusselse publieke overheden. De komende jaren wil de overheid hier een grote woonwijk 

bouwen. In tussentijd is dit de ideale plek om te experimenteren met een nieuwe manier om de stad te 

ontwikkelen.  

Samen met het collectief Commons Josaphat denken we na over hoe een wijk gemeenschappelijk en 

toegankelijk kan blijven voor alle Brusselaars. In 2017 brachten ze hun gedachten ook in de praktijk onder een 

effectief ontwikkelingsmodel “Ilôt Modèle”. Na veel lobbywerk bij verschillende instanties bleek het niet 

haalbaar om dit model te implementeren in de eerste ontwikkelingsfase van de site. Misschien later, in een 

volgende fase, wordt ons verteld door de eigenaar van de grond: de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting 

(MSI). Zij wilden voor deze eerste fase liever werken met privé-investeerders en lanceerden eind 2017 de 

oproep voor de ontwikkeling van de eerste fase van de Josaphat-site de Europese wereld in. Een competitieve 

dialoog tussen geïnteresseerden zal plaatsvinden gedurende de volgende twee jaar. Eind 2019 verwacht men 

de opdracht te kunnen toewijzen.  

Burgerinitiatieven hebben zich, in afwachting van de ontwikkeling, gevestigd op de site. Samen met andere 

burgerinitiatieven ijveren we voor een transitiegebruik van de onbebouwde site. We zijn ervan overtuigd dat 

de ontwikkeling van een nieuwe wijk best zo vroeg mogelijk staats door mensen uit de omgeving en de hele 

stad de ruimte te bieden om hun ideeën en goestingen te testen en te realiseren. In het voorjaar van 2017 

groepeerden deze burgerinitiatieven zich officieel onder de naam Josaph’Aire. Ze vormen deze vzw op vraag 

van de MSI naar een duidelijk administratief aanspreekpunt voor het tijdelijk gebruik op de site.  

Om deze nieuwe wending te delen met een groot publiek, publiceerden we een folder over de Josaphat-site. 

We maakten zo het terrein en de collectieven die er actie ondernemen op een laagdrempelige manier lokaal 

kenbaar. 

Elk initiatief op Josaphat biedt op zijn manier een antwoord op de economische, ecologische en sociale crisis 

waar we ons in bevinden. Jardin Latinis is de lokale moestuin en verbindt de mensen uit de wijk, 

Recup’Kitchen serveert vegetarische schotels met voedseloverschotten, Make-It bouwt een huis met 

gerecupereerd materiaal, Commons Josaphat werkt aan de commons stad van de toekomst door middel van 

het Ilôt Modéle en een continue kritische blik op stadsontwikkeling in Brussel.  

BRAL is frequent aanwezig op het terrein en co-organiseerde met de verschillende initiatieven de Josaph’Aire 

dag in het voorjaar van 2017. We dachten met zijn allen na over het beheer, de aanleg van- en de communicatie 

over de site en de initiatieven die er nu aanwezig zijn. Op autoloze zondag organiseerden we met de mensen 

uit de buurt, wijkcomité Terdelt en de actieve burgers op het terrein een wandeling op de site begeleid door de 

actieve leden van Natagora (een organisatie van natuurliefhebbers en –beschermers). Beide momenten zetten 

Josaphat’s verleden, heden en toekomst in de schijnwerpers en maakten het kenbaar bij een groot publiek.  

Ondertussen hielden onze gesprekken met het Brusselse institutionele landschap niet op. Samen met de actoren 

op het terrein hadden we op verscheidene momenten contact met de MSI met als doel de vertrouwensband met 

de overheid te versterken en op de hoogte te blijven van wat er speelt aan ieders zijn kant. Op die manier 

werkte BRAL aan een beter bestuur waar co-creatie centraal staat. Praktisch zetten we ons in voor het 

verkrijgen van een conventie op voorwaarde dat beide partijen hierbij gebaat zijn en het tijdelijk gebruik op 

de site wettelijk erkent wordt.  

Op die manier ijveren we nog steeds voor transitie als een volwaardige fase binnen stadsontwikkeling. 

Daarnaast werkten we aan een gezamenlijke lange termijnvisie met verschillende actoren in Brussel (MSI, 
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Perspective, BIM, Toestand, Communa, Brussels Academy, …). Als BRAL verbinden we een brede coalitie 

van partners, omdat we geloven dat dit de manier is om echt verandering tot stand te brengen.  
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B. Incubators for Public Spaces  

In 2017 was BRAL de lokale partner voor het Brusselse Living Lab dat deel uitmaakte van het Europese co-

creatie onderzoeksproject Incubators for Public Spaces dat ook in Londen en Turijn werd uitgevoerd. Het 

onderzoek had als doel een gebruiksvriendelijk online platform te ontwikkelen met de ambitie meer burgers te 

betrekken bij stadsontwikkeling door kleine interventies in de publieke ruimte. Het platform bood online tools 

aan om ideeën te verzamelen, te selecteren en te implementeren en kon op basis van de lokale context worden 

aangepast. De Josaphat site wordt hier als Brusselse testcase gebruikt.  

Het Incubators for Public Spaces platform werd ontwikkeld in een tijd waar steeds meer online platformen 

worden ingezet om burgers al dan niet te betrekken bij het “maken van de stad”. Denk hier aan het platform 

voor het Burgerbudget van Gent, Citizenlab dat door vele gemeentes in België wordt ingezet, Treecompany, 

Hopler, Fluicity, en ga zo maar door. We merkten dat het een goed alternatief is voor de typische ‘standaard’ 

enquête, maar dat enkel online actie ondernemen niet tot de gewenste resultaten leidde. Een online platform 

kan interessant zijn om verschillende partijen te betrekken die moeilijk samen komen op dezelfde locatie en 

hetzelfde moment, maar een offline begeleiding blijft nog steeds noodzakelijk. Verder bereikte het enkel een 

specifiek segment van de bevolking en bracht het vragen met zich mee zoals: mag iedereen ideeën ingeven of 

enkel mensen die binnen het gebied met een bepaalde postcode wonen?  

 

https://incubatorsofpublicspacescomblog.wordpress.com/
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Tour & Taxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 25 jaar discussies, onderhandelingen en bewonersstrijd, liggen de grote lijnen voor de toekomstige 

ontwikkeling van het oude vormingsstation vast in een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP).  

Omdat BRAL sinds de jaren ‘90 betrokken was bij de bewonersstrijd en mee werkte aan de opmaak van het 

richtschema, vonden we het hoog tijd voor een bilan. Wat staat er eigenlijk in dat bijzonder bestemmingsplan? 

Hoe ziet de toekomst voor Tour & Taxis eruit? En de hamvraag: leverde 25 jaar stadsstrijd iets op? 

Dit deden we aan de hand van een eigen analyse. En ook door een paar sleutelpersonen uit de 25 jaar stadsstrijd 

te interviewen: Guido Vanderhulst die de strijd om het patrimonium in de beginjaren getrokken heeft en een 

aantal buurtbewoners die vandaag de ontwikkelingen op de voet volgen. Als afsluiter interviewden we de 

Minister-President Rudi Vervoort, de politieke eindverantwoordelijke, en Kris Verhellen (Extensa), de 

eigenaar van de site over de uitdagingen die er nog altijd zijn.  

De tweetalige publicatie was ook een steun in de rug van het platform TouTPubliek. Dit omdat het 

tegemoetkwam aan hun vraag voor een duidelijke stand van zake van het dossier en omdat we het platform in 

the picture zetten. Maar de publicatie richtte zich natuurlijk tot alle Brusselaars die geïnteresseerd zijn in het 

wel en wee van het dossier. Alle artikels zijn in de twee talen beschikbaar op onze website. 

Na het openbaar onderzoek van het BBP eind 2016, hebben we in 2017 nog verder samengewerkt met het 

platform TouTPubliek om de plannen zoveel mogelijk in de goeie richting te duwen.  

We contacteerden verschillende spelers in het dossier (bouwmeester, BIM, Perspective, …) en evalueerden 

samen met de brede groep burgers en organisaties welke strategie we moesten volgen. Tot een rechtszaak 

kwam het niet, maar het platform blijft actief. 

In het najaar van 2017 gingen ze van start met enkele werkgroepen om samen verder te werken rond het beheer 

en behoud van het publieke karakter van het park, de mogelijkheid om sociale huisvesting op de site opnieuw 

bespreekbaar te maken, en de mobiliteitsdruk die de komst van de nieuwe wijk met zich mee zal brengen aan 

te kaarten. Kortom, het platform - en BRAL – blijft zich inzetten voor een betere toekomst voor de site. 

https://bral.brussels/nl/artikel/publicatie-thurn-en-taxis
https://bral.brussels/nl/artikel/publicatie-thurn-en-taxis
http://www.toutpubliek.org/
https://bral.brussels/nl/artikel/publicatie-thurn-en-taxis
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C. De zuidelijke Kanaalzone 

Terreinbezoek en publiek debat 

Het thema en de omgeving waren ‘heter’ dan verwacht. De vragen « Welke toekomst voor de industrie? 

Wandelen we binnenkort van het Zuidstation tot in Halle langs de Zenne? Woningen en productieactiviteiten 

vermengen: wat werkt, wat niet?” lokten op een zonnige zaterdagochtend meer dan 60 man naar een afgelegen 

loods in Anderlecht. De sprekers/deelnemers aan het debat: de Haven van Brussel (Valérie Tanghe, directrice 

marketing & développement), Citydev (Martine Gossuin, Directrice Urbanisme, environnement, projets 

mixtes et concertations), Leefmilieu Brussel (Cuartero Diaz Gaëtan, blauw netwerk), Inter-Environnement 

Bruxelles (Claire Scohier), Metrolab Brussels (Bernard Declève, Roselyne de Lestrange en Marleen van 

Maldeghem), MSI/Cel Canal (Claire Heughebaert), en Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret. Al zeggen we 

het zelf: de ‘affiche’ van de dag was best straf en de uitwisseling tussen de sprekers en het publiek (en de 

sprekers onderling) interessant.  

De activiteit zelf – en de contacten vooraf en nadien – was een stap in het ontwikkelen van collectieve 

intelligentie over de stedelijke coalities en stadsplanning. In dit specifieke geval van de ontwikkelingen in de 

zuidelijke Kanaalzone waren er over de betrokken partijen heen ook duidelijke lessons learned die we ook 

meegaven via een tweetalig verslag. 

Torpedeer eens een jachthaven 

We zijn graag constructief, maar als het slecht is, zeggen we het ook. Zo protesteerden we ferm tegen het feit 

dat de gemeente Anderlecht het bijzonder bestemmingsplan Biestebroeck aanpaste om een jachthaven 

mogelijk te maken waar niemand op zit te wachten. 

D. GPDO 

2017 was het jaar waarin het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) in openbaar onderzoek 

ging (en nadien weer verdween). BRAL organiseerde een BRAL-café om ons standpunt over het GPDO toe 

te lichten én te bediscussiëren met onze talrijk aanwezige achterban. Maarten Lenaerts van Perspective was er 

om op onze vragen te antwoorden, maar stelde het plan zelf niet voor. Daarvoor moest je op een van de 5 

burgerfora zijn die het Gewest zelf organiseerde.  

Het GPDO was voor ons minder duurzaam was dan verwacht en bevatte contradicties die nog voor 

problemen zullen zorgen. Het plan had gerust ambitieuzer gemogen op vlak van hoogbouw, nieuwe wijken, 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/biestebroeck-d-fi-d-une-cohabitation-entre-port-et-logement
https://bral.brussels/nl/artikel/rode-loper-voor-jachthaven-anderlecht
https://bral.brussels/nl/artikel/gpdo-minder-duurzaam-dan-verwacht
https://bral.brussels/nl/artikel/gpdo-minder-duurzaam-dan-verwacht
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huisvesting en mobiliteit (zie p. 28). De input van het BRAL-café verwerkten we in ons uiteindelijke 

bezwaarschrift.  

 

E. Europa 

Privatisering van publiek goed is helaas niets nieuws voor de Europese wijk. Samen met coördinatie Europe 

zetten we ons in voor het behoud van het Wiertzmuseum dat dreigt verkocht te worden aan de EU voor een 

symbolische euro. Buiten privatisering van publiek goed en de wijk tegen speculatie beschermen, is het 

Wiertzmuseum op dit moment in een slechte staat. En er blijkt geen lokaal geld te zijn voor de opwaardering 

van het Brussels patrimonium. 

We zitten tevens in een lokale klankbordgroep voor het Europees URBACT-project “2nd Chance network - 

Waking up the sleeping giants” waarin de stad Brussel en You’re Up vzw samen een leegstaand 

kantoorgebouw in de Europawijk tijdelijk willen invullen met een multifunctioneel gebruik. 

F. Ninoofsepoort 

De herinrichting van de Ninoofsepoort kwam dit jaar in openbaar onderzoek. BRAL publiceerde een carte 

blanche van CanalPark, het burgercollectief. We riepen op om positief te reageren tijdens het openbaar 

onderzoek en zich achter de plannen te scharen. Naast het concrete plan loofden we ook de manier waarop 

Mobiel Brussel, Leefmilieu Brussel en de Bouwmeester samenwerkten en omgingen met druk van 

bewonersgroepen. 

G. Stadsvernieuwingscontract ‘Heyvaert-Poincaré’ 

Naast de Ninoofsepoort ligt de Poincarélaan en die maakt op zijn beurt deel uit van het 

stadsvernieuwingscontract ‘Heyvaert-Poincaré’. BRAL volgde dit stadsvernieuwingscontract met interesse 

omdat stadsvernieuwingscontracten prille planningstools zijn die in theorie de potentie hebben een ‘sterke 

coalitie voor een duurzame stadsontwikkeling’ tot stand te brengen. In dit geval omdat dit contract raakte aan 

de verwevenheid van economische activiteiten en wonen én omdat de middenberm van de Poincaré-laan een 

van de enjeux was. BRAL steunde volop de buurtbewoners (waaronder Green Connections) in hun vraag de 

http://bral.brussels/sites/default/files/bijlagen/BRAL_Bezwaarschrift_GPDO_0.pdf
http://www.bral.brussels/nl/artikel/carte-blanche-canalpark-ninoofsepoort
http://www.bral.brussels/nl/artikel/carte-blanche-canalpark-ninoofsepoort
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parkings te schrappen en diende een bezwaarschrift in. De druk leek te werken en er is een marge om in 2018 

de plannen bij te schaven. Relevant hiervoor is ook het onderdeel over Bye Bye Kleine Ring op pagina 29. 

H. Rijksadministratief centrum 

Een ander dossier dat terug de kop opstak, was dat van het Rijksadministratief centrum. In 2006 was het één 

van de paradepaardjes van participatieve planning in Brussel, maar in 2017 dienden we te reageren met een 

bezwaarschrift op een kolos van een bouwvergunning. Velen hadden het gevoel hun tijd verspild te hebben 

en er was dan ook veel protest. 

Ook op de aanpassing van de Havenlaan reageerden we tot slot met een bezwaarschrift. 

I. CoBAT/BWRO 

De verandering van de stedenbouwkundige wetgeving (CoBAT) deed veel inkt vloeien. Toen de plannen 

bekend werden gemaakt, analyseerden we ze samen met IEB en ARAU. Het resultaat: een lijvige nota die we 

opstuurden naar alle parlementsleden. Vereenvoudiging en rationalisering zijn goed, maar wij zagen nefaste 

gevolgen voor het leefmilieu en het patrimonium, voor de bewonersbetrokkenheid, de rechtszekerheid van 

plannen en op gebied van goed bestuur in het algemeen. 

Wanneer de plannen vorderden en het parlement de CoBAT verder besprak, voerden we een nieuw 

persoffensief en we zonden een open brief aan de parlementsleden. Deze keer ook samen met de 

Fietsersbond en de GRACQ. Speerpunt van die actie: aanklagen dat Mobiel Brussel uit de overlegcommissies 

geweerd werd én ook geen vaste stek kreeg bij de opmaak va de nieuwe grote ‘richtplannen van aanleg’ 

(RPA’s). Kortom: een coherente gewestelijke mobiliteitsaanpak kwam in gevaar. 

Leverde het iets op? Toch wel. Patrimonium kreeg terug meer belang en bij de opmaak van de nieuwe 

richtplannen van aanleg (RPA’s) werd er dan toch een luik voorafgaande participatie toegevoegd. Mobiel 

Brussel is daarentegen nog geen vastgelegde partner bij de RPA’s of vast lid in de overlegcommissies.  

Eurostadium 

Het Eurostadium is een echt zombiedossier. Het was nog tot 17 november in openbaar onderzoek. BRAL 

maakte zich in een bezwaarschrift vooral zorgen over de impact van het project aangaande mobiliteit en 

luchtvervuiling. 

http://www.bral.brussels/nl/artikel/bezwaarschrift-bralvzw-openbaar-onderzoek-svc-heyvaert-poincar
http://www.bral.brussels/nl/artikel/bezwaarschrift-bral-vzw-betreffende-het-rijksadministratief-centrum
https://bral.brussels/nl/artikel/pst-een-nieuw-plan-voor-de-havenlaan
https://bral.brussels/nl/artikel/nieuwe-stedenbouwwet-niet-goed-voor-milieu
https://bral.brussels/nl/artikel/open-brief-aan-de-parlementsleden
https://bral.brussels/nl/artikel/eurostadion-bis
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2. Naar een bottom-up economie gebaseerd op de commons 

A. Stadsontwikkeling gebaseerd op de troeven van de mensen 

Kunnen we mensen “connecteren” en collectieve initiatieven helpen ontstaan door de te focussen op de troeven 

en passies van wijkbewoners? 

Onze overheid investeert veel in de volksbuurten van Brussel. Straten en gebouwen krijgen een facelift, er 

gaan crèches en sportzalen open, er komt buurtgroen…  

Maar de socio-economische situatie van de bewoners verbetert nauwelijks of niet. Betaalde arbeid is voor veel 

mensen onbereikbaar en politiek voelen ze zich evenmin betrokken of vertegenwoordigd.  

Bovendien ervaren veel mensen een gevoel van afwijzing of discriminatie. Het resultaat is dat mensen zichzelf 

niet zien als actor in hun eigen leefomgeving. De Brusselse stadsontwikkeling verandert daar weinig aan. 

CitizenDev en Connecteurs Athenée 

Daarom startte BRAL met verschillende partners een nieuwe vorm van stadsontwikkeling, gebaseerd op de 

“Asset-Based Community Development”-methode (ABCD). Daarbij maken we een inventaris van de 

capaciteiten en dromen van burgers en andere troeven in de wijk en leggen we linken tussen verschillende 

dromen en mensen. Bedoeling is mensen samen te brengen en initiatieven te laten groeien. 

We willen die nieuwe initiatieven ook laten aansluiten bij netwerken van collectieven en in relatie brengen 

met overheden. Daarvoor gebruiken we de methode analyse en groupe. We zoeken naar manieren om een 

alternatieve vorm van economie te doen groeien: gebaseerd op ruilen, korte keten, gemeenschappelijk 

eigenaarschap en inclusie. Zonder conflictsituaties uit de weg te gaan, gaan we op zoek naar nieuwe vormen 

van samenwerking en proberen we een sterke sociale zekerheid te verzoenen met een “peer to peer”-

solidariteit.  

 

3 cases: Matongé, Brabantwijk en Community Land Trust 

We werken voor dit Co-Create project, gefinancierd door Innoviris, samen met Habitat et Rénovation, 

Emancipatie via Arbeid, Community Land Trust Brussel, Université Saint-Louis – Bruxelles/Université libre 

http://www.cocreate.brussels/-Citizendev-?lang=nl
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de Bruxelles in 3 cases CitizenDev, een Co-Create project, loopt in 3 “living labs” met heel verschillende 

kenmerken.  

 In de wijk Gaucheret-Brabant trekt EVA (Emancipatie Via Arbeid) het project. Dit is een buurt die 

typisch is voor de “arme sikkel”: veel woningen van slechte kwaliteit, een hoge en sterk stijgende 

bevolkingsdichtheid, een hoge werkloosheidsgraad, …  

 Een tweede case speelt zich niet af in een wijk, maar binnen de algemene vergadering van de 

Community Land Trust Bruxelles (CLTB). Hun diverse leden komen onder andere uit kansarme 

bevolkingsgroepen. Kan ABCD in combinatie met de principes van de CLTB de verkracht en 

dynamiek van de groep verhogen? 

 En tenslotte is er Matongé waar BRAL het terreinwerk verzorgt. Hier werken we met een zeer 

specifieke bevolkingsgroep, die van de Sub-Saharaans Afrikaanse gemeenschap in de omgeving van 

de Waversesteenweg in Elsene. Het gaat om een groep mensen die vaak in contact komen met de wijk, 

ook al wonen ze er in de meeste gevallen niet. Het probleem van culturele erkenning leeft hier heel 

sterk. 

Voor ons werk in Elsene kreeg BRAL ook een budget van het Duurzame Wijkcontract Atheneum, in 

samenwerking met Habitat & Rénovation. De doelen en technieken zijn nagenoeg identiek aan die van 

CitizenDev. Het verschil is dat we hier focussen op een veel groter gebied en niet alleen op de Afrikaanse 

bevolking. Hier trekken we het werk open naar alle bewoners en gebruikers van de perimeter van het 

Wijkcontract 

De straat op 

In een eerste ronde gingen we op zoek naar sleutelfiguren in de wijk, die hun talenten wilden inzetten om 

mensen te betrekken en die voor een sneeuwbaleffect konden zorgen. We waren in 2017 aanwezig in onze 

caravan, met een “fietsradio” en met een “Wafelbank/Banque à Gauffres”. Uit deze ronde kwamen een 

twintigtal mensen voort, die zichzelf de naam ‘Connecteurs’ gaven. 

 

Vanuit deze tafels ontstonden verdere initiatieven rond thema’s als “het valoriseren van Matongé” en “het 

gebruiken en de vergroening van de publieke ruimte en transitie-initiatieven.” Buren, gebruikers en actoren in 

de wijk organiseerden avonden over deze thema’s om elkaar te ontmoeten en samen na te denken over hoe 

deze projecten concreter te maken. Enkele mensen willen een coöperatieve opstarten met de handelaars uit de 

Matongé-wijk, zodat ze winkels beter kunnen ondersteunen. Een tweede collectief wil een plaats opzetten waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten, experimenteren en kennis uitwisselen. Een derde collectief heeft wilde 

plannen voor een evenement om mensen samen te brengen, van een festival tot een cd met lokale artiesten. De 

groep voor het vergroenen van de publieke ruimte plant om in de lente van 2018 hun ideeën te realiseren, 

gaande van een gedeelde moestuin tot een speelpleintje.  
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B. Commoning 

Sommige zaken belangen ons allemaal aan: de natuur, energie, proper water, … Dit zijn de commons of het 

gemeengoed in het Nederlands. Meer en meer mensen nemen het initiatief om hiervoor zorg te dragen. Als het 

gaat om een gemeenschapsinitiatief waarbij (a) een groep betrokken mensen, (b) een bepaald goed (materieel 

of immaterieel) produceren en beheren, (c) gebaseerd op een door hen opgesteld set aan regels, noemen we dit 

een commons-initiatief. Werken volgens deze ideeën noemen we met een woord commoning. Voor BRAL 

hebben deze commons-initiatieven het interessante potentieel om de klassieke tweedeling tussen staat en 

private markt in vraag te stellen.  

In 2017 schreef BRAL een nieuw project uit genaamd ‘Commoning’ voor Co-Create, samen met VUB-

Research Group on Law, Science, Technology and Society, Le Vide Technique asbl, Dewey asbl, KU Leuven- 

Architectuur en Staten-Generaal van het Water in Brussel (EGEB). We mogen ons voorstel verder uitwerken 

in 2018, opdat het hopelijk wordt goedgekeurd in het midden van dit jaar.  

Het doel van het project is om via juridische, sociaalruimtelijke en sociaaleconomische onderzoeksvragen te 

peilen naar de opkomst en de werking van commoning-praktijken. We willen tools ontwikkelen om de 

bestaande acties te versterken en te ondersteunen. En we willen commoning uitbreiden op schaal van het 

Brussels Gewest. Het project moet, in samenwerking met de onderzoekspartners, eveneens uitmonden in de 

coproductie van verscheidene uitvindingen, technieken en opzetstrategieën, op maat van ieder collectief. We 

begonnen in 2017 met het in kaart brengen van al deze initiatieven. Zo krijgen we een beter zicht op het 

landschap en de werking ervan en kunnen we linken leggen tussen de initiatieven. We hopen zo ook nieuwe 

dynamieken tussen de verschillende initiatieven te stimuleren 

C. Selfcity  

De vorige jaren hebben we het Brusselse landschap van bottom-up initiatieven goed leren kennen en er veel 

over geschreven en gesproken: Selfcity Ateliers, de Expo ‘Ambassade van de Vrijstaat Selfcity’, de publicatie 

‘Selfcity’. 

Ook dit jaar bleven we bewonersinitiatieven, waaronder Brussels Together, Civic Innovation Network, Petite 

Maison du Peuple, steunen. We presenteerden ook regelmatig onze visie op bewonerscollectieven aan 

overheden of partnerorganisaties. Dit jaar spraken we op een stakeholderoverleg over de Sustainable 

Development Goals en op de personeelsdag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 

van de voedselketen en Leefmilieu. 

De Selfcity-films!  

Een ander vervolg van ons Selfcity-project was een reeks films die een aantal collectieven maken over hun 

vrijwilligerswerk en wat dat voor hen betekent. Het Centre Vidéo de Bruxelles begeleidde hen. BRAL speelde 

daarbij de rol van tussenschakel en coördinator van het geheel. Productie dus.  

Zo boden we een communicatiemiddel aan mensen die doorgaans niet het woord krijgen binnen het 

maatschappelijk debat. Samen met hen wilden we de boodschap brengen dat de veelheid van niet-

marktgerichte stedelijke initiatieven de bouwstenen kunnen zijn van een ander samenlevingsmodel. 

Inhoudelijk kan de film ‘Demain’ een voorbeeld zijn, met dit verschil dat de collectieven zelf de scenario’s 

ontwikkelen en de films realiseren. 

In 2017 maakten de collectieven ‘Grenier des Casseuses de Crise’, ‘Corvia’ en ‘Palette Actif’ (zuster van 

CollectActif) een filmpje en de groep ‘Buurtpensioen’ van Brussel-centrum startte met hun filmateliers kort 

voor het jaareinde. In de loop van 2018 komen we met deze eerste reeks van vier filmpjes naar buiten.  

https://bral.brussels/nl/artikel/selfcity-de-nieuwe-generatie-bewonersinitiatieven
https://bral.brussels/nl/artikel/selfcity-de-nieuwe-generatie-bewonersinitiatieven
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Een netwerk van netwerkers 

Stilaan werd het erg duidelijk dat er nood is aan meer samenwerking tussen bewonersinitiatieven. De laatste 

twee jaar hebben we verschillende initiatieven zien ontstaan die zich opwerpen als een netwerk van 

burgercollectieven. Maar wie maakt een netwerk van de netwerkinitiatieven? Daarom zetten we mee onze 

schouders onder een grote trefdag op zaterdag 13 mei 2017, de Bijeenkomst van Duurzame 

Burgerinitiatieven, samen met de verenigingen Periferia, Réseau Transition, Réseau des Consommateurs 

Responsables en (aanvankelijk) Inter-Environnement Bruxelles en met Leefmilieu Brussel en Brulocalis. De 

trefdag was een succes, met een grote opkomst en veel enthousiasme. BRAL bracht een presentatie over de 

evolutie van het bottom-up landschap die veel reactie uitlokte.  

Op de Bijeenkomst leidde BRAL ook een atelier over netwerken. Hoe zorgen we ervoor dat we niet in 

competitie met elkaar staan maar aan co-creatie doen? Zijn initiatieven als Civic Innovation Network of 

‘Belgique, Mode d’emploi’ van het collectief Dewey een antwoord op deze vraag of creëren we hiermee juist 

een digitale kloof tussen de inwoners van Brussel die wel en niet toegang hebben tot het internet? Over deze 

vragen bogen we ons tijdens de workshop “Mise en Réseau/netwerken”, op de Bijeenkomst voor 

bewonersinitiatieven/ Rencontres des Initiatives Citoyennes.  

Het netwerken stopt gelukkig niet met één trefdag. In juni kwam er een vervolgvergadering die we trekken 

samen met Financité asbl. Daar kwamen enkele ‘werven’ uit en we werkten uiteindelijk verder aan een 

specifieke: BRAL maakte een ‘beeld’ van de netwerkinitiatieven en van alle actoren die belangrijk zijn om tot 

een soort bottom-up beweging te komen. In 2018 willen we al die actoren samenbrengen om te kijken hoe we 

kunnen samenwerken.  

Commons-festival, Utrecht  

Van maandag 10 juli tot en met vrijdag 14 juli was BRAL aanwezig op de Internationale Commons Assembly 

te Utrecht. Academici en mensen uit de praktijk vanuit de hele wereld komen hier samen om de laatste kennis 

betreffende ‘the commons’ of het gemeengoed met elkaar te delen door middel van workshops en lezingen. 

We maakten een reeks gesmaakte filmpjes die we bundelden in een ‘best of’ overzichtsartikel. 

Organicity  

Op 10 augustus faciliteerden we samen met het burgerinitiatief ‘Civic Innovation Network’ een onderdeel van 

het Organicity event te DigitYser. Doel was om verschillende partijen (academici, privésector, geëngageerde 

http://www.burgerbijeenkomst.brussels/
http://www.burgerbijeenkomst.brussels/
http://rencontrescitoyennes.brussels/?page_id=42&lang=nl
http://rencontrescitoyennes.brussels/?page_id=42&lang=nl
https://bral.brussels/nl/artikel/best-international-assembly-commons-utrecht-2017
http://organicity.eu/
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burgers …) te laten samenwerken rond een gedeeld onderwerp en doel om zo als collectief een projectidee in 

te dienen voor het budget van Organicity voor Brussel. 
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3. Betere luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit is een van de grootste bezorgdheden van de Brusselaar. BRAL sensibiliseerde en mobiliseerde 

in 2017 op een actieve en erg participatieve manier rond luchtkwaliteit en maakte hierbij gebruik van 

opbouwwerk en citizen science-methodieken. Burgers dragen zo hun steentje bij aan de kennisopbouw rond 

luchtkwaliteit en haar oorzaken en gevolgen in het BHG, en ze worden ook energiek voorvechters van het 

recht op gezonde lucht. 

 

A. Actie! 

De eerste doelstelling van BRAL inzake gezonde lucht is te wegen op het publieke debat. In samenwerking 

met collectieven en verenigingen geven we zichtbaarheid en ruchtbaarheid aan de problematiek luchtkwaliteit.  

Eerst lieten de Brusselse standbeelden van zich spreken in februari. Ze eisten schone lucht voor alle 

Brusselaars. Daarna kwamen de Brusselse ouders op straat, tijdens de buggyparade voor schone lucht midden 

juni. Ze vestigden de aandacht op de impact van slechte luchtkwaliteit op de ontwikkeling en gezondheid van 

de jonge Brusselaars. Voor deze acties werkte BRAL samen met het collectief Bruxsel’AIR. 

Samen met Gracq, Fietsersbond, Critical Mass Brussels, Bruxsel’AIR en Gutib (Groupement des usagers des 

transports publics à Bruxelles) picknickten we eind augustus in de Brusselse Wetstraat. We vroegen een betere 

ruimteverdeling tussen de verschillende modi ten voordele van de levenskwaliteit in Brussel. 

Tijdens de autoloze zondag in september droegen we een van de hoofdvervuilers - de dieselmotor - symbolisch 

ten grave, samen met Greenpeace. 

Midden november trokken we naar het Justitiepaleis, waar we met Clean Air Brussels en Bruxsel’AIR met 

lichtjes de boodschap “Act Now” brachten. Dit ter ondersteuning en ter bekendmaking van de Clean Air case, 

aangespannen tegen de Brusselse regering en Leefmilieu Brussel door 5 burgers en Client Earth. 
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We stimuleerden schoolgemeenschappen om deel te nemen aan de actie Mijn School Mijn Lucht. In november 

2017 werden NO2 meetbuisjes gehangen in deelnemende scholen aan de schoolpoort, op de speelplaats en in 

een klaslokaal. De resultaten van deze meting waaraan 31 Brusselse scholen deelnamen kwamen uit in 2018.  

B. Sensibiliseren 

ExpAIR 

In het voorjaar 2017 voerden BRAL en Leefmilieu Brussel de laatste metingen uit in het kader van de eerste 

ExpAIR-campagne die liep van 2015 tot 2017. BRAL rekruteerde vrijwilligers om rond te wandelen met een 

aethalometer. Op die manier brachten ze hun blootstelling aan roetdeeltjes (black carbon) in kaart. Deze 

metingen voedden de wetenschappelijke kennis over luchtverontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Tegelijk sensibiliseerden we hiermee rond deze gezondheidsproblematiek. ExpAIRs hebben zin om 

te getuigen over hun opgedane kennis en op te komen voor hun recht op schone lucht via radio, tv of geschreven 

media. 

In het najaar zette BRAL vooral in op de communicatie rond het ExpAIR-project en de kennis rond 

luchtkwaliteit in het algemeen. De individuele meetresultaten werden door Leefmilieu Brussel in een 

wetenschappelijk rapport gegoten over de blootstelling van Brusselaar aan Black carbon. Ze werden ook 

cartografisch weergegeven. Leefmilieu Brussel en BRAL stelden deze resultaten in september voor op een 

persconferentie, samen met een aantal burger-ExpAIRs. 

Om de resultaten nog breder te verspreiden organiseerde BRAL op 23 oktober een citizen-science conferentie 

met Leefmilieu Brussel, waar we met ExpAIRs en andere geïnteresseerden in gesprek gingen rond de 

resultaten van de campagne, maar ook over de mogelijke verdere exploitatie van de gegevens en toekomstige 

onderzoeksvragen.  

Om een antwoord te bieden op de vele vragen over de wetenschappelijk kennis over luchtkwaliteit en 

blootstelling werkten we mee aan de wetenschappelijke publicatie door Brussels Studies Institute. We 

maakten ook Luchtkwaliteit. Weten om te ageren dat wetenschappelijke publicaties bundelt die de vele 

factoren behandelen die inspelen op luchtkwaliteit.  

Aircasting – SmarterLabs 

Vanuit de ervaringen met het ExpAIR-project gaven vrijwilligersgemeenschappen te kennen dat ze niet enkel 

wilden bijdragen aan een bestaande data-verzameling. Ze wilden ook zelf specifieke campagnes opstellen rond 

het meten van luchtkwaliteit. Ondersteund door Innoviris bouwden we dit uit samen met Cosmopolis - VUB 

in het kader van het SmarterLabs-project. Om burgergroepen controle te geven over de onderzoeksvraag, het 

meetprotocol en de (output van) data, zochten we een open source meter, die directe feedback geeft tijdens het 

meten, en alle data open en vrij beschikbaar houdt op een server. Zo kwamen we terecht bij de Airbeam van 

Habitatmap (New York City – VS). De aanpak en de doelstellingen van deze technologie kwamen nagenoeg 

overeen met de geambieerde citizen science-aanpak. BRAL kocht met steun van de Nationale Loterij 23 

Airbeams aan en rekruteerde nieuwe en bestaande burgergroepen om met deze Airbeam rond te wandelen en 

hun blootstelling aan fijn stof (PM2.5) te meten. 

In het artikel “Aircasting-Brussels: burgerwetenschap voor een betere lucht” duiden we de ervaring van 

de citizen-scientist aan het werk: door in hun dagelijks leven de blootstelling aan luchtvervuiling te meten 

konden de burgers experimenteel leren. Het documenteren van onzichtbare vervuiling concretiseerde wat op 

het spel staat. Zo begrepen mensen de problematiek beter en ontwikkelden ze een set aan argumenten om een 

propere lucht te eisen.  

We stelden samen met VUB en de Europese NGO Health & Environment Alliance een eenvoudig tag-protocol 

op dat burgergroepen helpt om hun meet-ervaringen te duiden en te analyseren.  
Een geografische analyse van die open data-resultaten zijn op kaart te consulteren via www.aircasting.org > 

map > crowdmap Brussels. 
We organiseerden ateliers met 6 diverse groepen over heel Brussel om hen de methodes aan te leren en hen te 

laten proeven van het wetenschapper-burgerschap.  

http://www.leefmilieu.brussels/themas/lucht-klimaat/luchtkwaliteit/expair-project/persoonlijke-blootstelling-aan-black-carbon
http://geoportal.ibgebim.be/webgis/expair_nl.phtml
http://bco.bsi-brussels.be/a-brief-guide-to-the-air-of-brussels/
https://bral.brussels/nl/artikel/luchtkwaliteit-weten-om-te-ageren
https://bral.brussels/nl/artikel/aircasting-brussels-burgerwetenshap-voor-een-betere-lucht
http://www.aircasting.org/
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Zij deden mee aan burgerwetenschap 

 
Centrumgroep  

Een handelaar, een paar chouchou-deelnemers van 

ExpAIR-project, en bewoners van de centrale 

wijken, van Rouppe tot Koolmijnenkaai. 

Wijkcomité van Elsene 

 Een vijftal leden van het comité meten de PM2.5 

concentratie in de straten uit hun buurt, met de 

heraanleg van de Elsensesteenweg op de 

achtergrond.  

Scholen-Zuid  

Een actieve groep ouders van twee scholen uit Vorst 

en van een school uit Anderlecht dicht bij de R0 

bestudeerde de relatie tussen luchtkwaliteit en 

verschillende vervoers-middelen om naar school te 

komen. Hoe beïnvloedt de mobiliteit rond de school 

de gezondheid van hun kinderen? Die aan de school, 

maar ook die van hun gemeente, regio en zelfs de 

interregionale mobiliteit! 

Comité Chant d’Oiseaux 

De inwoners van deze groene wijk vroegen zich af 

of ze meer blootgesteld worden in hun rit naar het 

werk of als bewoner van hun wijk. De lucht bleek 

niet overal even slecht: reden te meer om te ageren 

tegen de files. 

 

EUCG  

Met de hulp van een Engelstalige stagiair-geograaf 

Amy Phillips (KUL) konden fietsers-vrijwilligers 

die bij de Europese Commissie werken, meer te 

weten komen over de luchtkwaliteit in deze drukke 

wijken, en precieze vergelijkingen maken tussen de 

verschillende vervoersmiddelen. 

Scholen-Noord 

Vier scholen zetten zich in om de luchtkwaliteit te 

meten in Laken, Schaarbeek en Evere op weg van 

thuis naar school. Hoe varieert de blootstelling aan 

microdeeltjes?  Wat bevordert hun concentratie? 

Hoe kan je de situatie aan de schoolpoort 

veranderen? En hoe kun je mensen overtuigen om 

met de tram of te voet te komen? 

Mini-Bruxsel’AIR 

Net zoals grote broer Bruxsel’AIR verzamelt deze 

groep sinds november vrijwilligers rond 

luchtvervuiling: ze meten de luchtkwaliteit en 

stellen wetenschappelijke vragen, ze documenteren 

de blootstelling en bespreken het collectief, ze 

stellen acties voor en … ze sluiten zich aan bij een 

burgernetwerk dat steeds meer actie eist en die de 

regels van het spel verandert. 
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INFLUENCAIR 

Met de steun van de Nationale Loterij gingen we op zoek naar betaalbare en kwaliteitsvolle meettoestellen. Zo 

kwamen we eerst bij Aircasting, waarvan we 23 toestellen kochten in 2017. We startten de samenwerking met 

Civic Lab Brussels en Open Knowledge Belgium voor de ontwikkeling van Brusselse open data 

meettoestellen, compleet met cartografische afbeelding van de metingen. Een eerste meettoestel hangt sinds 

19 januari 2018 buiten aan het BRAL-kantoor. Je kan de meetresultaten van dit toestel live volgen op deze 

pagina. Meer info en de resultaten van het project vind je op www.influencair.be.  

 

 
 

C. Luchtkwaliteit en gezondheid 

BRAL onderhoudt contacten met verschillende organisaties en instellingen die werken rond en onderzoek doen 

naar de link tussen luchtkwaliteit en gezondheid om onze kennis up-to-date te houden en de kennis die we 

hebben te verspreiden.  

We overlegden in 2017 geregeld met de academische wereld (ULB - Ecole de Santé Publique, ULB IGEAT, 

VUB-SMIT), overheidsorganen (Federaal Instituut voor Volksgezondheid, het Observatorium voor Welzijn 

en Gezondheid van het BHG, Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Ircel/Celine) en 

andere netwerken zoals Health & Environment Alliance, Childproof-platform van de Gezinsbond, VITO, 

Brussels Studies Institute en VUB MOBI. We deelden onze kennis op evenementen zoals op de voorstelling 

van CEHAP, het Milieu- en Gezondheidsplan voor Kinderen, op de interministeriële conferentie van de 

Wereldgezondheidsorganisatie over milieu en gezondheid, en op “Samen pour la santé” om de brug te maken 

tussen burgers en professionelen.  

We organiseerden ook zelf twee internationale academische ontmoetingen met onze partner Cosmopolis om 

informatie en citizen science-methodes uit te wisselen. 

Tot slot volgde BRAL het internationaal debat rond Europese wetgeving en normering, door nauwe contacten 

te onderhouden met onder andere het European Environmental Bureau (EEB) en het Transport & Environment 

netwerk (T&E).  

In al deze ontmoetingen hamerden we op het belang van de burger in de discussie over gezondheid en milieu, 

omdat zij het terrein kennen. Daarom streven we naar een ambitieuzer luchtkwaliteitsbeleid. 

Samenwerking met andere milieuorganisaties 

BRAL overlegde met Greenpeace over een nieuwe nationale campagne rond luchtkwaliteit, om samen meer 

impact te hebben bij alle overheidsniveaus. Ook met Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement 

Wallonie (IEW) was er regelmatig overleg over luchtkwaliteit met aandacht voor autofiscaliteit.  

https://www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=TTNBXL-50340276182342480-hpm
https://www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=TTNBXL-50340276182342480-hpm
http://www.influencair.be/
http://www.influencair.be/
http://www.samenvoorlasante.be/nl/
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En ook nog Dieselgate 

Voor de uitstoot van auto’s bestaan er normen, die vastliggen in wetten. In 2015 werd duidelijk dat de 

autoconstructeurs jarenlang de uitstoottesten vervalsten en dus de normen frauduleus haalden. De Europese 

instellingen reageerden op dit gesjoemel door de normen lakser te maken. We bleven daarom in 2017 

campagne voeren tegen het verkopen van onze gezondheid aan de automobielindustrie met nationale en 

internationale partners. Samen met Test-Aankoop, Kom-op-tegen-Kanker, BBL, IEW, Netwerk Duurzame 

Mobiliteit gaven we ons eisenpakket aan de Belgische federale ministers voor een ambitieuze Belgische 

positie voor een Europees testprotocol. We mobiliseerden voor de debatavond “Dieselgate? Et Alors?” van 

Clean Air Lovers & Lobbyists en verspreidden de uitkomsten van het debat via onze nieuwsbrief. We deelden 

ook de analyses “Dieselgate. Will the Empire strike back?” van Transport & Environment en informatie 

over de luchtkwaliteit per lidstaat naar actieve burgercollectieven. Tot slot mobiliseerden we en namen we 

deel aan de actie R.I.P. Diesel op autoloze zondag. 

 

D. Mobiliteit 

De thema’s luchtkwaliteit en mobiliteit liggen dicht bij elkaar: we streven voor een duurzame mobiliteit, zodat 

de verkeersveiligheid en de levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren. BRAL bleef pleiten voor 

beleidsmaatregelen die het autogebruik ontmoedigen. De werkelijke kost van de auto aanrekenen moet het 

uitgangspunt zijn. Deze kostprijs omvat de milieu-impact, de ruimtelijke impact, de congestie en de impact op 

onze luchtwegen. We hebben een coherente beleidsvisie nodig die de maatschappelijke kostprijs van 

individueel personenvervoer durft te verrekenen. Daarvoor zijn verschillende instrumenten voorhanden zoals 

autofiscaliteit, zonale heffing en accijnzen op brandstof.  

Zonale heffing/stadstol 

BRAL bleef ijveren voor een zonale heffing als de beste oplossing voor de Brusselse mobiliteit en 

luchtkwaliteit. Dit is een heffing op het gebruik van de auto in zones die gemakkelijk bereikbaar zijn met het 

openbaar vervoer. In onze publicatie “Het kind van de rekening. De zin en onzin over het rekeningrijden” 

uit 2015 legden we uit waarom. 

In juni presenteerde BRAL met ARAU en IEB een gezamenlijke visie rond stadstol op het colloquium Péage 

urbain à Bruxelles: une solution d’avenir? georganiseerd door de MR-fractie. De presentatie legde de grote 

https://bral.brussels/nl/artikel/dieselgate-ook-een-federale-verantwoordelijkheid
http://www.call4cleanair.be/dieselgatedebat
https://www.euractiv.com/section/transport/opinion/will-the-empire-strike-back-in-the-next-dieselgate-fight/
https://bral.brussels/nl/artikel/zin-en-onzin-van-rekeningrijden
https://www.facebook.com/events/1005031532966511/
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mobiliteitsproblemen en –feiten voor en toonde aan hoe en waarom een stadstol hier een oplossing op kan 

bieden. Op hetzelfde moment als het colloquium in het Parlement verdedigde BRAL de stadstol tegenover de 

vereniging Droit de Rouler et Parquer in een live-debat op RTL-TVI. 

In augustus werkte BRAL samen met de Fietsersbond aan een beleidsnota over de hervorming van de fiscaliteit 

op autobezit en autogebruik in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. In deze nota pleiten BRAL en de 

Fietsersbond voor een Brusselse autofiscaliteit die voor zowel de aankoop, het bezit als het gebruik van de 

auto de werkelijke externe kosten in rekening brengt. Concreet vroegen BRAL en Fietsersbond een hervorming 

van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) en de Jaarlijkse Verkeersbelasting (JVB), en de invoering van een 

zonale heffing in 2020.  

BRAL en de Fietsersbond lichtten deze nota toe bij het kabinet Van Hengel en het kabinet Smet. 

BRAL volgt ook de overheveling op van de bevoegdheid autofiscaliteit naar het Brusselse Hoofdstedelijk 

Gewest. BRAL stelde zich vragen bij de aanwezigheid van FEBIAC, de federatie van de bedrijven van de 

Belgische auto- en tweewielerindustrie, in de experten-commissie die de hervorming van de JVB en BIV 

voorbereidt. BRAL woog ook op het parlementair debat rond deze overheveling. 

GPDO en Good Move  

2017 was met de voorstelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en de 

uitwerking van het nieuwe gewestelijk mobiliteitsplan Good Move een belangrijk jaar voor het uitzetten van 

de bakens voor een toekomstgericht en duurzaam mobiliteitsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hoewel geen van beide plannen volledig rond zijn, maakte BRAL zich ernstige zorgen over het terugschroeven 

van de ambities in vergelijking met het Gewestelijk Ontwikkelingsplan en IRIS2. 

BRAL nam onder andere het luik Mobiliteit van het GPDO onder de loep. Dit vormde een belangrijk onderdeel 

van ons bezwaarschrift. De mobiliteitsdoelstellingen vielen voor BRAL veel te mager uit. Concreet vraagt 

BRAL dat mobiliteit-sturende maatregelen zoals een zonale heffing en slimme kilometerheffing opgenomen 

worden in het GPDO, dat de doelstelling van -20% voertuigkilometers uit IRIS2 behouden blijft, en we 

vroegen meer ambitieuze doelstellingen voor de modal shift (van de auto naar andere, minder overbelaste 

vervoerswijzen). Verder stelde BRAL zich ernstige vragen bij de weinig onderbouwde keuze voor metro als 

belangrijkste investeringsproject inzake openbaar vervoer (zie ook ons Argumentarium). BRAL nam deel 

aan de consultaties in het kader van Good Move, zowel binnen de Gewestelijke mobiliteitscommissie als 

erbuiten.  

 

http://bral.brussels/nl/artikel/gpdo-bral-dient-bezwaren
https://bral.brussels/nl/artikel/metro-or-not-metro-argumentarium-over-metro-noord
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Bye Bye Kleine Ring  

In 2017 kwam Bye Bye Kleine Ring tot stand: een groep academische 

partners en middenveldactoren die samen het einde van de huidige 

Brusselse Kleine Ring voorstellen. Vandaag is de Kleine Ring een 

stadssnelweg, een grens rond de Vijfhoek, gekenmerkt door dagelijkse 

files en vervuiling.  

Publiek debat 

Op 22 september organiseerden we een groot event in het Kaaitheater 

samen met ARAU, Brussels Studies Institute, Brussels Academy, IRIB 

(Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles), Architecture 

Workroom Brussels en initiatiefnemers Wim Menten en Rien van de 

Wall. Vraag die op het spel stond: wat als we van die boulevards een 

volwaardige publieke ruimte maken van én voor de stad? Een ruimte 

voor verplaatsingen, én waar Brusselaars kunnen spelen, sporten, 

winkelen, evenementen bijwonen, ... Welke rol moeten de ringlanen 

krijgen in het Brussel van morgen? Hoe houden we de buurten 

bereikbaar? En als we kunnen kiezen, welke boulevards willen we dan? 

In het Kaaitheater luisterden 300 Brusselaars naar de visie van KleineRing.be voor de stadsboulevard. Later 

vroegen we aan de Brusselse politiek naar hun concrete voorstellen voor de Brusselse mobiliteit, met oog op 

de huidige uitdagingen, zoals de luchtvervuiling, uitgebeeld op de kaart. 

 

Ontwerpateliers 

In november en december organiseerden we wandelingen en workshops. Na een parcours onder begeleiding 

van gidsen met terreinkennis, verbeeldden de deelnemers de herinrichting van de boulevards. Ze bespraken de 

uitdagingen en noden, maar ook voorstellen die het wonen en leven in de buurt zouden verbeteren.  
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Dat programma was de basis van het ontwerpatelier. Onder begeleiding van architecten-stedenbouwkundigen 

met ervaring in Brussel schetsten de deelnemers op kaart concrete voorstellen en ook het toekomstbeeld van 

de wijk en van de boulevards. In 2018 stellen we het resultaat van de workshops aan het groot publiek voor. 

Meer info op byebye.kleinering.be 

Metro noord - zuid  

De geplande nieuwe metrolijn tussen Albert en Bordet is een van de grootste mobiliteitsprojecten van de laatste 

jaren. Naast een interne opvolging van het dossier, was het uiterst belangrijk voor BRAL om burgers op een 

duidelijke en transparante manier te informeren.  

De publicatie To metro or not to metro? Argumentarium gaf 10 argumenten bij het project zoals het nu op 

tafel ligt. We gingen in op concrete argumenten voor én tegen dit project. Twee van deze argumenten vind je 

hieronder, alle andere ontdek je in de publicatie:  

Transparantie 

De voortdurende opsplitsing in deelprojecten metro Noord en metro Zuid maakt de 

onduidelijkheid alleen maar groter. Wanneer mag het eens over het totale project gaan? 

Sociale controle? 

Een metro onder de grond vermindert de sociale controle. Bij een tram zijn haltes 

wachtplaatsen in de publieke ruimte, bij een metro niet. 

BRAL stelde dit argumentarium op met de hulp van verschillende burgers en organisaties.  

http://byebye.kleinering.be/
https://bral.brussels/nl/artikel/metro-or-not-metro-argumentarium-over-metro-noord
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Op 19 oktober organiseerde BRAL een BRAL-café 

rond het thema. We debatteerden met argumenten 

uit de BRAL-publicatie en die van het publiek. 

Deelnemers kozen, na een korte uitleg van het 

argument, of dit een “Reason why I love metro 3” of 

“Reason why I hate metro 3” argument was. Daarop 

volgde een plenair debat. 

BRAL diende een bezwaarschrift in het kader van 

het openbaar onderzoek rond de Gedeeltelijke 

wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan 

(GBP) – Hoogperformante noord-zuidverbinding en 

het openbaar onderzoek rond de Thomas Tunnel, 

een belangrijke stap in de realisatie van Metro 3.  

Samen met IEB en ARAU ondersteunde BRAL 

burgergroepen die hun zeg willen doen over dit 

project. Deze groepen kregen een eerste platform 

tijdens de studiedag “Bruxelles a-t-elle besoin 

d'une nouvelle ligne de métro?” op 28 november.  

Looper 

In 2017 startte BRAL een nieuw project: Looper. Dit Europees ‘Joint Programming Initiative’-project loopt 

tegelijkertijd in Verona, Manchester en Brussel.  

Looper is een participatief project en heeft als doelstelling te werken aan de mobiliteitsoverlast in de Helmet-

wijk. Naast het participatief proces zoekt het project met de deelnemers naar oplossingen voor de 

mobiliteitsoverlast en zal het deze oplossingen uittesten. 

Het project probeert het concept van de “learning loops” uit:  

“A learning loop is a new way of decision-making, which brings together citizens, 

stakeholders and policy-makers to learn how to address urban challenges in a participatory 

co-creation platform.” 

En wil het uitwisselen van ervaringen aanmoedigen en vergemakkelijken. Burgers en openbare instellingen 

kunnen op die manier veel van elkaar leren. 

Het project telt 3 stappen: identificatie van een probleem, co-design van een oplossing en uiteindelijk 

uitwerken van een concrete maatregel (zie afbeelding). Na een paar meetings met burgers, lokale en regionale 

instellingen alsook verenigingen met terreinkennis, werd er beslist om de living lab in de Helmet-wijk in 

Schaarbeek te starten. In 2018 zullen BRAL en de VUB samen met alle stakeholders werken aan mogelijke 

mobiliteitsoplossingen. 

 

https://bral.brussels/sites/default/files/bijlagen/Bezwaarschrift%20BRAL_GBPmetro_Vdef.pdf
http://www.arau.org/fr/urban/conf/92/bruxelles-a-t-elle-besoin-d-une-nouvelle-ligne-de-metro
http://www.arau.org/fr/urban/conf/92/bruxelles-a-t-elle-besoin-d-une-nouvelle-ligne-de-metro
https://bral.brussels/nl/artikel/looper-samen-nadenken-over-mobiliteitsoplossingen-voor-helmet
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Wat is er zo speciaal aan Looper? 

Het co-creatief werk gebeurt zowel online, via een platform, als offline via workshops. 

De verschillende stakeholders van de wijk doen mee aan alle stappen van het project en werken samen aan de 

toekomstige stappen. Op deze manier betrekken we iedereen zoveel mogelijk. De burgers zijn aanwezig vanaf 

het begin en tot en met het einde en werken het wijkproject mee uit. Ze zijn betrokken bij het verzamelen van 

gegevens en het testen van een maatregel, die ze zelf hebben gekozen. 

De drie stappen worden herhaald tijdens een tweede cyclus. Dankzij deze methodologie kan het hele concept 

een tweede keer worden uitgetest, lerende uit de fouten van de eerste cyclus. 

Voetgangerszone 

We zijn fier dat Brussel een voetgangerszone heeft. Maar we maakten ons in 2017 zorgen over de 

communicatie en participatie, het tijdelijk gebruik van de autovrije ruimte en het verhaal van de 

voetgangerszone. Iéts of iémand moet de leiding nemen, want een duidelijk management en éénduidige 

communicatie ontbreekt. De piétonnier is een verwezenlijking die de burgers wilden. Laten we er samen fier 

op zijn!? 

Ook de mobiliteit in de hele vijfhoek baart ons zorgen. BRAL diende in april 2017 een bezwaarschrift op het 

openbaar onderzoek rond de heraanleg van de centrale lanen: ja voor de voetgangerszone, neen voor de 

bestemmings-lus of de zogeheten mini-ring. We stelden de vraag naar een beter Gewestelijk Mobiliteitsplan 

centraal. We betreurden het privatiseren van de Korte Hallenstraat, een belangrijke verbinding tussen de 

toekomstige voetgangerszone op de centrale lanen en de florerende Sint-Katelijnewijk. En we vroegen meer 

ruimte voor bussen en fietsers.  

https://bral.brussels/nl/artikel/dringend-ingrijpen-rond-voetgangerszone
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Op 1 juni organiseerde BRAL met bewoners en handelaars van het centrum een anti-miniring evenement. 

Bewoners en handelaars klaagden sluipverkeer, spectaculaire files, luchtvervuiling en verkeersproblemen aan. 

Conclusie: we willen dat politici met een coherente visie de luchtkwaliteit, mobiliteit en leefbaarheid van het 

hele stadscentrum verbeteren, niet enkel van de centrale lanen.  
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I. Financiën 

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.  

Teneinde niet afhankelijk te zijn van 1 enkele financieringsbron, of 1 enkele overheid voor financiering, heeft 

BRAL de laatste jaren ingezet op een diversifiëring van haar financieringsbronnen. Deze diversifiëring komt 

voornamelijk van projectoproepen waarvoor we samen met VUB, ULB of Saint-Louis succesvol projecten 

hebben uitgeschreven. Zo werken we sinds 2 jaar we samen met de VUB in het kader van een internationaal 

onderzoeksproject. En sinds 2017 hebben we ook voor de eerste keer een Co-Create project bij Innoviris, 

samen met CLT, EVA, ULB en Saint-Louis.  

Onze structurele middelen voor onze basismissie, zowel vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie als het 

gewest, blijven op hetzelfde niveau. 

  

  

INKOMSTEN 2017

Structurele

subsidies

Projectsubsidies

Semi-structurele

subsidies

Giften/lidgeld

UITGAVEN 2017

Secretariaat

Projecten

Personeel
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II. Bijlages 

1. BRAL in de pers 

BRAL’s persberichten 

12/01/2017 Havenlaan: “deur wagenwijd open naar stadsautrostrade” 

15/03/2017 “GPDO voor Brussel is omgekeerde en ondemocratische planning” | 

“Bruxellois.e.s., on se moque de nous!” 

08/05/2017 Brusselse regering redt Dockx Bruxsel uit illegaliteit | Dockx Bruxsel sauvé de 

l’illégalité 

14/06/2017 Buggy Parade voor een betere luchtkwaliteit | Une parade de poussettes réclame un 

air respirable à Bruxelles 

13/07/2017 Europa neemt Wiertz museum in | L’Europe s’empare du Musée Wiertz | Europe 

takes over the Wiertz Museum 

27/07/2017 Een slecht plan voor Tour & Taxis | Un mauvais plan pour Tour & Taxis 

22/09/2017 UNIZO, Bral, IEB, BBL en ARAU stappen naar Raad van State tegen wijziging 

bestemmingsplan Heizel 

13/12/2017 BBP/PPAS Biestebroeck 
 

BRAL in de pers: Bruzz 

12/01/2017 Stad opent deur om van Havenlaan stadsautostrade te maken' 

8/03/2017 Stadsbos in Neder-Over-Heembeek nog steeds niet klaar 

14/03/2017 BRAL pleit voor behoud voetgangersdoorgang 

14/03/2017 Minstens 2.500 reacties op toekomstplan GPDO 

15/03/2017 De plannen voor de centrale lanen inkijken: een calvarietocht 

16/03/2017 Middenveldorganisaties lusten gewestelijk ontwikkelingsplan niet 

28/03/2017 Protest tegen privatisering Korte Hallenstraat 

28/03/2017 Raad van State verwerpt beroepen tegen circulatieplan 

28/03/2017 Le conseil d’Etat rejette les appels contre le plan de mobilité 

29/03/2017 Gun bewoners inspraak over bovengrondse metrostations Noord’ 

30/03/2017 Overlegcommissie geeft groen licht over privatisering Korte Hallenstraat 

26/04/2017 Handelaars willen straten rond voetgangerszone blokkeren 

28/04/2017 Voetgangerszone raakt wellicht niet af voor verkiezingen 

7/06/2017 Bouwmeester en stadsverenigingen tegen jachthaven in Anderlecht 

22/06/2017 Architect Marcel Rijdams: ‘De gemeenteraad is één grote komedie’ 

28/07/2017 Stadsbeweging BRAL wil burgerbevraging over volledige Kleine Ring 

31/08/2017 Inter-Environnement in beroep tegen voetgangerszone, BRAL niet 

19/09/2017 Kleine Ring lanceert debat over toekomst ringboulevards 

21/09/2017 Organisaties stappen weer naar Raad van State over wijziging bestemmingsplan 

Heizel 

21/09/2017 Bye Kleine Ring lanceert debat over toekomst ringboulevards 

26/09/2017 119 bezwaarschriften tegen nieuwe stadswijk aan Rijksadministratief Centrum 

26/09/2017 Shoppingcenter NEO blijft omstreden: geen meerwaarde voor Brussel” 

4/10/2017 Maak Brussel Mobiliteit niet monddood 

13/10/2017 Vervoort krijgt ‘ongeziene macht’ over stedenbouw 

11/12/2017 Biestebroek met jachthaven en 3.700 woningen 
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BRAL in de pers: De Standaard 

16/12/2017 BRAL wil geen jachthaven 

25/12/2017 

 

Brussel pompt 100 miljoen aan groenestroomcertificaten in 

een afvalverbrandingsoven, die het deels zou moeten sluiten om de 

klimaatdoelstellingen te halen. 
 

BRAL in de pers: Het Nieuwsblad 

09/05/2017 Shoppingcenter Docks: drie miljoen bezoekers en al toe aan derde milieuvergunning 

22/09/2017 Unizo, BRAL, IEB, BBL en ARAU stappen samen naar de Raad van State tegen de 

wijziging van het bestemmingsplan voor de Heizel. 
 

BRAL in de pers: Le soir 

13/01/2017 Rétropédalage pour l’avenue du Port 

13/03/2017 Aménagement du territoire: retour à la bruxellisation ? 

La prison de Haren a son permis d’environnement 

16/03/2017 Résultats annuels : la réforme du CoBAT (le code bruxellois de l’aménagement du 

territoire) 

08/05/2017 Si le piétonnier ne se fait pas maintenant, plus personne ne le fera  
 

BRAL in de pers: La Libre 

22/03/2017 Mais qui construit le métro à Bruxelles? 

30/03/2017 Le conseil d'Etat suspend le permis d'environnement du centre commercial Uplace 

 

2. BRALNEWS 

26/01/2017 BRAL zoekt nieuwe medewerk(st)er | BXL-histories – verhalen uit de vijfhoek 

03/02/2017 21/2: Bralcafé ‘hoe zie jij Brussel evolueren?’ 

15/02/2017 18/2: Air Quality Action + Bralcafé | openluchtparking Pioncarélaan 

13/03/2017 GPDO: BRAL dient bezwaren in | 13/3: SmarterLabs | medewerk(st)er 

06/04/2017 Rondom de voetgangerszone een avond over ABCD 

31/05/2017 1/6 MiniRing Happening | 10/6 wandeling Biestebroeck / Josaph’Airedag 

14/06/2017 17/9 Buggyparade pour Clean Air | Habiba over luchtmetingen | Bxl’air bot | 23/6 

Platform TouTPubliek 

30/06/2017 2/7 Buurtfeest Anderlechtse Poort | De Rouppeparking is terug | Publicatie 

Josaphatsite | Wandeling Biestebroeck 

12/07/2017 Call for ideas ‘Josaphatsite 

13/08/2017 22/9 Bye Bye Kleine Ring | Gezocht: Wikipedia Geek/5 smartphones | Josaphat: it’s 

your call! 

6/09/2017 19/9 tento Change the city | 22/9 Bye Bye Kleine ring | Verslag wandeling 

Biestebroeck 

14/09/2017 7/9 Autoloze zondag | 22/9 Bye Bye kleine ring | Friche Josaphat | steun Green 

Connections (Heyvaert-Poincaré) | Save the dates: 18/11 Fietsen voor het klimaat, 1-

2/12 Samen voor de gezondheid, 16/1 Bruss-it is terug 

3/10/2017 Carte Blanche CanalPark | 21/9 Bralcafé Metro Noord-Zuid |Open brief aan de 

Parlementairen | Josaph'Aire | Bezwaarschriften van BRAL 

19/10/2017 19/10 Bralcafé Metro Noord | BRAL zoekt een communicatiemedewerker 
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15/11/2017 Publicatie Tour & Taxis | 16/11 Actie Brussels demands clean air | 

wandelingen/workshops Kleine Ring | bezwaarschriften van BRAL (Eurostadion, 

Havenlaan) 

13/12/2017 15/12 wandeling/workshop kleine ring | publicatie Tour & Taxis | Persbericht 

Biestebroeck goedgekeurd | nieuwjaarswens 

 

  



 

 
38 

3. Wie is wie 

Staf 

BRAL kende heel wat verschuivingen in 2017. We wuifden Hilde uit, die na 38 jaar werken op 

stedenbouwkundige dossiers op pensioen ging. We missen haar ongeëvenaarde expertise op vlak van de 

Europese wijk en haar inzet om de ambitie - of het gebrek daaraan - over stadsplanning, in de kijker te zetten. 

Sinds 2017 kunnen we onze meertaligheid meer uitspelen. Twee nieuwe Franstalige medewerkers - met een 

goede tot perfecte kennis Nederlands-, Florence en Kinch, tillen de taalbalans in de staf naar een evenwicht, 

wat de deur opent naar andere netwerken en een frisse kijk op de dingen.  

 

 

 

Communicatie- en mobiliteitsmedewerker Joost verliet ons na 9 jaar dienst. We wensen Joost het allerbeste in 

zijn nieuwe uitdaging bij CivicLab. Met het aanwerven van een nieuwe medewerker communicatie én 

ledenbeleid, Maya, zetten we de komende jaren in op het bestendigen en uitbouwen van onze (meertalige) 

beweging in Brussel.  
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Onze staf in het kort? De coördinatrice is An Descheemaeker. De andere medewerkers zijn Piet Van 

Meerbeek, Steyn Van Assche, Tim Cassiers, Ingrid Dujardin, Liévin Chemin, Hilde Geens (tot eind april), 

Joost Vandenbroele (tot eind mei), Linus Vanhellemont (tot half augustus), Toha De Brant (vanaf begin 

februari), Kinch (vanaf eind maart), Florence Lepoudre (vanaf begin juni), Maya Maes (vanaf begin 

december), Marie Couteaux (vanaf half december). 

 

 
 

In 2017 mochten we ook rekenen op de nuttige samenwerking met een aantal stagiairs: Amy Rebekah Philips, 

Léo Paumard, Younes Foukalne en Cyriel Kaviani.  

Raad van Bestuur 

Centraal in de vereniging staat de raad van bestuur, een klein maar zeer enthousiaste en betrokken groep 

vrijwilligers. De raad van bestuur bestond in 2017 uit: Ginette Bauwens, Sarah Hollander, Erik Hulsbosch 

(tot maart 2017), Tom Lootens, Gaetan Van der Smissen en Jean-Pol Van Steenberghe. 

Leden van BRAL (december 2017) 

Beursschouwburg (Tom Bonte en An Vander-meulen) 

Beweging B-H-V (Anton Schuurmans) 

Brukselbinnenstebuiten vzw  (Anne Brumagne en Bert 

De Bisschop) 

Brussel Natuur vzw (Harry Mardulyn) 

Brussels Ouderenplatform (Ivan De Naeyer) 

Buurthuis Bonnevie vzw (Marie-Claire Migerode) 

Buurtwinkel Anneessens (Bart Van de Ven) 

CCN Vogelzang CBN vzw (Peter Vanbellinghen) 

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

Bruystegem) 

Coördinatie Zenne (David Kuborn) 

Corvia (Mathilde Pelsers) 

CyCLO vzw (Dominik Scholz) 

Cycloperativa (Yannick d'Otreppe) 

De Groene Wandeling Neder-Over-Heembeek vzw 

(Benoît Elleboudt) 

Dewey asbl (Mathieu Simonson) 

Fietsersbond vzw - Brussel (Roel De Cleen en Wies 

Callens ) 

G.A.Q. vzw – Brussel Noord-Oostwijk (Christian 

Dekeyser en Gaëtan Van der Smissen) 

GEBOV/GUTIB (Bernard De Coster) 

GC De Markten (Isolde Boutsen) 

GRACQ (Aurélie Willems) 
Kaaitheater (Guy Gypens) 

Maritiemcomité - Havenwijk (Rose-May Lie-baert) 

Natuurpunt vzw - Brussel (Bart Hanssens) 

Omwonenden Jourdan vzw (Christine Goyens) 

Pétitions-Patrimoine vzw (Frederik Depoortere) 

Ploef! (Plus On Est de Fous) (Indira) 

Regionaal Landschap Pajottenland en Zenne-

vallei (Alwin Loeckx) 

Ressources asbl (Patris Cécile) 

Transports Collectifs Net (Olivier Servais) 

Tournesol-Zonnebloem (Eline Deblander) 

Vereniging Leopoldswijk en Europese wijk van Brussel 

vzw (Renée Coen) 

Wijkcomité Anneessens (Werner De Bus) 

Wijkcomité Neerpede blijft! (Johan Van Waeyen-berge 

en Steven De Ridder) 

 

  

http://www.beursschouwburg.be/en/#intro
http://www.beweging.net/brussel-halle-vilvoorde
http://www.brukselbinnenstebuiten.be/bruksel/
http://www.brusselnatuur.be/
http://www.bop.brussels/
http://www.bonnevie40.be/
https://buurtwinkel.wordpress.com/
http://www.citymined.org/
http://www.coordinatiezenne.be/nl/index.php
http://www.cyclo.org/nl/organisatie/cyclo
http://cycloperativa.org/
http://dewey.be/
http://www.fietsersbond.be/
http://www.gaq.be/
http://www.gutib.be/
http://www.demarkten.be/
http://www.gracq.org/
https://www.kaaitheater.be/
http://www.natuurpuntbrussel.be/
http://petitionspatrimoine.blogspot.be/
http://www.ploef.eu/nl/
http://www.rlzzz.be/
http://www.rlzzz.be/
http://www.res-sources.be/
http://transports.collectifs.net/
http://www.tournesol-zonnebloem.be/nl/
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Individuele leden 

Ginette Bauwens 

Patrick Deboosere 

Ann De Cannière 

Pierre Demol 

Luk De Raeve 

Lewis Dijkstra 

Hans Eelens 

Nicolas Goubau 

Sarah Hollander 

Erik Hulsbosch 

Cyriel Kaviani 

Philippe Laporta 

David Leyssens 

Tom Lootens 

Albert Martens 

Raf Pauly 

Ruben Pelckmans 

Bertrand Schmelz 

Fabien Stiénon 

Thierry Timmermans 

Kriestien Van den Houte 

Rien Van de Wall 

Elke Van Empten 

Georges Vanhamme 

Jean-Pol Van Steenberghe 

Sofie Vermeulen 

Gudrun Willems 

Carolien Zandbergen 
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STRIJD MEE MET BRAL 

Krijg je zin om mee te strijden met BRAL? Dat kan op drie manieren.  

 

ENGAGEER JE ALS LID 
Heb je zin om je in te zetten voor een duurzaam Brussel? Hebben jij of je bewonersgroep, comité of 

organisatie zin om de politiek ongebonden werking van BRAL vooruit te duwen? Word dan lid van BRAL.  

Als lid steunen we jouw acties en je breidt je netwerk uit met het netwerk van BRAL. Uiteraard ontvang je 

ook onze publicaties, én je neemt deel aan de inhoudelijke discussies van BRAL. 

Overtuigd? Schrijf dan 25 euro lidgeld over op BRAL-rekening BE74 5230 8083 3007 met vermelding ‘naam 

+ voornaam/organisatie + lidgeld’.  

 

DOE EEN GIFT 

Vind je dat BRAL goed werk levert en wil je ons steunen? Doe een gift om onze strijd voor een duurzaam 

Brussel financieel te helpen. Giften zorgen ervoor dat we onafhankelijk kunnen werken.  

Overtuigd? Doe een gift op BRAL-rekening BE74 5230 8083 3007 met vermelding ‘naam voornaam + steun’. 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.  

 

VOLG ONZE ACTIVITEITEN 

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en standpunten via onze website, nieuwsbrief, Facebook of Twitter. 

Raadpleeg onze BRALBib op het Zaterdagplein als je interesse hebt in ons archief of onze uitgebreide collectie 

boeken. En natuurlijk kan je ons ontmoeten op een BRAL-activiteit of een BRAL-café ergens in Brussel. Als 

beweging waarderen we alle feedback op onze exploten. 

http://www.bral.brussels/
http://eepurl.com/bk2PxP
https://www.facebook.com/BRALBXL/
https://twitter.com/BRAL_Brussels

