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Betreffende RPA Heyvaert 

 
Beste, 
 
Bij deze een zeer kort ‘bezwaarschrift’ bij het Richtplan van Aanleg Heyvaert. Als het goed is, 
zeggen we ook. BRAL kan zich vinden in de uitgangspunten dit plan. Het Zennepark, de 
aanvaardbare verdichting en de keuze voor het behoudt van productieactiviteiten zijn goede 
uitgangspunten. 

Ze worden ook geconcretiseerd in een wettelijk luik dat telkens duidelijk maakt waarom er van 
een bepaalde stedenbouwkundige regel wordt afgeweken via dit RPA. Fijn. 
 
Opmerkingen 

 Over de perimeter: BRAL vraagt zich af waarom er niet één enkel RPA voor zowel de « 
Heyvaert »-wijk als voor de «Ninoofsepoort » werd ontworpen. De realiteit van deze twee 
wijken is immers vrij gelijkaardig en er moeten onderlinge verbanden worden gelegd. 

 We vrezen voor een zekere windowdressing wat betreft de productieactiviteiten. Zijn de 
voorziene ruimtes wel diep en hoog genoeg? Er wordt ook erg ingezet op horizontale 
vermenging waarbij er boven de productieactiviteiten gewoond wordt. Wat niet 
eenvoudig is. Soms is het eenvoudiger functies naast elkaar te zetten in plaats van 
boven elkaar. 

In het regelgevend luik vinden het « lint voor productiekernen » terug. Dit lint bakent 
gebieden langsheen de straten af waar productieve activiteiten voorrang krijgen en waar 
andere functies dan weer beperkt zijn. 

BRAL volgt het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en vraagt projectontwikkelaars te begeleiden/ondersteunen opdat 
de gewenste mix (tussen de woonfunctie en de productieve activiteitenfunctie) effectief 
wordt gerealiseerd. Kwestie van te vermijden dat er zich enkel verkapte 
kantooractiviteiten of winkels in vestigen. Of dat we met verplichte maar niet gebruikte 
ruimtes voor productieactiviteiten komen te zitten. Een factor van succes ligt zeker in de 
integratie van de specifieke kenmerken van de gewenste productieve activiteiten in het 
ontwerp. 

 Monitor en wees niet bang bij te sturen wanneer de gewenste resultaten uit blijven.  

 

Hoogachtend, 

 

Steyn Van Assche namens BRAL.  


