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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
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I.

Inleiding

BRAL trok in 2018 andermaal de stad in om haar te verbeteren. We dompelden ons onder in de
Helmet-wijk om er de mobiliteit aan te pakken met de bewoners, in de Matongé-wijk om er de
troeven van de stedelingen te ontdekken, naar de Josaphat-site om tijdelijk gebruik een
invulling te geven, …
Maar 2018 was het vooral de Brusselse luchtkwaliteit al wat de klok sloeg. Na de studie die we
samen met Greenpeace publiceerden (Mijn Lucht, Mijn School), brak het protest aan de
schoolpoorten los. BRAL was erbij vanop de eerste rij. We gingen spreken op scholen, hielpen
bezorgde ouders met het installeren van luchtkwaliteitsmeters aan de school en legden hen
uit wat er precies op het spel staat. Met als voorlopig hoogtepunt het protest met duizenden
Brusselaars voor de zomervakantie.
Om propere lucht te kunnen ademen willen burgers van politici echt ambitieuze actie. En
daarom trok BRAL trok met de burgers naar politici. We organiseerden speeddates tussen
burgers uit de luchtkwaliteitsbeweging en politici om beleidsvoorstellen te co-construeren
voor de regionale verkiezingen in mei 2019. We merkten dat het begrip er bij de meeste politici
wel is, maar dat de zin voor urgentie toch nog ontbreekt. Met de aankomende Staten-Generaal
voor de Brusselse Luchtkwaliteit en twee publicaties in 2019 zullen we het thema blijven op de
agenda zetten.
Democratie was een ander centraal thema in 2018. Onze publicatie ‘Burgers in de Brusselse
keuken’ was de aanleiding voor een debat over wat we zien als participatie en hoe we willen
dat de overheid zich verhoudt tot burgerinitiatieven. Initiatieven van burgers ondersteunen
blijft een centrale rol houden in onze werking.
En op stedenbouwkundig vlak focusten we in 2018 op de Richtplannen van Aanleg. Hier in huis
beter bekend als de PAD’s. Zonder voorafgaande inspraak en zonder afgewerkte visie op de
ontwikkeling en de mobiliteit van Brussel, lanceerde de overheid deze zomer 10 PAD’s, met
duizenden woningen, collectieve voorzieningen en werkplekken op het menu. Dat werd dan
ook voer voor een grondige analyse met een webspecial en een papieren publicatie Brussel
Plant II. Met andere woorden: uw trouwe dienaren blijven hameren op dezelfde nagel, nog
steeds werk aan de winkel.

Veel leesgenot!
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II.

De identiteit van BRAL
BRAL strijdt voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel.
Van mobiliteit tot stedenbouw stellen we de Brusselaars centraal. Hoe
doen we dat? We (onder)steunen hen met onze kennis en helpen hen
om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we onze belangen bij
de overheid. Aan tafel als het kan, op de barricaden als het moet.
We zijn kritisch maar constructief, dwars maar genuanceerd.

BRAL kwam in 2018 aan het einde van haar meerjarenplan. Geen stedenbouwkundig plan,
maar een plan met prioriteiten en methodes. We evalueerden wat we deden en we keken naar
de toekomst.
Uit gesprekken met onze leden en brede achterban kregen we te horen dat BRAL zo veelzijdig
is dat dit ons soms parten speelt om onszelf te ‘verkopen’. Met bovenstaande pennenvrucht
proberen we daar klaarheid in te scheppen. Volgens ons maakt deze veelzijdigheid ons net zo
sterk, maar het is aan ons om dat goed op de kaart te zetten. Vandaar dus ook dit jaarverslag.
Aan onze kern verandert er eigenlijk niks: als onafhankelijke vereniging werken we nog steeds
vanuit een solidaire visie met aandacht voor participatie, gelijkheid en diversiteit aan een
gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel. Samen met onze leden, bestuursleden en breder
netwerk.
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. Dit zullen we ook blijven
doen in de komende jaren.
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Structuur









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 2018
vind je op p. 035.
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.
Verder werken we 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 dertien.
De Raad van Bestuur van BRAL bestaat uit zes vrijwilligers en twee kandidaten en volgt
en stuurt de werking van BRAL van nabij.

Een overzicht van de leden, medewerkers en bestuursleden vind je achteraan.
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III.

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.
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IV.

Verwezenlijkingen en impact in 2018
Luchtkwaliteit en de metropolitane regio

De citizen science-methodiek van BRAL wierp in 2018 haar vruchten af. Dankzij het jarenlang
sensibiliseren van de Brusselse burgers over de lucht die we inademen, volgden verschillende
acties met als culminatiepunt in 2018 een innovatieve citizen lobby met politici.
We merkten dat niet enkel burgers meehelpen aan het opbouwen van kennis rond
luchtkwaliteit. En daardoor voorvechters worden van het recht op gezonde lucht. We merkten
dat ook de mens achter de wetenschapper naar voren komt en niet aan de zijlijn wil blijven
staan.

A. Expertiseopbouw en kennisuitwisseling
Luchtkwaliteit en gezondheid
Om haar inzet in de domeinen die raken aan milieu-gezondheid te versterken heeft BRAL zich
in 2018 lid gemaakt van HEAL- Health and Environment Alliance.
BRAL onderhield contacten met verschillende organisaties en instellingen die werken rond
en onderzoek doen naar de link tussen luchtkwaliteit en gezondheid, zoals ULB - Ecole de
Santé Publique, Sciensano, Huis voor de Gezondheid, …
Daarnaast nam BRAL deel aan het Childproof platform van de Gezinsbond 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.

Luchtkwaliteit en mobiliteit
BRAL staat in contact met organisaties die werken op de nexus luchtkwaliteit – mobiliteit,
zoals Greenpeace, IEW, BBLV, Fietsersbond/Gracq. Daarnaast luisteren we ook naar de inbreng
van onze eigen leden.

Kennisontwikkeling
BRAL houdt de vinger aan de pols in de kennisontwikkeling rond luchtkwaliteit in België en
het Brussels hoofdstedelijk Gewest. BRAL onderhoudt contacten met Leefmilieu Brussel,
VMM, VITO en Ircel/Celine.
BRAL neemt deel aan het Flamenco project van VITO en VUB – SMIT rond lucht- en andere
metingen.
BRAL is peter van Innoviris projecten Green&Quiet (impact van leefomgeving op mortaliteit)
en Bridge (aantonen van luchtvervuiling via chemische kleurverschuivingen)

Europees niveau
Tot slot volgt BRAL het internationaal debat rond Europese wetgeving en normering, door
nauwe contacten te onderhouden met het European Environmental Bureau (EEB) en Transport
& Environment (T&E).
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BRAL werd geconsulteerd door de European Court of Auditors in het kader van hun Special
Report on Air Pollution, was aanwezig bij de presentatie ervan (10/9) en deelde haar analyse
van het rapport via de media (interview met RTBf op 11/9)
BRAL gaf haar input bij de Public Consultation to support the Fitness Check of the EU Ambient
Air Quality Directives (8/5-31/7) en deelde haar input met leden en partnersorganisaties.

B. Burgers en politiek sensibiliseren
BRAL sensibiliseert de bevolking en de politiek over het belang van de luchtkwaliteit. Via deze
weg proberen we te wegen op het publieke en politieke debat. In samenwerking met
collectieven en verenigingen geven we zichtbaarheid en ruchtbaarheid aan de problematiek
luchtkwaliteit. We gaan daarover ook in dialoog met Vlaamse en Waalse partners.

Aircasting – SmarterLabs
In het kader van het project ‘SmarterLabs’ in samenwerking met Cosmopolis van VUB zet
BRAL in op het participatief meten van luchtkwaliteit. BRAL ontwikkelde een citizen-sciencebenadering die streeft naar weten en begrijpen van de complexiteit van luchtkwaliteit. Deze
methode bouwt verder op de participatieve metingen zoals opgezet in het kader van het
ExpAIR project in samenwerking met Leefmilieu Brussel. Een geografische analyse van die
open data-resultaten zijn op kaart te consulteren via www.aircasting.org > map > crowdmap
Brussels.
De EUC cycling group (EUCG) is één van de groepen waarmee we werkten om de luchtkwaliteit
te meten op hun dagelijkse fietsroute van en naar het werk. Lees de ervaringen van Christine
van Wunnik van EUCG op onze website.

I learned that smell is not necessarily an indication for fine dust pollution
and that it is useful to - literally - stay a few meters away from cars and
buses. - Christine van Wunnik, EUCG
Daarnaast is er natuurlijk ook een meer activistische en analyserende aanpak die streeft naar
een ambitieus luchtkwaliteitsbeleid. Hieronder een aantal dossiers en samenwerkingen die
meer focussen op het beleid.

Mijn Lucht Mijn School
Op 14 maart presenteerde BRAL samen met Greenpeace de resultaten van het project Mijn
Lucht – Mijn School. In 223 scholen in België (waarvan meer dan 40 in Brussel) werd vanaf
november de lucht gecontroleerd op NO2 door middel van passieve samplers. De resultaten
daarvan zorgden voor zo’n ophef dat er spontaan groepen ouders opstaan om schone lucht te
eisen voor hun kinderen.
BRAL organiseerde uitwisselingsmomenten tussen bezorgde ouders en de kabinetten Smet en
Fremault.
Samen met Greenpeace werden ook twee Mijn Lucht Mijn School informatiemomenten voor
ouders opgezet voor ouders (9/5 FR & 22/5 NL). BRAL bracht ook haar analyse uit van de
resultaten en mogelijke actiepunten.
 Lees onze analyse hier
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Samenwerking met andere milieuorganisaties
BRAL overlegde met BBL, IEW, T&E, Mobiel21, Kom op Tegen Kanker over mogelijke actielijnen
rond luchtkwaliteit, dieselban, autofiscaliteit en lage-emissiezones (2/3, 15/6).
BRAL overlegde met en ondersteunde andere burgermeetinitiatieven, zoals Influencair en
Luchtpijp.
We werkten samen 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.

Dieselgate verjaardag
BRAL organiseerde op 18/9 samen met IEW, Greenpeace, Gracq, Fietsersbond en Test-Aankoop
een Dieselgate birthday party aan de kantoren van FEBIAC.
 Lees ons persbericht hier
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Informatieverslag Senaat Luchtkwaliteit
Gealarmeerd door groeiend bewustzijn en bezorgdheid over luchtkwaliteit in brede lagen van
de bevolking nam de Belgische senaat het initiatief om een informatieverslag op te maken
over de verbetering van de luchtkwaliteit.
BRAL werd samen met andere organisaties uitgenodigd om input te geven tijdens de zitting
van 23 februari 2018. BRAL onderstreepte het belang van luchtkwaliteit als een milieugezondheid thema en onderstreepte de noodzaak voor afstemming over de verschillende
bevoegdheden door het oprichten van een interministeriële commissie.
 Lees het Senaatsverslag hier
 Bekijk onze presentatie hier
BRAL werd uitgenodigd om haar input te geven tijdens meetingen van de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling (29/2 en 12/9).

Stakeholderconsultatie Uitstap fossiele brandstoffen
In mei 2018 kondigde de Brusselse regering aan dat het Brusselse Gewest in 2030 ten laatste
zal komaf maken met diesel om in een latere fase (2035?) alle voertuigen met
verbrandingsmotoren zal bannen.
BRAL gaf haar advies aan Leefmilieu Brussel, nam deel aan de start van de
stakeholderconsultatie (19/9) en gaf haar input in de online consultatie.
BRAL lag mee aan de oorsprong van een uitwisseling met Leefmilieu Brussel, organisaties en
burgerinitiatieven over de Lage Emissiezone (26/4)
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Fiscale hervorming verkeersbelasting
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam op 1 januari 2019 de inning van verkeersbelastingen
over van de federale overheid. We schreven daarom een open brief te gericht aan de Ministers
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. We vroegen om deze kans aan te grijpen om de
luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren door de belasting zo aan te passen dat het autoverbruik
zou verminderen. Na de beslissing van de Regering om de herontwikkeling van de
autofiscaliteit vast te hangen aan de verandering op federaal niveau, lieten we onze
ontgoocheling blijken.
Lees de open brief hier
Lees onze reactie op de beslissing om niet te beslissen hier

Citizen lobby: een ontmoeting tussen burgers en politici
BRAL pleit voor een co-creatief publiek debat. Ook over luchtkwaliteit. Daarom organiseerden
we in 2018 ontmoetingen tussen burgers en politici, een echte citizen lobby, om het Brussels
beleid rond luchtkwaliteit in de goede richting te duwen. BRAL organiseerde deze
ontmoetingen samen met Cosmopolis, VUB. Het doel was om het politieke productieproces te
helpen aan duidelijkere en meer ambitieuze voorstellen.
We toonden aan dat elk zijn eigen expertise heeft en net daarom is dialoog tussen de
verschillende spelers zo belangrijk. Met een citizen lobby bouwden we bruggen tussen de
burgers (Waarom? Wat staat er op het spel?), de wetenschap (Hoe?) en de overheid (Wat? Met
welke middelen?) voor een co-creatief beleid.
Meer specifiek voor luchtkwaliteit leerden politici van burgers over hun drive en goesting voor
betere lucht. Meer nog: de burgers verbaasden de politici ook over hun opgebouwde kennis,
dankzij citizen science. We zagen politici die met open vizier de burgers tegemoet traden, maar
we zagen ook koudwatervrees om doortastende maatregelen voor te stellen.
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Deze citizen lobby zal in april van 2019 culmineren in de eerste Staten-Generaal van de
Brusselse Luchtkwaliteit. Op deze dag brengen we met Cosmopolis wetenschap, open data en
burgers samen in de Pianofabriek. BRAL roept alle burgers op om deel te nemen aan
#BXLDemandsCleanAir op 27 april.
Je leest het verslag hier.
Website Staten-Generaal

C. Burgers en collectieven mobiliseren
BXL air netwerk
BRAL onderhoudt contacten met en ondersteunt samenwerking tussen verschillende
organisaties en burgerinitiatieven rond luchtkwaliteit.

Filter-Café-Filtré
BRAL ondersteunt dit spontane burgerinitiatief (Filter-Café-Filtré) en de twee grote acties die
hieruit voort spruiten (Sainctelette 27/6 en 5n’A12 7/10). BRAL contacteerde andere
milieubewegingen (BBL, IEW) om hetzelfde te doen.

13

Bruxsel’AIR
We ondersteunen het collectief Bruxsel’AIR met werktijd en logistieke steun bij hun acties voor
een betere luchtkwaliteit in Brussel.

Civic Lab
BRAL ondersteunt de luchtkwaliteitsmetingen van Civic Lab
De presentatie van Civic Lab vind je hier

Petite Maison du Peuple
BRAL zette dit jaar haar samenwerking met La PMP verder. De focus verschoof van
governance naar luchtkwaliteit. Samen met PMP organiseerde BRAL wijkwandelingen door
de Marollen.
 Meer info op het Facebook-evenement
 Bekijk de reportage van BX1 hier

D. Analyse en advies
Luchtkwaliteit overschrijdt de grenzen van het beleid. De lucht-factor moet mee in rekening
gebracht worden bij grensoverschrijdende projecten en mobiliteitsplannen volgens BRAL. Het
is dan ook vaak met deze bril op dat we advies geven.

Good Move
BRAL geeft input in het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move met veel aandacht voor
de relatie tussen dit plan en het LKE-plan. BRAL hamert op een ambitieus mobiliteitsbeleid dat
blijvend inzet op een verminderde autodruk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, omdat dit
de enige effectieve maatregel is om goede luchtkwaliteit en leefomgeving te garanderen.
Lees ons artikel over Good Move hier
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Green & Quiet
BRAL gaf haar analyse van het nieuwe gewestelijk actieplan ter vermindering van
geluidsoverlast.
Lees onze analyse hier

Brusselse Ring
BRAL volgde de ontwikkelingen in het dossier van de Brusselse Ring op. Zo waren er een
individuele uitwisseling met de werkgenootschap (23/4) en de deelname aan informele
overlegmomenten (16/10 & 15/11). Voor dit dossier stemden we af met o.a. Mobiel21, Greenpeace,
BBL en de Fietsersbond. We schreven ook zelf een advies.
Lees ons advies over de procesnota van de Brusselse ring hier
BRAL ondersteunde Bruxsel’Air bij hun rondvraag over de Ring aan Brusselse Ministers en
Burgemeesters via sociale media.

NEO
Met het aanvragen én verkrijgen van zowel een stedenbouwkundig- als een milieuattest voor
fase 1 schoot het NEO-dossier in 2018 echt uit de startblokken. Aangezien de mall off Europe
(72.000 m2) en de bijbehorende grensoverschrijdende luchtvervuiling centraal staan in deze
aanvraag tekenden we samen met o.a. Bond beter Leefmilieu en IEB protest aan bij de regering.
We hielpen ook de omwonenden bij de analyse van het dossier, namen deel aan een door hun
georganiseerd debat met o.a. Henri Dineur en reageerden tijdens het openbaar onderzoek.
Samen met IEB, UNIZO, BBL ARAU, UCM, beweging.net én twee wijkcomités stuurden we ook
een persbericht de wereld in.
Acties die alvast enig succes hadden: de op -en afrit naar de A12 door het park is definitief van
de baan (het attest voorzag een in- en uitgang van de parking die uitkwam op deze nog te
creëren weg) en het aantal m² shopping zou naar beneden gehaald worden. We verwachten in
2019 de vergunningsaanvragen, die we met een scherp oog zullen beoordelen.





Lees ons persbericht over de aanloop naar het openbaar onderzoek NEO hier
Lees ons bezwaarschrift hier
Lees ons beroep tegen het milieucertificaat van NEO hier
Bekijk de petitie hier
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Mobiliteit
A. Bye Bye Kleine Ring met KleineRing.be en andere partners
In 2018 heeft BRAL de resultaten van het Bye Bye Kleine Ring debat van september 2017
samengevat en via een interactieve campagne gepubliceerd op Facebook.

In juni organiseerde BRAL met alle partners een terugkoppeling en uitwisselingsmoment om
het eerste deel van het project officieel af te sluiten. Op het einde van het event werd het
vervolg aangekondigd: een concrete test van de verzamelede ideeën (cf. project Shared

Mobility, Shared Space)

B.

Shared Mobility, Shared Space

In lijn met het Bye Bye Petite Ceinture project heeft
BRAL deelgenomen aan de organisatie van cocreatieve workshops over mobiliteit en openbare
ruimte in het zuidelijke deel van het Pentagon:
Shared Mobility, Shared Space. Het doel was om
vanuit de behoeften van deze dichtbevolkte en
schoolrijke wijken een nieuwe openbare ruimte en
vervolgens een nieuwe mobiliteit te ontwerpen.
Overheden, buurtcomités en academici zaten dan
samen rond een kaart van de wijk.

Shared

Mobility,

Shared

Space

brengt het
burgerinitiatief
Bye
Bye
Petite
Ceinture,
Architecture Workroom Brussels, BRAL, Brussels
Studies Institute, IRIB & Brussels Academy samen
met het werk van het Brussels Centre Observatory, het Brussels Studies Institute en de
perspective.brussels betreffende het stadscentrum. Met de steun van Brussel Mobiliteit.
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Na deze twee co-design workshops wil het team graag manieren vinden om de voorstellen op
het terrein te testen.

C. LOOPER
Wat deed het LOOPER-project in 2018?
LOOPER Brussel ging begin 2018 van start met workshops waar bewoners problemen in
Helmet konden bespreken. Al snel werd verkeersveiligheid als grootste probleem
geïdentificeerd.

Tijdens de zomer konden bewoners plaatsen in de buurt, waar de verkeersveiligheid als slecht
werd ervaren, aankaarten via onze geotagging-website. Na de zomer zijn er
snelheidsmetingen en verkeerstellingen verricht om de verkeersproblematiek in kaart te
brengen. Via een online enquête hebben we ook een 120 meningen verzameld over
verkeersveiligheid in Helmet.
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In het najaar konden bewoners oplossingen voor de verkeersproblematiek indienen via het
ideeënplatform. De meer dan 40 ideeën werden tijdens een workshop teruggebracht naar vijf
ideeën, en de sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat werd
uiteindelijk gekozen om in 2019 te worden uitgevoerd.
Samen met La Gerbe AMO aan de Fernand Séverinstraat gaan we dit idee verder uitwerken en
zal het in het voorjaar feestelijk onthuld worden.
Hoe is dit idee geselecteerd?
Via het LOOPER ideeënplatform hebben we dit najaar meer dan 40 suggesties ontvangen van
bewoners die de verkeersveiligheid in Helmet willen verbeteren. Tijdens een workshop op 16
oktober is er samen met bewoners uit Helmet, verkeersveiligheidsexperts en de gemeente
Schaarbeek een selectie van vijf ideeën gemaakt. Dit waren:






Verbetering signalisatie kruising Helmetsesteenweg en Waelhemstraat
Alternatieve fietsroutes om de Helmetsesteenweg te vermijden
Sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat
Vernauwen van de straatm.v. een pop-up tent op een parkeerplek
Snelheidsmeters die de snelheid visualiseren d.m.v. smileys

Uit onderzoek van de VUB en verkeersveiligheidsexperts blijkt dat deze vijf ideeën zowel een
positieve impact op de duurzaamheid van Helmet hebben als een positieve impact op de
prioriteiten van bewoners, gemeente Schaarbeek, Brussel mobiliteit, fietsersvereniging
GRACQ en de MIVB. Met andere woorden: elk van de vijf ideeën kan worden uitgevoerd zonder
dat de duurzaamheid van Helmet verslechterd of dat het belanghebbenden negatief zal
beïnvloeden.
Tijdens een tweede workshop en op basis van de resultaten van een online enquête onder
bewoners is er dus gekozen om in 2019 een sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid
van kinderen in de straat te lanceren. De precieze uitvoering en planning van dit idee volgt in
samenspraak met bewoners, de gemeente Schaarbeek, BRAL en La Gerbe AMO.
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Wat doet LOOPER volgend jaar?
In 2019 gaan we aan de slag met de uitvoering van het gekozen idee. Ook gaan we opvolgen of
het idee daadwerkelijk een positief effect heeft op de verkeersveiligheid in de buurt. Uitvoering
en opvolging vormen de laatste twee stappen in een co-creatie ‘LOOP’. Dan gaan we aan de
slag met een nieuw probleem en/of plek in Brussel waar een ander stedelijk probleem zullen
aanpakken met de LOOPER-methodologie!
Het vervolg kan je lezen op: http://brussels.looperproject.eu/

D. Openbare onderzoeken 2018
Parking Rouppe
In februari maakte BRAL haar
bezwaren kenbaar over de
stedenbouwkundige vergunning
voor
het
bouwen
van
studentenwoningen en een
ondergrondse parking op het
Rouppe-plein.
BRAL
pleitte
ervoor om radicaal te breken met
alle
projecten
die
extra
transitverkeer trekken naar de
miniring en de wijken rond de
voetgangerszone. Het openbare
parkeeraanbod in het Pentagon
is immers overvloedig en verre
van verzadigd.
We ondersteunden de petitie tegen de ondergrondse parking
We schreven een bezwaarschrift
We schreven een overzicht van de Rouppe-perikelen en de bredere parkingvisie van de
stad Brussel

Zespenningenstraat
BRAL reageerde ook op het openbaar onderzoek over de heraanleg van de Zespenningenstraat.
BRAL vindt het zeker positief dat de Stad Brussel meer en meer aandacht heeft, maar de
plannen beantwoorden niet aan de richtlijnen van het “Fietsvademecum Brussels
hoofdstedelijk gewest. Het voorstel zou op meerdere plekken zorgen voor meer conflicten en
gevaarlijke situaties. Zoals voor alle andere plannen in het centrum pleit BRAL om geen
transitverkeer meer toe te laten op de miniring. Deze is vandaag een barrière tussen het
hypercentrum en het gebied daarbuiten.
Het bezwaarschrift lees je hier.
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Place Royale
In september reageerde BRAL op het openbaar onderzoek over het Koningsplein. Deze
ingewikkelde plek waar veel gebruikers samenkomen, heeft een grondige mobiliteitsanalyse
nodig die nu mankeerde. Deze ruimte kan en moet veiliger en leesbaarder voor bijvoorbeeld
fietsers en bewoners, niet enkel voor toeristen. En de plek moet passen in een integrale
mobiliteitsvisie.
Het bezwaarschrift lees je hier.

Philipstoren
BRAL reageerde op het openbaar onderzoek over de Philipstoren. Opnieuw hamerden we op
de nood aan een integrale mobiliteit en stedenbouwkundige visie. Het project zou de
terminuslus die bussen rond het gebouw maken verwijderen. Terwijl op die plek net heel veel
verschillende weggebruikers samenkomen (fietsers, voetgangers, bestelwagens, …) en in
concurrentie staan met elkaar Achter de schermen tekenen zich de mobiliteitskeuzes af voor
de toekomst van de vijfhoek.
Het bezwaarschrift lees je hier.

P+R Esplanade
BRAL stelde een bezwaarschrift op rond de aanleg van de P+R Esplanade. Het ondersteunde
een P+R beleid dat kadert in een grootstedelijke mobiliteitsvisie en onderstreept het belang
van afstemming met BrabantNet in het kader van dit dossier.
Lees ons bezwaarschrift op de P+R hier

De stedenbouwwerking van BRAL
A. Koning PAD
De eerste lichting Richtplannen van Aanleg vielen uit de lucht eind mei 2018. Richtplannen
van Aanleg (RPA’s) of Plan d’Aménagement Directeur (PAD’s) zijn strategische én deels
wettelijk bindende plannen voor een pak belangrijke gebieden in onze stad. Zeer Belangrijke
Plannen dus! BRAL wierp daarom een kritische blik op de belangrijkste RPA’s en merkte ook
een aantal algemene zaken op over het proces.
De net in voege getreden stedenbouwkundige wetgeving (CoBAT voor de vrienden) maakte het
lanceren van de richtplannen officieel mogelijk. Perspective - de gewestelijke overheidsdienst
die ‘strategieën ontwikkelt om de stad van morgen vorm te geven’ - was er echter al een tijdje
naarstig aan aan het werken. Vandaar dat er een heleboel tegelijk onderworpen werden aan
een wettelijk verplichte informatie/participatieronde. We reageerden reeds en masse dat dit
geen manier van werken is via de carte blanche “Faire la ville sans les gens? Pour une refonte
des politiques de participation à Bruxelles”.

20

Hoe dan ook: de echte openbare onderzoeken van deze RPA’s volgen ‘ergens’ in 2019 maar
BRAL wil het publiek nu al informeren over de valkuilen en opportuniteiten van de RPA’s in
het algemeen en de specifieke RPA’s in het bijzonder. Zo kon je nu al input geven op je favoriete
richtplan(nen) of ben je alvast voorbereid op het eigenlijke openbare onderzoek.
We schreven er een speciale online PAD-special over:










RPA’s: algemene valkuilen en suggesties
Herrmann-Debroux: Snelpad Herrmann-Debroux
 Eerste kijkje
Heyvaert: PAD Heyvaart - Uitdagingen: densiteit temmen, plaats voor economische
activiteiten bewaren en binnengebieden beschermen
Josaphat: PAD Josaphat - Uitdagingen: governance, densiteit tegenover groene ruimte,
gemeenschappelijke voorzieningen en mobiliteit
Mediapark: RPA Mediapark – uitdaging: gewestelijke mobiliteitsknoop
Ninoofsepoort: PAD Ninoofsepoort - Uitdaging: Projectontwikkelaar BESIX in toom
houden
Weststation: PAD Weststation - Uitdagingen: Quid NMBS? Quid (inter)regionale fietsas?
Quid productieactiviteiten?
Wet/Europa: PAD WET/Europese Wijk - Grote uitdaging: mobiliteit
Zuidwijk: PAD MIDI – défis : bureaux de SNCB, spéculation, maillage vert

B. Explore Masui/Vergote
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Met een zestigtal mensen trokken we op verkenning in en rond de Masui-wijk. Officiële
plannen en instanties passeerden de revue maar ook lokale handelaars en buurtbewoners
kwamen aan het woord Wat viel ons op?
Alle betrokken partijen beklemtoonden dat het belangrijk is dat het samengaan van woningen
en productieruimtes in de wijk behouden blijft én hoe fragiel dit evenwicht is.
Vanuit het oogpunt van de bewoners viel vooral op dat er nood is aan dialoog met de
ondernemingen. De mobiliteit en vooral de logistiek - en de overlast die daarmee gepaard gaat
- zijn een heikel punt. Nochtans tonen bijvoorbeeld het antistof- en geluidsscherm van InterBéton dat er mits wat creativiteit vaak oplossingen zijn voor zulke ongemakken. .
Het was ook opvallend hoe veel - vaak grote - loodsen er nog aanwezig zijn in de wijk. We
weten natuurlijk dat woningen bouwen meer opbrengt dan plaats voor economische
activiteiten te behouden/creëren. Maar wetende dat een loods ombouwen meestal
onomkeerbaar is en wetende dat Brussel altijd nood zal hebben aan grote
productie/herstel/verkoopruimtes (bv. voor gerecupereerde bouwmaterialen), is het dan niet
verstandiger om een aanbod van relatief goedkope grote ruimtes te behouden? Die vraag is
bepalend voor de toekomst van een aantal functies in de stad.

We startten op de 24ste verdieping van de WTC-toren om twee uur. Jan, van Perspective, gaf
uitleg over het Stadsvernieuwingscontract. Daarna gingen we het terrein op. De Haven van
Brussel, Citydev, handelaars en locals belichtten tijdens de wandeling hun visie op de wijk. Om
vijf uur openden we het debat met alle deelnemers en formuleerden een aantal conclusies.
Afsluiten deden we met een drink ‘Chez Lucia’ op de Antwerpsesteenweg.
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In aanwezigheid van/ met de medewerking van:
Perspective Brussels, Haven van Brussel, Lokaal Dienstencentrum De Harmonie, Citydev,
Union des Locataires Quartier Nord asbl, Architecture Workroom, lokale handelaars…

C. Publicatie BXL Plant II

De afgelopen jaren vond er een aardverschuiving plaats in de manier waarop de Brusselse
overheid onze stad plant. Instellingen werden grondig door elkaar geschud en de
administraties die daaruit voortkwamen kregen nieuwe tools waarmee ze aan de slag konden.
Wat veranderde er? Hoe kan het beter? Kwamen al die hervormingen de transparantie en de
openheid ten goede? Hoe kijkt een bewonersgroep naar de manier waarop onze stad gepland
wordt? En waarom hamert BRAL nu al voor de tweede keer op een betere publiek-publieke
samenwerking?
Inhoudstafel:
1. Voorwoord
2. Meesters en de Bouwmeester, opiniestuk Kristiaan Borret
3. De Brusselse ruimtelijke ordening blijft moeilijk te sturen


The new kid on the block: urban.brussels



Tussentijds rapport

4. Tijdelijk gebruik: een nieuwe speelzaal voor de marketeer of dé uitgelezen plek voor
zorgeloos experimenteren?
5. De poincaré-saga, interview met Green Connections
6. Koning PAD dicteert de toekomst
7. Planbaten for dummies, interview met Griet Lievois
8. Op zoek naar een biosferische stedenbouw met Bas Smets
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Alle artikels zijn in zowel het Nederlands als het Frans te lezen op de website. De elektronische
versie werd verspreid via een thematische BRALnews én er werd een papieren versie gedrukt
op 200 exemplaren. Begin 2019 werden er 100 extra gedrukt.
Lees de volledige publicatie BXL Plant II hier

D. Josaphat
We ondersteunen de vzw Josaph’Aire die zich inzet voor het duurzaam tijdelijk gebruik van de
Josaphatsite. Verschillende collectieven houden zich hier bezig met de biodiversiteit van de
plek of met het koken met voedseloverschotten. We onderhouden het contact met de
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) om de vertrouwensband met de overheid te
versterken en uit te wisselen over wat er speelt op het terrein en bij de administratie zelf.
We werkten concreet toe naar een conventie voor het tijdelijk gebruik op de site. Op die manier
werken we aan een betere governance waar co-creatie centraal staat. In het najaar van 2018
was deze conventie er dan ook: de eerst afgesloten conventie tussen burgers en de overheid
voor een terrein in Brussel!
De kennis die we opbouwen rond tijdelijk gebruik op Josaphat deelden we met het groter
Brussels en Belgisch netwerk door het deelnemen aan vergaderingen en lezingen
georganiseerd door lokale actoren zoals BMA, Perspective, Communa, Toestand, Fébul, LaMab,
SAWB, Leeggoed, …

E. Thurn & Taxis
We faciliteerden gesprekken tussen omwonenden, administraties, politieke actoren, en
Extensa om de toekomst van de site te bespreken. Daarnaast ondersteunden we hen tijdens
het openbaar onderzoek over de renovatie van het Maritiemstation en de aanpalende zone
waar vooral woningen gaan gebouwd worden. We reageerden ook als BRAL tijdens de
overlegcommissie en schrijven mee aan een gezamenlijk persbericht. We deden dit ook voor
enkele andere openbare onderzoeken in de Noordelijke Kanaalzone: Depot Design en het KBCdossier.
Lees het volledige dossier hier:
https://bral.brussels/nl/artikel/le-futur-logement-le-long-du-canal-une-trilogie-1

F. Tijdelijk gebruik
We organiseerden een reeks rondleidingen in
samenwerking met Brussels Academy rond het
thema ‘tijdelijk gebruik’. De rode draad door de
bezoeken gaat vooral stedenbouw en activisme.
We bereidden de rondleidingen voor met een
bezoek aan La Serre in Elsene, met als titel ‘de
productieve stad’ van 19/10/2018.
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De reeks "tijdelijk gebruik in stadsplanning" bekeek thematisch hoe tijdelijk gebruik kan
inspelen op stedelijke noden. En aantal vrijdagen behandelden we een ander thema
(economie, wonen, cultuur, groene ruimtes, ...) en bezochten we een andere plek (een voorbeeld
van gebruik van een gebouw of ruimte) waar de presentatie en het debat ook doorgingen. BRAL
begeleidde het debat op de afsluiter, Tijdelijk gebruik als planningsinstrument. Onze bijdrage
aan deze samenwerking was om de nadruk te leggen op de niet-commerciële aspecten van
tijdelijk gebruik, om ruimte te laten aan creatieve projecten die niet per se winstgevend hoeven
te zijn.
Bekijk het eerste deel van videoverslag hier
Bekijk het tweede deel hier
Bekijk het Facebook-evenement hier
Lees ons verslag hier, een onderdeel van de publicatie BXL Plant II
We maakten vanaf de zomermaanden deel uit van reflectiesessies waar we samen met
terreinactoren (Communa, Toestand, Febul, CLTB, LaMab, …) nadenken over hoe we ons
positioneren tegenover het commercieel gebruik van leegstaande gebouwen en terreinen.
Uit deze reflectiemomenten ontstond de wens om gezamenlijk een charter te schrijven over
het onderwerp. We hoopten op die manier de diversiteit in het tijdelijk gebruik of de tijdelijke
bezetting duidelijk te maken aan een groter publiek. Hier wordt verder aan gewerkt in 2019.
De reflectie vond ook plaats binnen en tussen de administraties, BRAL deed mee en gaf haar
input voor het werken aan een gezamenlijke visie tijden het evenement “Tijdelijk gebruik als
instrument voor stadsontwikkeling” (georganiseerd door de BMA (Bouwmeester/Maître
Architecte) en Perspective).

G. Varia
BRAL organiseerde voor haar achterban op dinsdag 3 juli om 17u een geleid bezoek aan de expo
You Are Here/The Missing Link van Architecture Workroom Brussels.
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Daarnaast organiseerden we op 15/10 ook het BRALcafé: volbouwen of niet?
De onbebouwde grond in Brussel “Volbouwen of niet”? Dat was de openingsvraag tijdens het
Bralcafé van 15/10 ter gelegenheid van de voorstelling van het boek Terre des villes, enquêtes
potagères aux premières saisons du 21ème siècle door vier van de auteurs: Noémie, Livia,
Benedikte en Chloé.
Lees ons verslag hier

Groene en sociale economie
We bouwen expertise op en delen die met diverse Brusselse actoren Samen met ons netwerk
bouwt BRAL aan een gedeelde visie over participatieve democratie en over het potentieel van
zelfbeheer en cocreatie in de Brusselse stadsontwikkeling. We sturen aan op een bottom-up
economie gebaseerd op de commons en werken daar ook actief aan mee. Op het terrein leggen
we contact met transitie-initiatieven uit de verschillende Brusselse gemeenschappen en met
een kritisch oog kijken naar hun sociale, ecologische en economische meerwaarde. Door
communicatie en uitwisseling van ervaringen steunt BRAL bestaande initiatieven, en
stimuleren we nieuwe initiatieven

A. CitizenDev en wijkcontract Atheneum
Is onze 19de-eeuwse gordel een hellhole vol problemen of een smeltkroes van talenten en
dromen? Met CitizenDev en ons project in wijkcontract Atheneum mikken we op het tweede.
We testen de ABCD-methode (Asset-Based Community Development) die collectieve
initiatieven stimuleert vanuit een inventaris van de troeven van de buurt. Zonder
conflictsituaties uit de weg te gaan, tracht het project de kansarme bevolking weer op te
nemen in de samenleving en een sterke sociale zekerheid te verzoenen met een “peer to peer”
solidariteit.
CitizenDev is een participatief actieonderzoek. Het loopt tegelijk in drie heel verschillende
“gemeenschappen” in Brussel: de bewoners van de Brabantwijk in Schaarbeek, de leden van de
Community Land Trust Brussel (CLTB) en de Sub-Saharaanse Afrikaanse gemeenschap in
Matongé in Elsene. BRAL coördineert het hele project en voert het ook uit in Matongé. Het
wijkcontract Atheneum, in samenwerking met de lokale vereniging Habitat & Rénovation,
zorgt voor bijkomende financiering voor het werk in Elsene.
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De ABCD-methode doet heel wat bewonersinitiatieven ontstaan. Vijf burgercollectieven
hadden in september een subsidieaanvraag klaar om in te dienen bij het participatief budget
van het wijkcontract. Het reglement van dat budget werd opgesteld door de Table des
Connecteurs, onze stuurgroep met 15 tot 25 bewoners, gebruikers en terreinwerkers. Een
titanenwerk met uren discussie. Een Algemene Wijkvergadering keurde de vijf projecten goed
en kende hen een budget toe. Hun initiatieven zijn erg uiteen lopend: een festival van de
Afrikaanse spelen, een huis voor de buurt, een expo met Afrikaanse kunst, een tijdelijke
autoluwe heraanleg van een woonstraat en vergroening van de buurt. Andere
burgerinitiatieven doen het zonder geld van het wijkcontract. Een van onze ‘connecteurs’
organiseerde een infoavond rond het wijkcontract. Via onze bemiddeling speelden een groep
jongeren uit Matongé live muziek op het festival BOZAR Occupied in juni, in BOZAR. De
proteststem uit zich vaak via rapmuziek dezer dagen. En op kerstavond organiseerde een
groep handelaars en bewoners een solidariteitsmaaltijd voor thuislozen, met onze steun.
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Wijzelf organiseerden een discussie in Matongé over het belang van erkenning van de
capaciteiten van mensen. En samen met de partners organiseerden we twee druk bijgewoonde
lezingen over ABCD en opbouwwerk.
Ook binnen de CLTB lopen enkele initiatieven van en met de leden: er is een fietscursus/atelier,
een fietsleasing, een festival, een kookatelier… In de Brabantwijk runnen de buurtbewoners in
een vroegere handelszaak een geefwinkel, een Repaircafé, huiswerkbegeleiding… De plek is op
korte tijd het kloppend hart van de wijk geworden.
Lees hier meer over het Co-Createproject
Verslag debat over democratie
Vijf nieuwe burgerinitiatieven dankzij innovatieve methode
Quartier en action: l'émergence d'une auto-gestion
Website CitizenDev gelanceerd

PARTNERS:
CitizenDev : BRAL (coördinatie en living lab Matongé) / Community Land Trust Brussel /
Emancipatie Via Arbeid vzw (EVA) / Université Saint-Louis Bruxelles / ULB : Centre de
Laboratoires associés de Recherche en Architecture (CLARA)
Wijkcontract Atheneum: Habitat & Rénovation (projectverantwoordelijke) en BRAL
(methodologische ondersteuning en Matongé)
Co-Create wordt gefinancierd door Innoviris (Brussels instituut voor onderzoek en innovatie)

B. Mutualisons/Samen bouwen en het Hoofdkwartier van Verandering
We gingen in 2018 door met de ‘Duurzame Burgerinitiatieven - Rencontres des Initiatives
Citoyennes’. We steunden een aantal al geplande evenementen en initiatieven. En we
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brachten ook burgerinitiatieven op een meta-niveau in kaart. Dat wil zeggen: al wie zich inzet
om netwerkmomenten te organiseren of die infrastructuur of instrumenten aanbiedt die
netwerken bevorderen. Dit gaat over de transitiebeweging, de online-gemeenschap, de
commonsbeweging, allerlei milieuverenigingen, maar ook over bewegingen met een
migratieachtergrond.
De kaart die we ontwikkelden (zie afbeelding op volgende pagina) is een momentopname.
Allicht niet exhaustief maar wel nuttig om de nood aan samenwerking aanschouwelijk te
maken. Het viel op dat veel groepen gelijkaardige dingen doen terwijl ze dat niet altijd weten
van elkaar. We stelden de kaart voor aan alle groepen en riepen op tot samenwerking. BRAL
en Communa bundelden de krachten om de samenwerking tussen de initiatieven minder
vrijblijvend te maken. Het idee groeide om die samenwerking letterlijk ruimte te geven op een
concrete, fysieke plek.
We kwamen in september met een beperkte groep actoren samen rond het idee van ‘de plek’.
Daaronder onder andere Réseau Transition en Igeat, voor het project ‘Mutualisons’. De neuzen
kwamen snel in dezelfde richting te staan: die van een ‘hoofdkwartier van de verandering’, een
verzamelplaats voor de bottom-upbeweging. We volgden dit op met een grotere ontmoeting,
georganiseerd door ons, Communa en Mutualisons. Er waren mensen uit heel diverse hoeken
aanwezig: sociale economie, daklozenbeweging, kunstenaars, activisten, CLTB en anderen.
BRAL, Communa en Réseau Financité presenteerden een aantal inspirerende plekken uit
binnen- en buitenland en samen concretiseerden we welke waarden we er mee willen
uitdragen en wat de eerste stappen zijn om er te geraken.
Op 30 januari 2019 staat de volgende bijeenkomst gepland. Bedoeling is zo snel mogelijk te
komen tot een soort concrete programmatie van functies en activiteiten voor de plek en
vervolgens op zoek te gaan naar gebouw en financiering.
In de tussentijd werd BRAL officieel lid van de stuurgroep van het Co-Createproject
‘Mutualisons/Samen bouwen’ (voorheen ‘Alter-mut’) van Réseau Transition, Réseau Financité,
Igeat en Dewey, om de link te kunnen leggen met onze meer stedenbouwkundige en
structureel-economische kijk op leefmilieu en met ons doelpubliek. We namen deel aan een
sessie ‘story telling’ over een inventaris van de hulpbronnen van ons Gewest. En we waren bij
de eerste vergadering van de stuurgroep.
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C. Selfcity
De Selfcity-films veroveren Brussel!
Op 20/01/2018 gaf BRAL een lezing over Selfcity en de Brusselse bottom-up economie voor een
grote groep vrijwilligers van Broederlijk Delen uit Brussel en Vlaams-Brabant.
We gaven onze steun aan deze eerste editie van Dialogues en Humanité, helemaal in lijn met
ons adagio dat we initiatieven van andere organisaties valoriseren en versterken eerder dan
te beconcurreren. We organiseerden mee de infoavond van 22/2/2018 voor Nederlandstaligen.
En tijdens het festival, op 30/6/2018, organiseerden we de première van 4 participatieve
kortfilms, gemaakt door 4 burgercollectieven, in regie van Centre Vidéo de Bruxelles. Die
première krijgt de naam ‘Selfcity, burgerinitiatieven creëren welzijn’.
Het gaat om 4 kansengroepen, waardoor we een publiek met een ander socio-economisch
profiel naar het evenement lokken. De films en de daaropvolgende gesprekken tussen het
publiek en de leden van de collectieven tonen de bottom-upinitiatieven met hun meerwaarde
op sociaal, ecologisch en economisch vlak.
Bekijk de kortfilms integraal hier
De korte inhoud vind je hier
We steunen en stimuleren nieuwe en bestaande initiatieven door erover te communiceren.
We hadden het in 2018 over le parlement citoyen, de lokale munt in wording en Vélo Actif.

D. Varia
Project ‘Call Up’
Het burgercollectief ‘Co-Lab’ contacteerde ons om onze medewerking te vragen aan hun
project ‘Call Up’. Met dit project bieden ze een online platform aan waarop verenigingen een
hulpvraag kunnen formuleren en contact kunnen leggen met potentiële vrijwilligers. We
geven hen input vanuit onze ervaringen met complementaire munten, online platforms,
vrijwilligerswerk binnen bewonersinitiatieven en vzw’s en vanuit onze kennis van asset based
community development (zie www.citizendev.be).
We spraken af om hun platform mee bekend te maken en ook te testen. We aanvaardden ook
hun vraag om in hun ‘board des conseillers’ te zitten.
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Burger is king

In de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen co-organiseerden we samen met de
Beursschouwburg en enkele geëngageerde Brusselaars een evenement waar een 10-tal
burgerinitiatieven het podium namen. Ze deelden hun overwinningen en tegenslagen. Philip
Buyck (zie foto) vertelde over de hobbelige weg naar het Patrice Lumumbaplein. Ook leidden
de burgers verschillende tafels waar per tafel een tool of strategie voor een activistische stad
werd besproken. We sloten de avond af met een gesprek tussen Lotte Stoops (activiste en
nieuwe politica voor Groen) en Manu Claeys (schrijver van het boek Red de democratie! en
voorzitter van het burgerinitiatief Straten Generaal).

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 2018 werkte BRAL aan 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). Het
doel van het project was om te peilen naar de opkomst en de werking van commoningpraktijken. We wilden tools ontwikkelen om de bestaande acties te versterken en te
ondersteunen. En we wilden commoning uitbreiden op schaal van het Brussels Gewest. Het
project zou, in samenwerking met de onderzoekspartners, eveneens uitmonden in de
coproductie van verscheidene uitvindingen, technieken en opzetstrategieën, op maat van
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ieder collectief. We hoopten zo ook nieuwe dynamieken tussen de verschillende initiatieven
te stimuleren.
Dit voorstel werd niet goedgekeurd in november. We blijven daarom de contacten
onderhouden met de verschillende partijen om ons verzette werk levendig te houden.

Brussels – Berlin Exchange

We gingen naar Berlijn om met verschillende lokale initiatieven uit te wisselen over de
toenemende druk op de woningmarkt en wat dit betekent voor buurtinitiatieven zoals
Prinzessinnengärten. Prinzessinnengärten is een nieuwe stedelijke leerplek waar lokale
bewoners samenkomen om te experimenteren en meer te ontdekken over biologische
voedselproductie, biodiversiteit en klimaatbescherming.
Lees ons verslag van het bezoek aan Berlijn hier
Deze uitwisseling kwam er als een vervolg op de uitwisseling in Utrecht van 2017, The
International Assembly of the Commons. We schreven een uitgebreid verslag over dit bezoek
in het voorjaar van 2018.
Lees ons verslag van het bezoek aan Utrecht hier

Korte Keten
We namen deel aan het Korte-KetenFestival en publiceerden er een artikel over.
Lees het verslag hier
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Afvalplan
We analyseerden het nieuwe gewestelijke afvalplan, dienden een bezwaarschrift in en
informeerden de Brusselaars. We riepen hen ook op om deel te nemen aan het openbaar onderzoek.
Lees onze reactie hier

Panelgesprek Degrowth
We waren panellid in een gesprek over Degrowth op vraag van de Europese Commissie, meer
specifiek Sustainability Subcommittee of the Trainees working at the European Commission op 24
juli. Onze boodschap focuste op het betrekken van burgers bij het maken van beleid om binnen de
grenzen van onze planeet te leven. Andere deelnemers waren onder andere Riccardo Mastini van
Friends of the Earth Europe, Nick Meynen van het European Environmental Bureau.
Bekijk het volledige panelgesprek via deze link

Federaal memorandum
Het werkterrein van BRAL is de Brusselse
metropolitane regio en al haar hoeken en
kantjes. Maar regelmatig zijn er kansen
die we niet kunnen laten liggen om te
wegen op het federaal beleid. Met de
Belgische milieubewegingen schreven
we een memorandum naar aanleiding
van de federale verkiezingen in mei 2019.
Lees de samenvatting hier
Lees de volledige tekst hier
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V.

Financiën

BRAL kan aan de slag dankzij overheidssubsidies. Voor ons betekent een gezonde democratie
dat de overheid een kritische kijk op haar beleid subsidieert. We vinden een publiek debat over
beleidsmaatregelen of over het gebrek eraan nodig. Ook als politicus/a baseer je je best op de
verschillende kanten en meningen in de samenleving.
Om niet afhankelijk te zijn van 1 enkele financieringsbron, of 1 enkele overheid voor
financiering, zette BRAL de laatste jaren in op meerdere 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 SaintLouis.
Onze structurele middelen voor onze basismissie, zowel vanuit
Gemeenschapscommissie als het gewest, blijven op hetzelfde niveau.

INKOMSTEN 2018

de

Vlaamse

UITGAVEN 2018

Structurele
subsidies

Secretariaat

Projectsubsidies
Projecten

Semi-structurele
subsidies

Personeel

Giften/lidgeld
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VI.

Bijlages
BRAL in de pers

BRAL’s persberichten
05/03/2018

Neo I – Mall of Europe: nu al achterhaald

12/03/2018

Mijn Lucht Mijn School: uitnodiging persconferentie

24/04/2018

Ondoorgrondelijke urbanisatie Tour & Taxis

30/05/2018

Autofiscaliteit: open brief aan de Ministers van de Brussels Hoofdstedelijke
Regering

27/06/2018

Geslaagde eerste speeddate

20/09/2018

#BXLDemandsCleanAir: Citizen Lobbying in BruParl

BRAL in de pers
DATUM

TITEL

MEDIUM

THEMA

1/01/2018

Ook Brussel weert vervuilende auto's (en
niemand weet het)

De Morgen

Luchtkwaliteit

2/01/2018

Véhicules diesel interdits à Bruxelles: vers une
amélioration de la qualité de l'air?

RTBF

Mobiliteit

Les logos de plusieurs organisations piratés
pour dénoncer le plan de réaménagement du
15/01/2018 rond-point Schuman

BX1

Algemeen

Le logo de l’ARAU «usurpé» dans un tract contre
15/01/2018 «le plan Smet» pour le rond-point Schuman

L'Avenir

Algemeen

1.200 handtekeningen tegen Anderlechtse
17/01/2018 jachthaven

Bruzz

Stedenbouw

Wat met de belasting op de inverkeersstelling
19/01/2018 van auto's in Brussel?

Bruzz

Mobiliteit

Wat met de belasting op de inverkeersstelling
19/01/2018 van auto's in Brussel?

Bruzz

Lucht/Mobiliteit

Présentation du CDQA à la Communauté
26/01/2018 d’origine africaine de Matonge

BIP

Participatie

1/02/2018

Openbaar onderzoek NEO van start

Bruzz

Stedenbouw

6/02/2018

Invalsweg NEO mogelijk door Ossegempark

Bruzz

Stedenbouw
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16/02/2018 300 meetbuisjes voor betere Brusselse lucht

De Standaard

Luchtkwaliteit

«Le volet commercial de Neo ne répond à aucun
20/02/2018 besoin»

Le Soir

Stedenbouw

22/02/2018 'Bouw geen shoppingcenter op de Heizel'

Bruzz

Stedenbouw

22/02/2018 Bouw geen shoppingcenter op de Heizel

De tijd

Stedenbouw

22/02/2018 Bouw geen shoppingcenter op de Heizel

De tijd

Stedenbouw

28/02/2018 Wie fijn stof meet, heeft invloed

De Standaard

Luchtkwaliteit

1/03/2018

Luchtvervuiling: 'Mondmasker dient tot niets'

Bruzz

Luchtkwaliteit

1/03/2018

Luchtvervuiling: 'Mondmasker dient tot niets'

Bruzz

Luchtkwaliteit

Les enfants respirent de l'air de mauvaise
14/03/2018 qualité dans près de deux écoles sur trois

Le Vif

Luchtkwaliteit

Cécile Jodogne: “Il faut une simplification des
14/03/2018 règles d’urbanisme”

BX1

Luchtkwaliteit

Selon greenpeace la qualité de l'air est mauvaise
dans près de deux écoles sur trois (niet meer
14/03/2018 beschikbaar)
Sudinfo

Luchtkwaliteit

Seules 3% des écoles de Belgique ont une bonne
14/03/2018 qualité de l'air: "La faute au diesel"

RTL

Luchtkwaliteit

Pollution de l’air : quand les écoles belges
14/03/2018 étouffent

Paris
Match.be

Luchtkwaliteit

Une mauvaise qualité de l’air dans près de deux
14/03/2018 écoles sur trois

Metro FR

Luchtkwaliteit

61% des écoles belges ont une mauvaise qualité
14/03/2018 de l'air

7 sur 7

Luchtkwaliteit

La qualité de l'air extérieur est "médiocre,
inacceptable ou mauvaise" dans 61% de 222
14/03/2018 écoles sondées en Belgique

La Libre

Luchtkwaliteit

Zorgwekkende luchtkwaliteit in Brusselse
14/03/2018 scholen: 'Uitlaatgassen zijn boosdoener'

Bruzz

Luchtkwaliteit

Poor air quality in almost two-thirds of Belgian
14/03/2018 schools - Greenpeace

Brussels
Times

Luchtkwaliteit

Vuile lucht aan schoolpoorten zet gezondheid
15/03/2018 scholieren op het spel

Het
Nieuwsblad

Luchtkwaliteit

28/03/2018 Unizo en Bral kritisch over gunstig advies NEO

Bruzz

Stedenbouw
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6/04/2018

Qualité de l'air : Bruxelles, mauvais élève

Euronews

Luchtkwaliteit

6/04/2018

Welcome to Brussels: one of Europe's most
polluted cities

Euronews

Luchtkwaliteit

6/04/2018

Marolles : des citoyens mesurent la qualité de
l’air qu’ils respirent

BX1

Luchtkwaliteit

Lutgard Vrints nieuwe voorzitter
19/04/2018 Brukselbinnenstebuiten

BRUZZ

Stedenbouw

Gezien: lentesmog doet basiliek van Koekelberg
21/04/2018 verdwijnen

BRUZZ

Luchtkwaliteit

25/04/2018 Tour et Taxis: trop dense?

BX1

Stedenbouw

Propere luchtstrijders. Gezond kunnen ademen
26/04/2018 een basisrecht? Deze 5 mensen vinden van wel.

Charlie Mag

Luchtkwaliteit

1/05/2018

Pollution, l'air de rien - Themanummer

Alter-échos

Luchtkwaliteit

1/05/2018

Respirer nuit gravement la santé

Espace de
libertés

Luchtkwaliteit

1/06/2018

M mag BX1 - paneldebat

BX1

Lucht/Mobiliteit

1/06/2018

Stop diesel d’ici 2030: avis mitigés sur le plateau
de “M”

BX1

Lucht/Mobiliteit

1/06/2018

Appèl pour une fiscalité automobile au service
d'une meilleure qualité d'air

Alter-échos

Mobiliteit

2/06/2018

"La pollution de l'air à Bruxelles est une réalité,
pas une fatalité!"

Le Vif

Luchtkwaliteit

3/06/2018

Bruxelles: le modèle de taxation automobile
divise déjà

Le Soir

Luchtkwaliteit

4/06/2018

Associations: le politique attendu au tournant

Le Soir

mobiliteit

4/06/2018

Groene autobelasting gunstig voor zware suv's'

Bruzz

Mobiliteit

5/06/2018

Hervorming verkeersfiscaliteit: ‘Consequent
gekozen voor schonere lucht’

BRUZZ

Luchtkwaliteit

BRUZZ

Stedenbouw

Milieuvergunning jachthaven Anderlecht valt in
15/06/2018 het water
BRUZZ

Stedenbouw

Groen licht voor wijk Thurn en Taxis, ondanks
16/06/2018 bezwaren

Stedenbouw

JOUW VRAAG. Waarom wordt er in Brussel niet
14/06/2018 meer in de hoogte gebouwd?
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BRUZZ

NEO-architect: ‘De Heizel ligt er nog altijd bij als
16/06/2018 in de jaren vijftig'

De tijd

Stedenbouw

20/06/2018 Buurtverzet tegen megalomane NEO

BRUZZ

Stedenbouw

23/06/2018 Sint-Joost-Aan-Zee krijgt autovrije schoolstraat

HLN

Lucht/Mobiliteit

Faire la ville sans les gens? Pour une refonte des
25/06/2018 politiques de participation à Bruxelles
Le Soir

Stedenbouw

26/06/2018 Mapping air quality while cycling to work

Commission
en direct

Luchtkwaliteit

Hoe schoolprotest van luchtkwaliteit hét
27/06/2018 verkiezingsthema maakte

BRUZZ

Luchtkwaliteit

Onveilige verkeerssituaties in Helmetwijk meld
29/06/2018 je voortaan via app

BRUZZ

Mobiliteit

BRUZZ

Stedenbouw

HLN

Mobiliteit

14/07/2018 Ruzie over waarde neoklassiek gebouw

HLN

Mobiliteit/
Stedenbouw

24/08/2018 Betreden van grijze zones

De Wereld
Morgen

Democratie/
Participatie

24/08/2018 Betreden van grijze zones

Uitpers

Democratie/
Participatie

Mesure de la pollution de l'air: Bruxelles
13/09/2018 épinglée par la Cour des comptes européenne

RTBF

Lucht

17/09/2018 Pollution : des citoyens se mobilisent

RTBF

Lucht

Negen organisaties brengen taart naar
18/09/2018 automobielfederatie voor drie jaar dieselgate

MetroTime

Lucht

VIDÉO | Dieselgate, trois ans après: les voitures
18/09/2018 sales plus nombreuses

L'Avenir

Lucht

18/09/2018 Drie jaar na Dieselgate: niets is veranderd

De Wereld
Morgen

Lucht

20/09/2018 Bral in beroep tegen Neo-project

HLN

Stedenbouw

Milieubewegingen in beroep tegen
21/09/2018 shoppingcenter Neo

BRUZZ

Stedenbouw

3/07/2018

Nieuwbouwproject zorgt voor discussie over
'neoklassiek' Rouppeplein

13/07/2018 App om verkeersonveiligheid te tonen

21/09/2018 Beroep tegen milieuattest NEO-project op Heizel RetailDetail
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Stedenbouw

Verzet tegen renovatie plannen Koningsplein
25/09/2018 groeit.

Bruzz

Stadsplanning

4/10/2018

Bruzz

Stadsplanning

Stedenbouwkundige vergunning uplace
10/10/2018 vernietigd

KNACK

Stedenbouw

Stedenbouwkundige vergunning uplace
10/10/2018 vernietigd

De Tijd

Stadsplanning

10/10/2018 Definetieve doodsteek voor Uplace

Nieuwsblad

Stadsplanning

10/10/2018 Bouwvergunning Uplace vernietigd

Bruzz

Stadsplanning

Kritiek op overstapsparking A12

24/10/2018 12 Bezwaren tegen de overstapparking op de A12 BRUZZ

Luchtkwaliteit/
Mobiliteit

Voer stadstol in en maak openbaar vervoer
28/11/2018 gratis.

BRUZZ

Luchtkwaliteit/
Mobiliteit

29/11/2018 Organistaties in de kijker

Newb.coop

Algemeen

1/12/2018

Rand

Governance

Bruxelles: Toots Thielemans, la station qui
14/12/2018 cristallise le «non» au métro Nord

Le Soir

Mobiliteit

Helmetwijk kiest voor
19/12/2018 verkeersveiligheidscampagne voor kinderen

Bruzz

Mobiliteit

Een eigen draai aan de democratie

BRALNEWS
17/01/2018

10/2: Explore Masui/Vergote | NMEDO cursus | het logo van BRAL misbruikt | Non
à la Marina d’Anderlecht

24/01/2018

8/2 Lanceringsdrink Looper | 10/2 wandeling/promenade Masui Vergote |
Heraanleg Antwerpsepoort

08/02/2018

Looper start vanavond - Explore Masui/Vergote – Openbaar onderzoek Neo I

22/02/2018

Laatste kans bezwaren NEO I | Publicatie 'to metro or not to metro | Verslag
Explore Masui | Looper ateliers | Towards clean air

07/03/2018

13/3 Invitation Matongé | 13/3 workshops rond luchtkwaliteit | Persbericht Neo

21/03/2018

29/3 Museum v/h kapitalisme | 24/3 mars tegen racisme | Uitbreiding ring

04/04/2018

5/4 Atelier sur la qualité de l'air aux Marolles | 'Best off' International Assembly
for the Commons | Discover the green side of Brussels

18/04/2018

Matongé, ses ressources et sa reconnaissance culturelle | Looper

17/05/2018

22/5 Infoavond Mijn lucht, Mijn school
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25/05/2018

Jouw privacy | 2 dilemma's voor democratie 29/5

06/06/2018

Geen afrit door het Osseghempark | Autofiscaliteit | ...

20/06/2018

AIR-date met politici | Autofiscaliteit: gemiste kans | Openbaar onderzoek
Afvalplan | Participation (?) Métro Nord

05/07/2018

BRALNews: PADspecial

18/07/2018

Metro Noord opinie | Mapping Air quality | Jaarverslag 2017

01/08/2018

Uitbreiding R0 | Tour & Taxis | enquête Quartier Helmetwijk | enquête DNA BRAL

16/08/2018

Rouppeparking | Kortfilms Selfcity online | Plein Open Air afgelast | BRALbib
verkeersveiligheid

29/08/2018

Looper zkt. deskundigen | Recensie 'Burgers in de Brusselse keuken' |
Citizendev.be gelanceerd

12/09/2019

NEO I | Burger is King | Looper Mobiliteitsdorp | 2nd Air Coaching ...

24/09/2018

UITNODIGING - INVITATION Tijdelijk Gebruik/Occupation Temporaire

26/09/2018

Het GPDO is er! Braldebat: Conflict of consensus? Een dilemma voor de
democratie | 28/09: Tijdelijk gebruik

04/10/2018

BRALNEWS: Burger is King | Luchtkwaliteit | Bralcafé: Volbouwen of niet |
Overstapparking A12, neen dank u.

10/10/2018

Good move | Assemblée Générale Budget Participatif Matongé ...

31/10/2018

Découvrez notre nouvelle publication ! | 19/11: #BXLdemandscleanair How do we
evaluate the political projects for better air quality?

14/11/2018

19/11 How do we evaluate the political projects for better air quality? | 2/12
Climate Express

28/11/2018

2/12 Climate Express | 7/12 Signal Kanal | ...

17/12/2018

Growfunding JOUWAIII | PAKJESTIJD/TEMPS DES CADEAUX | Quiet.Brussels

24/12/2018

Carte blanche Kristiaan Borret | Koning PAD | Interview Green Connections |
Tijdelijk gebruik ...

41

Wie is wie
Staf
De staf van BRAL bleef hetzelfde in 2018. Met Marie en Maya aan boord was het 11-koppig-team
compleet. Er was zelfs een mooi evenwicht qua leeftijden en qua geslacht.

Dachten we.
We moesten doorheen het jaar op zoek naar een vervanger voor Maya, omdat zij haar thuisteam uitbreidde met een zoontje. Spring-in-’t-veld Christiaan kwam er daarom bij om de
BRAL’se communicatie en ledenwerking op peil te houden. Evenzeer werd doorheen 2018
duidelijk dat het uitbouwen en verjongen van ons ledenbestand eigenlijk een job op zich is.
Daarom besloten we in januari 2019 Christiaan te behouden als ledenwerker en Maya als
communicatiemedewerker en deze tandem draait goed. Tot slot versterkte Chloé ons team
tijdelijk op het Co-Create-project.
En dat was nog niet alles: op de valreep van het jaar kondigde coördinator An aan dat ze het
BRAL-team zou verlaten. We moeten er geen tekening bij maken welke gemengde gevoelens
we daarbij hadden. Maar we zijn BRAL, dus deden we het toch. We wensen An heel veel succes
‘aan de overkant’! Ondertussen is Piet Van Meerbeek coördinator-ad-interim tot we een
definitieve coördinator vinden.

Onze staf in het kort? De coördinatrice is An Descheemaeker (tot half januari 2019). De andere
medewerkers zijn Piet Van Meerbeek, Steyn Van Assche, Tim Cassiers, Ingrid Dujardin,
Liévin Chemin, Toha De Brant, Kinch, Florence Lepoudre, Maya Maes, Marie Couteaux en
Christiaan Vansteenkiste (vanaf eind augustus 2018). Chloé Mercenier (september-december
2018 Cocreate)
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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 2018 uit: Tom Lootens
(voorzitter), Ginette Bauwens, Sarah Hollander, Gaetan Van der Smissen en Jean-Pol Van
Steenberghe en Raf Pauly (vanaf maart 2018). Patrick Deboosere en Kristien Van den Houte
zijn kandidaat-bestuursleden.
Leden van BRAL (december 2018)
Beursschouwburg (Tom Bonte en An Vandermeulen)
Beweging B-H-V (Anton Schuurmans)
Brukselbinnenstebuiten vzw (Anne Brumagne
en Bert De Bisschop)
Brussel Natuur vzw (Ninanne Mario, Elisabeth
Fauville)
Buurthuis Bonnevie vzw (Lieven Monserrez)
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 (Wies Callens )
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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 Liebaert)
Natuurpunt vzw - Brussel (Bart Hanssens)
Omwonenden Jourdan vzw (Christine Goyens)
Ploef! (Plus On Est de Fous) (Indira Osumba)
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei (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 Waeyenberge en Steven De Ridder)

Individuele leden
Myrna Baks
Ginette Bauwens
Elva Bova en Tim Jeden
Eddie Cautaers
Youssef Chehab
Gregoire Clerfayt
Etienne Christiaens
Patrick Deboosere
Ann De Cannière
Stefan De Corte
Sabrina Delmarle
Wannes Demarcke
Pierre Demol
Geert De Pauw
Luk De Raeve
Lieven De Rouck
Karin De Schepper
Cleo De Wolf
Lewis Dijkstra
Lola Dirkx
Fam. Driesen-Van Bastelaere
Louise Duprez
Hans Eelens

Didier Erwoine
Bob Geldermans
Fam. Gerkens-Jouant
Aude Goovaerts
Nicolas Goubau
Sylvie Guichard
Sarah Hollander
Robert-Hans Kaukewitsch
Cyriel Kaviani
Pepijn Kennis
Katrin Kiekens
Margot Kosters
Philippe Laporta
Maarten Lenaerts
David Leyssens
Tom Lootens
Kristel Maasen
Albert Martens
Omer Mommaerts
Delphine Morel
Laura Muyldemans
Raf Pauly
Ruben Pelckmans
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Viona Rijsbosch
Laura Rijsbosch
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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.
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