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1. de rode draad 

Eind 2013 bestaat Bral 40 jaar. Na 40 jaar 
stadsacties is het vandaag tijd om ook intern 
een aantal dingen te veranderen. Als we van 
buitenaf naar Bral kijken, zien we een 
Brusselse Nederlandstalige organisatie die 
zich bezighoudt met milieu, mobiliteit en 
stedenbouw in het Gewest. Een organisatie 
met een eigen visie en droom voor Brussel.  

Maar we zien ook dat Bral in haar droom 
voor een leefbare stad op verschillende 
grenzen stoot, steeds opnieuw, en misschien 
ook steeds meer: gebrek aan ambitie bij 
politiek, gebrek aan contact met andere 
bevolkingsgroepen dan de blanke 
middenklasse, budget… 

Dus in 2014 zijn we een zoektocht gestart, 
samen met onze leden en achterban, naar 
manieren om onze impact op de Brusselse 
leefkwaliteit te vergroten, om onze eigen 
grenzen te verleggen.  

Vanuit een grondige reflectie over de 
Brusselse stadsontwikkeling, over hoe Bral 
en Brussel op elkaar inspelen of juist niet, 
hebben we nieuwe invalshoeken en nieuwe 
speerpunten geselecteerd waarrond we onze 
werking de komende jaren gaan uitbouwen. 
Die speerpunten zijn: luchtkwaliteit en 
mobiliteit, de metropolitane regio, groene 
economie en sociale stijging en governance, 
met onder andere aandacht voor initiatieven 
van onderuit. 

De zoektocht was ook een wervend en 
lerend proces voor stafleden, bestuurders, 
leden en bredere achterban. Het was een 
gelegenheid om nieuwe uitdagingen aan te 
gaan, in dialoog met anderen nieuwe 
terreinen te verkennen. En het is de 
gelegenheid voor leden, bestuurders, 
geïnteresseerden en staf om samen een 
actieplan uit te werken en samen de 
schouders te zetten onder de toekomst van 
Bral. 
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2. de speerpunten 

 
publieke ruimte & mobiliteit 

Anspachpark/Fontainaspark 
Samen met buurtcomités, activisten, 
deskundigen en verenigingen hebben we de 
aanbevelingen van onze ideeënoproep 
‘ParcAnspachPark’ verfijnd en daarmee zijn 
we de stad in getrokken. We hebben het 
luidkeels staan verkondigen in de kabinetten 
van de schepenen, op colloquia, op een 
Anspachpark-expo, op de Dag van de 
Architectuur … en we hebben alles ook 
verspreid via een mooie tweetalige 
publicatie.  

Ondertussen weten we dat een groot deel 
van de verzuchtingen van het terrein 
opgenomen zijn in het beslist beleid maar we 

zitten toch nog met enkele nachtmerries. 
Blijft iedereen met de auto naar het centrum 
komen? Worden de centrale lanen en pleinen 
een verkoopsartikel, aangeboden per 
vierkante meter voor een heel jaar 
winterpret en zomerfestijn? Blijft alles beton 
en asfalt? ... 

Een deel van de heraanleg van het centrum 
is al verder gevorderd want de Stad Brussel 
presenteert dit jaar een ontwerp van een 
masterplan voor de heraanleg van het 
Fontainaspark. We blijven in nauw contact 
met buurtcomite Sint-Jakob, met de 
Buurtwinkel vzw en met individuele 

bewoners om advies te geven over deze 
ontwerptekst en geven de bewoners ook 
toelichting in verband met de procedures. 

http://bralvzw.be/anspachpark-een-eerste-
blik-op-de-anneessenswijk 
 
http://bralvzw.be/speciale-editie-
anspachpark-32-pgs-over-brusselse-
centrale-lanen 
 

 

© 1V4M2A © Guillaume Sokal & Julien Etienne 
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Walking Madou & St-Josse Vooruit 
Om te wegen op het debat dat eind 2012-
begin 2013 wordt beheerst door 
tegenstanders van het project ‘Walking 
Madou’, stampten bewoners van Sint-Joost 
een breed burgerplatform uit de grond, een 
apolitieke groep die voor iedereen 
openstaat. De groep kwam voor het eerst 
samen eind december 2012, schreef 
verschillende persberichten en kreeg heel 
wat persaandacht, had een ontmoeting met 
de burgemeester en zette Sint-Joostenaren 
aan om deel te nemen aan de 
overlegmomenten georganiseerd door de 
Sint-Joostse burgemeester, Mobiel Brussel 
en minister Brigitte Grouwels werden 
georganiseerd. Het platform gooide alles in 
de strijd om de autoluwe heraanleg van de 
Leuvensesteenweg erdoor te krijgen. En ze 
wilde het gemeentebestuur bijstaan met 
ideeën over een duurzaam en positief 
mobiliteitsbeleid. In de eerste opzet is de 
groep niet geslaagd: de gemeente besliste 
om opnieuw autoverkeer toe te laten tussen 
Madou en het Sint-Joostplein, maar er is wel 
een dynamiek gecreëerd die kan ingezet 
wanneer er in Sint-Joost opnieuw 
beslissingen worden genomen inzake 

mobiliteit en publieke ruimte. In februari 
verscheen in Brussel Deze Week ook een 
opiniebijdrage van Bral, waarin we een 
kritische kijk geven op het participatiebeleid 
van de gemeente. 

Pic Nic The StreetSSSS! 
Ook bij de 'burgerlijk ongehoorzame' acties 
van Pic Nic the Streets is Bral altijd 
betrokken. We organiseren mee de 
vergaderingen, mobiliseren mee en bieden 
inhoudelijke ondersteuning waar nodig.  
In 2012 haalden de Pic Nic een grote 
overwinning met de aankondiging van de 
meerderheid dat het Beursplein effectief 
autovrij zou worden.  

In 2013 besliste de hele groep om het 
geweer even van schouder te veranderen: 
we verhuisden in september naar twee 
andere symbolische plaatsen: 
Elsensesteenweg (als reactie op het 
algemeen conservatieve mobiliteitsbeleid 
van de gemeente Elsene) en naar de 
Ninoofsepoort (als reactie op het gebrek aan 
coördinatie en de politieke traagheid in dit 
dossier). De twee acties zijn een succes met 
vooral op de Ninoofsepoort een opkomst van 
enkele honderden mensen.  

Bral blijft beide dossiers opvolgen, samen 
met verschillende groepen actieve 
Brusselaars en buurtbewoners. 
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]Pyblik[ & Ninoofse Poort 
Het was alweer het derde jaar dat Bral 
samenwerkte met ]Pyblik] (Sint-Lucas 
Achitectuur en La Cambre) aan 
bewustmaking van bewoners, passanten, 
ambtenaren en beleidsmakers rond publieke 
ruimte. Dit jaar werden weer drie projecten 
van heel verschillend allooi bekeken: de 
Brabantwijk, Anderlecht en de 
Ninoofsepoort.  

De Brabantwijk krijgt er een aantal mooie 
projecten bij: pompoenen planten op alle 
hoeken en kanten in de straat of achter in de 
tuin, een mobiel camionetteke dat ‘zichzelf’ 
omtovert tot pop-up restaurant of theater 
waar iedereen zijn ding kan doen. Of de 
muur van de NMBS omgetoverd tot 
driedimensionale ruimte, met projecties, 
repair-ateliers … Het blijft niet bij ideetjes-
voor-één-dag; enkele cursisten proberen een 
en ander in hun vrije tijd ook echt 
gerealiseerd te krijgen.  

In Anderlecht bekijken de deelnemers 
verschillende publieke ruimtes. Allerlei leuke 
ideeën om groen en water rond de sociale 

woonblokken van de Goujonsstraat en de 
Albert I Square te brengen, liggen op tafel; 
we kijken bijvoorbeeld ook naar het 
mobiliteitsknelpunt aan de Arteveldebrug en 
de Wayezstraat en maken een toolbox over 
publieke ruimte. 

De Ninoofsepoort kreeg carrément een 
opfrisbeurt, met tijdelijk gebruik via de 
Turks-Nederlands architecte Ekim Tan en 
haar Play the City. Bewoners verenigt u!  

Of liever: Verenigt u nog meer! Want nu al 
beweegt er vanalles. Buurtbewoners en 
activisten kuisen de buurt op en beginnen op 
eigen houtje aan een park. We steunen dat 
volop voor en achter de schermen. 

http://bralvzw.be/interview-buurtbewoners-
ninoofsepoort-tussen-droom-en-realiteit 

8 m² voor zelfstandigen 
Bral lanceert in 2013 voor de derde keer de 
projectoproep ‘8m² voor iedereen’. Bral 
werkte voor deze editie samen met het 
DreamStart-project van Microstart, een 
organisatie die micro-ondernemers 
ondersteunt die niet aan de bak komen in 
het klassieke banksysteem. Bral wilde met 
deze projectoproep aantonen dat de publieke 
ruimte op een sociaal maar ook economisch 
meer verantwoorde manier gebruikt kan 
worden dan als parkeerplaats. Van een 
mevrouw die op straat kleine 
textielherstellingen deed (Retouche Express) 
tot fietsherstellers (Mécano du Coin)  en 
wafelbakkers (Union fait la Gauffre), 
verschillende soorten Brusselaars namen de 
publieke ruimte voor enkele dagen op hun 
eigen manier in.  

 

http://bralvzw.be/8m%C2%B2-voor-
iedereen-maar-niet-voor-creatieve-
ondernemers 

de files eisen hun (stads)tol 
Stadstol is net als parkeerbeleid één van de 
weinige maatregelen die op korte termijn 
een grote impact kunnen hebben op de 
vermindering van de autodruk en de 
levenskwaliteit in de stad. 

Bral blijft opvolgen hoe het zit met het 
studiewerk waartoe de Brusselse regering 
zich verbond in het Iris 2 plan, en analyseert 
en informeert over de ervaringen met 
stadstol in andere steden. En we overleggen 
hierover met de Brusselse 
vertegenwoordigers van vakbonden, 
werkgevers en politici. In 2013, op 
afzienbare afstand van de schoonmoeder der 
verkiezingen, merken we dat het draagvlak 
voor een stadstol groeit. 

© canalPARKbxl gvda 

© Ines Vandermeersch 
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fiets-GEN en Brabantnet 
De provincie Vlaams-Brabant consulteert 
Bral de laatste twee/drie jaar verschillende 
keren bij de opmaak van het fiets-GEN-
rapport. We zorgen er ook mee voor dat dit 
positief intergewestelijk project in het 
publieke debat zit. In  maart nemen we deel 
aan een meeting met fietsorganisaties, 
kabinetten en Vlaamse en Brusselse 
administraties over de manier waarop dit 
fiets-GEN nu het best 'verkocht' kan worden.  

Ook over het Brabantnet, ttz de nieuwe 
tramlijnen die van Vlaanderen naar en rond 
Brussel zullen rijden, mogen we geregeld 
onze zeg doen aan partnerorganisaties en 
aan De Lijn.  

http://bralvzw.be/321%E2%80%A6-
stadstol-p%C3%A9age-urbain-het-
draagvlak-groeit 

 

 

huisvesting & stedenbouw 

sociale huisvesting door onderhandelen 
Nog een dossier met een lange geschiedenis, 
wijlen Heron, nu bekend als ProWinko. In 
2002 gingen Bral, IEB en Pétitions-
Patrimoine in beroep tegen een 
vastgoedproject aan de Gulden Vlieslaan. In 
2009 kregen we gelijk en werd de 
toenmalige vergunning vernietigd. Jammer 
genoeg was de afbraak van het huizenblok 
gestart op dezelfde dag als de start van de 
beroepsprocedure, waardoor we een 
jarenlange stadskanker hadden op deze 
strategische plek langs de kleine ring. Pas in 
2012 werd er een nieuwe vergunning 
uitgereikt voor de bouw van een project met 
huisvesting, winkels, een crèche en een 
parking.  

Maar gezien de historiek van deze plek, het 
aantal Brusselse gezinnen dat hier vroeger 
woonde en de ernst van de Brusselse 
wooncrisis, beginnen Bral, IEB en Arau een 
onderhandeling met vastgoedinvesteerder 
ProWinko, staatssecretaris Doulkeridis en de 

gemeente Elsene om zoveel mogelijk sociale 
huisvesting in het complex te krijgen. Met 
een mooi resultaat: 15% van de totale 
oppervlakte huisvesting wordt afgestaan aan 
de gemeente en 2/3 van die woningen 
worden bestemd als sociale huisvesting, 1/3 
wordt middenklassewoningen. 

Dit akkoord vormt een primeur in het 
Brussels Gewest, aangezien 
huisvestingsprojecten op dat moment nog 
niet onderworpen zijn aan het systeem van 
stedenbouwkundige lasten. Bovendien tonen 
de cijfers aan dat het nieuwe besluit voor 
het heffen van stedenbouwkundige lasten op 
woningen absoluut niet streng genoeg is 
voor de privé- ontwikkelaars.  

http://bralvzw.be/persbericht/persbericht-
vastgoedproject-gulden-vlies-krijgt-15-
publieke-woningen  

 

© Thomas Gunzig 
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meerwaarde 
Stel dat je eigenaar bent van een 
bedrijventerrein aan het kanaal. Het is dan 
een groot verschil of jouw terrein in het 
gewestelijk bestemmingsplan (GBP) 
ingekleurd staat als industrieel gebied of als 
woongebied. Huisvesting is vandaag een 
sterke functie geworden– Brussel verwacht 
vele nieuwe inwoners de komende jaren - en 
dus een rendabele investering.  Een 
bestemmingswijziging naar huisvesting 
betekent dus een meerwaarde. Bral pleit 
ervoor dat een deel van die meerwaarde 
opnieuw bij de gemeenschap terecht komt. 
De regering had gezegd dat ze die 
bezorgdheid deelde, maar in de plaats 
daarvan hebben ze een nieuw besluit 
gemaakt over stedenbouwkundige lasten. 
Niet echt hetzelfde. Bral is niet tevreden.  

http://bralvzw.be/persbericht/persbericht-
stedenbouwkundige-lasten-verplicht-15-
sociale-huisvesting-en-draag-die-over 

Community Land Trusts  
CLT’s zijn organisaties die gronden 
verwerven om die, samen met en in het 
belang van de gemeenschap, te beheren als 
een gemeenschappelijk goed. 

Bral is mede-oprichter van het platform 
Community Land Trust Brussel. Dat wil 
betaalbare woonprojecten realiseren in 
nauwe samenwerking met de toekomstige 
bewoners, onder meer in de 
Verheydenstraat in Anderlecht. De CLT biedt 
voor mensen met een laag inkomen een 
degelijk alternatief op de oververhitte 
woningmarkt.  

In 2013 verandert de structuur van de vzw: 
de raad van bestuur wordt nu samengesteld 
uit vertegenwoordigers van drie betrokken 
partijen, bewoners, buurt/middenveld en 
overheid.  Onze eigen coördinatrice wordt 
bestuurder als lid van de categorie 
buurt/middenveld. Zo leveren we onze 
bijdrage aan dit nieuwe interessante 
initiatief van het middenveld en mensen met 
lagere inkomens.  

Commons  
Commons refers to 
the cultural and 
natural resources 
accessible to all 
members of a 
society, including 
natural materials 
such as air, water, and a habitable earth. 
These resources are held in common, not 
owned privately. The resources held in 
common can include everything from natural 
resources and common land to software. 
(definitie uit wikipedia) 

Bral vindt aansluiting bij een groep 
activisten, mensen uit organisaties of andere 
Brusselaars die nadenken over het 
potentieel van gemeenschappelijk goed in de 
stad en maatschappij. Water, technologie, 
huisvesting, publieke ruimte … zijn 
verschillende domeinen die 
gemeenschappelijk ontwikkeld en beheerd 
kunnen worden. Al snel wordt de discussie 
gericht op de toekomst van een van de 
Brusselse grondreserves in publiek 
eigendom, namelijk de Josaphatzone tussen 
Schaarbeek en Evere. Er ontstaat een 

zoektocht naar hoe een terrein van de 
grootte van Josaphat kan ontwikkeld worden 
op basis van gemeenschappelijke principes.  

saucissonage afgelopen (moi non plus) 
Bijna 10 jaar geleden waren de 
richtschema’s de Brusselse hoop in bange 
dagen op een betere planning van haar 
zogeheten strategische zones. Gedaan met 
duizend en één instanties die naast (en 
tegen) elkaar werken! Deze keer zouden 
bewoners ook inspraak krijgen bij het 
uittekenen van de grote lijnen, in plaats van 
te moeten reageren op een concreet plan. 
En toch liep het fout. De beleidscontext was 
niet voldoende veranderd. De 
randvoorwaarden zijn nog niet aanwezig. In 
een scherpe evaluatietekst legt Bral de 
pijnpunten van dit planningsinstrument 
bloot. De aanbevelingen zijn zeker bruikbaar 
voor de nieuwe planningsprocessen van 
grote zones die vandaag in Brussel worden 
uitgedacht en toegepast. 

http://bralvzw.be/de-brusselse-
richtschemas-waar-liep-het-fout 
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ze weten ons te vinden 
We zitten in het selectiecomité dat voor de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) tien 
projecten kiest die een concrete ‘win-win’ 
voor Brussel en Vlaanderen kunnen 
betekenen. We nemen ook deel aan de 
ateliers In Between, georganiseerd door 

Architecture Workroom in opdracht van 
Agentschap Natuur & Bos. Vlaamse en 
Brusselse specialisten zitten hier samen rond 
de kaarten om na te denken over wonen, 
landschap en landbouw op metropolitane 
schaal. 

En er is nog meer: we maken deel uit van de 
groep Quartier Durable verbonden aan 
Facultés universitaires Saint-Louis en krijgen 
geregeld studenten over de vloer. 
Bijvoorbeeld: op vraag van professor Patrick 
Deboosere (VUB) gidsen we zijn studenten 
op locatie door Josaphat en Reyers.  

milieu 
 

 
nieuwjaar in de zomer 
Eind juli is 2013 al afgelopen: nieuwjaar kan 
beginnen. Inderdaad, op dat moment 
hebben we ons Europese quotum fijn-
stofpieken van een heel jaar al 
opgesoupeerd. In Haren, Roeselare en de 
haven van Gent hebben we al meer dan 35 
dagen met hoge luchtvervuiling gehad.  

Bral brengt dat nieuws in de pers, met steun 
van onze Vlaamse zustervereniging Bond 
Beter Leefmilieu. En omdat het 
komkommertijd is, lopen alle kranten 
meteen vol. Onze Bralmedewerker haalt 
zelfs de Gazet van Antwerpen en Omroep 
West-Vlaanderen, alstublieft! Ook onze 

uitspraak dat Vlaanderen lobbyt voor een 
afzwakking van de Europese normen doet 
veel stof opwaaien. 

the good, the bad and the dirty 
Nog in de zomer valt een vragenlijst over 
luchtkwaliteit in de bus bij Leefmilieu 
Brussel, de bevoegde gewestelijke 
administratie. De vragenlijst is opgesteld 
door Friends of the Earth Duitsland, met 
onze steun. Het project onderzoekt wat de 
Europese steden doen om luchtkwaliteit te 
verbeteren en om aan hun Europese 
verplichtingen te voldoen. In 2014 wordt 
bekend welke steden het goede voorbeeld 
geven en wie de boosdoeners en de 
luierikken zijn. 

terug naar school! 
Maandag 3 september. Alle kindjes weer 
netjes op de achterbank met hun boekentas! 
Samen met BBL, de Gezinsbond, Ademloos, 
Gents Milieufront, Pic Nic the Streets en de 
Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en 
Tuberculose houdt Bral een persconferentie. 
We vragen aandacht voor luchtvervuiling, 
waarschuwen dat de effecten vooral voor 
kinderen rampzalig zijn en kondigen acties 

aan in Gent, Antwerpen en Brussel. Bij ons 
gaat het om Pic Nic More Streets aan de 
Ninoofse Poort en in Elsene. 

afvalplan, halfweg maar nog niet 
opgeschoten 
 

 

Vreemd. Volgens ons moet een evaluatie 
nagaan of doelstellingen gehaald worden of 
niet. Maar in de tussentijdse doorlichting van 
het vierde afvalstoffenplan van het Gewest 
Brussel vinden we vooral lange opsommingen 
van acties, zonder duidelijke info over hun 
impact. Dan doen we het maar zelf, dachten 
we bij Bral.  

© Hannes De Geest 

© Ressources asbl 



Bral vzw – activiteitenverslag 2013 –p. 11 

http://bralvzw.be/afvalplan-brussel-halfweg-
maar-nog-niet-veel-opgeschoten 

Bral, une assoc anxiogène! 
Sinds Rachid Madrane de scepter overnam 
van Emir Kir als staatssecretaris voor 
netheid en stedenbouw, proberen we een 
ontmoeting met hem te versieren. Helaas, 
we krijgen geen antwoord. Meer zelfs, in het 
Brussels Parlement veegt de staatssecretaris 
Bral stevig de mantel uit in een reactie op de 
dalende sorteerprestaties. 

Les chiffres en matière de collecte et de tri à 
Bruxelles provenant du Brusselse Raad voor 
het Leefmilieu (Bral) sont ceux d'une 
association plus soucieuse de produire un 
discours militant anxiogène que les pouvoirs 
publics ! Soyons clairs : son objectif est 
davantage d'imposer le sac payant aux 
Bruxellois que d'apporter une réelle 
contribution à l'amélioration de la situation 
sur le terrain. En toute amitié, je ne peux 
donc que vous encourager à diversifier vos 

sources d'information et d'inspiration. Je ne 
confirme donc pas les chiffres du Bral. Au 
contraire, je les conteste (…) 
 

Vreemd! Vooral omdat Bral eigenlijk 
helemaal geen cijfers heeft verzameld of 
bekend gemaakt. De tabel die Madrane zo 
kwaad maakt, komt gewoon van zijn eigen 
kabinet! Bral heeft in de pers enkel duiding 
gegeven bij die cijfers. Dat moeten we dan 
toch rechtzetten. We contacteren alle leden 
van de parlementscommissie leefmilieu. En 
uiteindelijk mogen we ook op de koffie op 
het kabinet. Moeten we nu blij zijn? 
 
elektronisch 
Op uitnodiging van Association 21 zetten we 
ons rond de tafel met een aantal 
verenigingen uit de sociale economie en de 
kringloop. We geven input om de 
recuperatie en het hergebruik van elektrisch 
en elektronisch afval te verbeteren. 

 
 

3. de dossiers uit de oude schuif (of : “weer een jaar voorbij en nog altijd op ons bord”)  
 

T&T en Reyers 
Jeugd en Stad (JES vzw), de Jeugdbond voor 
Natuur en Milieu (JNM), de 
gemeenschapstuin Thurn & Taxis en Bral 
organiseren op autoloze zondag een 
gezinsactiviteit op en rond Thurn & Taxis: 
ParcoursSafari. Verrassende natuur, 
verwarrende stedenbouw en vernieuwende 
participatietechnieken staan op het 
programma.  
En ken je het bulletin der aanbestedingen? 
Razend interessante lectuur zeg. Het staat 

ons toe om mee te zijn met de parkplannen 
aan Thurn & Taxis en met de 
opvolgingsopdrachten van het Richtschema 
Reyers (VRT/RTBF). 
 

© canalPARKbxl - gvda 
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Steun Generaal Jacques! 
De heraanleg van de Generaal Jacques is 
een symbooldossier. Mobiel Brussel, MIVB 
en de regering hebben een plan en geld om 
dat plan uit te voeren, maar de gemeente 
steekt stokken in de wielen door negatieve 
adviezen te geven en te dreigen met 
beroepsprocedures. Samen met andere 
organisaties (IEB, Fietsersbond, GRACQ, de 
mobiliteitscel van de VUB en ULB, ...) laten 
we een luide tegenstem horen in politieke 
contacten, in de media en tijdens advies- en 
overlegcommissies. Eind december zetten 
we mee onze schouders onder de 
organisatie van een geslaagde ludieke actie 
(sumoworstelaars blokkeren de doorgang 
van fietsers) op de Generaal Jacques laan.  

Er komt een politiek compromis uit de bus 
waar we nog altijd niet tevreden mee zijn. 
Ook 2014 dreigt dus in teken te staan van 
het bekampen van de conservatieve 
mobiliteitsvisie van het Elsense 
gemeentebestuur. We shall overcome. 

 

Leopoldpark & Europees-Parlement  
 
In 2007 heeft het Europees Parlement een 
resolutie gestemd:  

“Het Parlement is van mening dat de bouw 
van de nieuwe gebouwen van het Parlement 
en de latere investeringen in 
bouwwerkzaamheden rond deze gebouwen 
gevolgen voor de omgeving hebben gehad 
op het gebied van huisvesting, verkeer, 
arbeids- en leefomstandigheden en verzoekt 
daarom zijn secretaris-generaal een beleid 
te voeren dat voorziet in regelmatig overleg 
met vertegenwoordigers van de 
wijkbewoners en tijdig voor de volgende 

kwijting verslag uit te brengen over de 
resultaten die zijn behaald bij het streven 
om in samenwerking met de plaatselijke 
instanties het eventuele negatieve effect van 
de aanwezigheid van het Parlement te 
beperken.” 

 
De Coördinatie Europa, met de comités, Bral 
en IEB, is blij dat het Europees Parlement in 
dialoog wil gaan met het middenveld. De 
eerste ronde tafel vindt plaats in april en 
focust op de heraanleg van het Leopoldpark 
en zijn onmiddellijke omgeving. 
http://bralvzw.be/persbericht/persbericht-
omwonenden-starten-uniek-overleg-met-
europees-parlement 

Grote (maag)Ring 
Het dossier van de grote Ring rond Brussel 
(R0) blijft verder op wieltjes lopen in de 
richting van een keiharde muur van fijn stof, 
verloren levensjaren en afsmeltende 
poolkappen en vervlogen 
toekomstperspectieven. Bral blijft het 

dossier verder opvolgen en in verschillende 
fora beslissingsmakers wijzen we op de 
negatieve conclusies die beschreven staan in 
de verschillende rapporten en studies. Van 
intersyndicaal tussen vakbonden tot 
lunchmeetings van het Verbond van 
Belgische Ondernemingen (VBO) 

TRAM 71 
Lijn 71 is de drukste buslijn van het 
Brusselse Gewest, en barst uit zijn voegen. 
Om aan de vraag en het stijgende aantal 
reizigers te kunnen voldoen, komt de 
vertramming van buslijn 71 opnieuw op de 
tafel. En de Brusselse regering keurt het 
goed! Maar de vertramming heeft geen zin 
als ook de tram in de file vast staat. Op 
verschillende plaatsen dringt een heraanleg 
van de weg zich op, om meer plaats te 
geven aan een vlotte doorgang van de tram. 
Zo ook op de Buyl- en Generaal 
Jacqueslaan. Bral mobiliseert mee om 
tegengewicht te bieden aan het 
systematische verzet van de gemeente 
Elsene. 

shopping 
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Sinds de naamsverandering van Just Under 
the Sky naar Docks Bruxsel leek het in 2013 
nogal stil in de strijd tussen de geplande 
winkelcentra in het noorden van Brussel. 
Maar dat is schijn. Uplace (Machelen) voert 
zijn doodsstrijd, terwijl NEO (Heizel) net een 

stevige financiële duw in de rug krijgt van 
Stad en Gewest Brussel. De samenwerking 
in het Interregionaal Platform voor een 
Duurzame Economie tussen milieu-, 
zelfstandigen- en vakbondsorganisaties 
(waar Bral dus ook deel van uitmaakt) 

draait dit jaar niet op volle toeren, maar 
onze advocaten waren dan weer hyperactief. 
De juridische strijd tegen Uplace zowel als 
tegen Docks is volop bezig. Uitspraken en 
arresten worden verwacht in 2014.  

http://bralvzw.be/de-heizel-aanbesteed 

4. de plannen (en plannen [en plannen]) van de ministers 

parkeerbeleidsplan 
Parkeerbeleid kan een grote impact op de 
vermindering van het autoverkeer in Brussel 
hebben, en dus op de  kwaliteit van de 
publieke ruimte en het leven in de stad. Bral 
analyseert het parkeerbeleidsplan, 
informeert en neemt deel aan de discussie in 
verschillende fora, van televisiedebatten op 
Télé Bruxelles tot de lunchmeetings van de 
Belgische Parkingfederatie. 
 

 
 

http://bralvzw.be/brussels-parking-policy-
parking-ambitions-parkeerbeleidsplan 
 

http://bralvzw.be/interview-fietsersbond-
over-brussel-en-het-parkeerbeleidsplan 

 
 

 

natuurplan 
De Hoge Raad voor Natuurbehoud, en dus 
ook Bral, werpt zich met enthousiasme op 
de opdracht om voorstellen uit te werken 
voor een ontwerp-natuurplan. In de 
opeenvolgende ateliers geeft Bral zich 
helemaal met een sterk pleidooi voor 
planologische en juridische garanties voor 
vergroening, vooral in de centrumwijken. En 
we ijveren voor vergroening van de publieke 
ruimte (‘parkstraten’) en van 
schoolomgevingen. Onze ideeën worden 
goed overgenomen. 

http://bralvzw.be/brussel-overal-groener-
een-kwestie-van-wetten 

logistiek plan 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft 
in 2013 een goederenvervoerplan. Het plan 
focust vooral op verplaatsingen van en naar 
de stad, veel minder op verplaatsingen 
binnen de stad. Fietskoeriers komen 
aanvankelijk in de tekst alleen naar voor in 
de “laatste kilometer” van de logistieke 
schakel. Op initiatief van Bral nodigt Mobiel 
Brussel de Brusselse fietskoeriers uit om 
rond de tafel te zitten, en te noteren hoe het 
beleid de fiets als goederenvervoermiddel 
voor verplaatsingen binnen de stad kan 
ondersteunen. 

© PVM 

© Fietsersbond 
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Gewestelijk Bestemmingsplan & steden-
bouwkundige lasten 
Als je ergens wil geraken, zegt de logica dat 
je eerst nadenkt over de richting die je zal 
kiezen: hoe willen we dat Brussel er zal 
uitzien over vijftien à twintig jaar? En hoe 
gaan we reageren op de grote uitdagingen 
zoals bevolkingsgroei, tewerkstelling, 
mobiliteit? In tweede instantie kijk je dan 
naar de middelen om daar te geraken. Zoals 
bijvoorbeeld het kader waaraan je 
vergunningsaanvragen toetst. 
Niet in Brussel. In 2013 keurt de regering 
met het Demografisch Gewestelijk 
Bestemmingsplan alvast een aantal 
bestemmingswijzigingen goed: zo worden 
bedrijfszones open gesteld voor huisvesting.  
Zorgt dat voor de woningen die Brussel 
nodig heeft? Zorgt het voor meer jobs voor 
Brusselaars? Dat zullen we in het 
Gewestelijk Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling (GPDO) van 2014 moeten 
lezen.   
 
http://bralvzw.be/20000-theoretische-
woningen-en-een-shoppingcenter-over-
brusselse-langetermijnplanning 

Gewestelijk Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling 
Wij dachten dat het een race tegen de klok 
was: om het Gewestelijk Plan voor 
Duurzame Ontwikkeling nog te kunnen 
goedkeuren voor de verkiezingen moest de 
regering het ontwerp rond hebben tegen 
Pasen. Maar blijkbaar was de regering niet 
gehaast. Het resultaat is dat er geen officieel 
openbaar onderzoek meer komt tijdens deze 
legislatuur. Via de spreekwoordelijke 
gunstige wind waren al enkele werkteksten 
tot bij ons geraakt en hebben wij ons eerste 
commentaar al op papier gezet. 
 
http://bralvzw.be/gpdo-misbruikt-voor-
institutionele-agenda 
 
http://bralvzw.be/gpdo-waar-wil-deze-
regering-met-brussel-naar-toe 

Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouw-
kundige Verordening Wetstraat 
Nadat het officieuze openbaar onderzoek 
over het Richtschema voor de Europawijk 
was afgelopen, kwamen de toenmalige EU-
commissaris Kallas en de toenmalige 
Brusselse minister-president Picqué in 
september 2007 de ambitieuze plannen van 
de EU-Commissie voorstellen. De Wetstraat 
zou volledig hertekend worden om daar de 
diensten van de Europese Commissie te 
centraliseren. Ze schreven een wedstrijd uit. 
De Franse architect de Portzamparc werd de 
laureaat. In 2010 kwam er een programma 
voor een bijzonder bestemmingsplan. In 
2012 een eerste ontwerp Gezoneerde 
Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening (GGSV) met openbaar 
onderzoek. Als gevolg daarvan is er een 
‘impactstudie’ uitgevoerd en is de GGSV 
grondig herzien.  En in 2013 volgde het 
tweede ontwerp GGSV met openbaar 
onderzoek. Bral analyseert: beter maar nog 
niet goed genoeg. 
 
http://bralvzw.be/stadsproject-wet-bral-
dient-bezwaarschrift-beter-maar-nog-niet-
goed-genoeg 
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5. de les van meester Bral 
 

 

Turkse avond zonder Turken 
Op vraag van de Unie van Turkse 
Verenigingen (UTV) geven we een lezing 
voor Turkse jongeren, over luchtvervuiling, 
stadstol en parkeren. Bijzonder interessante 
avond. Alleen jammer dat de Turkse 
jongeren hun kat sturen. Een en ander heeft 
te maken met misverstanden tussen de Unie 
en de Brussels-Turkse jeugdvereniging 
Synergie. Maar geen nood. Wij vinden het 
leerrijk en we kijken uit naar een 
herkansing. 

groen is goed voor je gezondheid 
Bral doorsnuistert de wetenschappelijke 
literatuur over de maatschappelijke impact 
van groen. Een hele stapel. En kijk, er is een 
duidelijk causaal verband tussen 
aanwezigheid van groen in een buurt en de 
gezondheid en het welzijn van de 
buurtbewoners. Zelfs criminaliteit is lager in 
groene buurten. Die gunstige effecten doen 

zich niet alleen voor als mensen activiteiten 
doen in de groene ruimte; louter kijken naar 
groen heeft al positieve gevolgen. Jammer 
genoeg kan groen ook de prijzen van 
woningen doen stijgen.  

 

Die maatschappelijke voor- en nadelen van 
vergroening snijden we aan op een heuse 
Ronde Tafel die we zelf organiseren. 
Deelnemers: mensen en organisaties actief 
rond armoedebestrijding, 
gezondheidsspecialisten, actoren van 
stadsvernieuwing of stedelijke planning, 
organisaties voor recht op wonen, 
natuurverenigingen, handelsverenigingen en 
werkgevers, KMO’s uit de groensector, 
administraties… Het belang van groen als 
één van de instrumenten om welzijn in 
achtergestelde buurten te vergroten, komt 
daar duidelijk naar voor. Idem met het 
effect op woningprijzen. Belangrijk is dat we 
enkele aanzetten geven om het risico op 

sociale uitsluiting te verkleinen. We gaan 
hier zeker op verder werken. 

http://bralvzw.be/leven-zonder-vitamine-
groen-neen-dank-u 

studiereis Rotterdam 
Begin 2013 ging Bral met een groep leden 
en geïnteresseerde Brusselaars op studiereis 
naar Rotterdam. We gingen op zoek naar 
mogelijk interessante vergelijkingen met 
onze stad, en kwam ondanks de vele 
tegenstellingen met heel wat inspiratie 
terug, vooral over de manier waarop 
Rotterdam met open ruimte omspringt. En 
over manieren om mensen kansen te geven 
om te stijgen op de sociale ladder. Die 
nieuwe inzichten daarover nemen we mee 
naar de Brusselse debatten, naar de 
Anspachlaan en naar onze eigen planning. 
En we schrijven er over in Alert. We 
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maakten ook een uitgebreid verslag, dat via 
onze website voor ons nageslacht 
beschikbaar blijft.  

 

http://bralvzw.be/vergeet-gentrification-
zorg-voor-%E2%80%98sociale-
stijging%E2%80%99 

http://bralvzw.be/rotterdam-inspiratie-voor-
brussel 

De NAVO op het hoofdpodium van het 
PeriFeria Festival 
Kunnen leegstaande kantoren omgevormd 
worden tot woningen? Wat met de oude 
NAVO-site? Met de fiets over de Brusselse 
ring? PeriFeria Festival van de jonge doetank 
City3 ging in oktober, tijdens de Dag van de 
Architectuur, dieper in op de uitdagingen 
voor het grensgebied Brussel/Rand. Bral 
plande een begeleide fietstocht door het 
gebied, maar het regende pijpenstelen en 
die begeleide fietstocht ging niet door. Toch 
trotseerde Braller Steyn weer en wind en 
ging hij een dag meedraaien in Diegem en 
omstreken.  

http://bralvzw.be/city3-een-nieuwe-jonge-
%E2%80%98doetank%E2%80%99-brussel 

 

Metaforum Brussel 
Met ons project ‘Brussel aan de Rand’ willen 
we, net als in 2012, het versnipperde debat 
in Brussel samenvoegen met wat leeft in de 
rand. Helaas, ons project verzamelt stof in 
de schuiven van een kabinet maar we 
blijven niet bij de pakken zitten. We mogen 
onze ideeën onder meer gaan voorstellen op 
Metaforum Brussel 2.0, een 
interdisciplinaire, interuniversitaire en 
intergewestelijke werkgroep. Het wordt een 
interessante inhoudelijke uitwisseling. De 
samenwerking blijft voortduren.  

de inspraakles 
Elk jaar organiseert Brussel Mobiliteit, onze 
gewestelijke administratie, een uitgebreide 
vormingsessie ‘mobiliteitsadviseur’. Dit jaar 
draven wij op om een lezing te geven over 
inspraak aan mobiliteitsplannen. We 
schotelen de cursisten een fictieve maar uit 
het leven gegrepen situatie voor waarin 
allerlei mensen botsen op goede intenties 
maar slechte uitvoering van een 
participatieproces. Samen bespreken we de 
knelpunten. En vervolgens mogen onze 
cursisten proberen het beter te doen in het 
echte leven. 

 

 

 

 

© City3 

© Hannes De Geest 



Bral vzw – activiteitenverslag 2013 –p. 17 

6. de raden & de koepels 
 

4feds en EEB 
We zijn niet alleen op de wereld. Daarbuiten 
leven en werken nog heel veel andere 
organisaties. En dus, vriendelijke en 
constructieve mensen als wij zijn, zoeken wij 
de samenwerking. De 4feds is het 
samenwerkingsverband van de Belgische 
milieubeweging en EEB is de Europese 
milieukoepel. 

Raad voor het Leefmilieu 
Je houdt het niet voor mogelijk wat hier 
allemaal voor onze neus voorbij schuift! 
Een constante aanvoer van bijzondere 
bestemmingsplannen, wijzigingen aan 
regeringsbesluiten en plannen 
allerhande. Inhoudelijk gaat het van 
exploitatie van garages, over genetisch 
gemodificeerde organismen tot 
milieuovertredingen. We hoeven ons 
niet te vervelen: altijd het leefmilieu 
verdedigen, is de boodschap. 

Hoge Raad voor Natuurbehoud 
Door het denkwerk op al de ateliers en 
werkgroepen van GPDO en natuurplan en 
tutti quanti zijn we er meer dan ooit van 
overtuigd geraakt dat de levenskwaliteit in 
Brussel enkel gegarandeerd kan worden als 
projectontwikkelaars hun panden en 
percelen vergroenen. Idem met de 
wegbeheerders. Om duidelijke, 
kwantitatieve verplichtingen op te kunnen 
leggen, moeten we wel eerst een goed, 
makkelijk meetinstrument hebben van de 
natuurwaarde van groen op perceelsniveau. 
Gelukkig bestaan er al zo’n meetsystemen in 
andere landen. Bral geeft daar een 
presentatie over op de Hoge Raad voor 
Natuurbehoud en op ons initiatief beslist de 
Hoge Raad om een advies uit te werken voor 
de regering. Dat moet klaar zijn in het 
voorjaar. 

 

Gewestelijke Mobiliteitscommissie 
Alle ontwikkelingen met een impact op de 
mobiliteit in Brussel passeren de revue. Bral 
brengt hier zoveel mogelijk de milieu-
overwegingen naar voor. 

Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 
Deze overkoepelende adviesraad moet zich 
over elk gewestelijk plan uitspreken. Dus 
ook hier kwamen het gewestelijk 
parkeerplan, het goederenvervoersplan, 
richtschema Schaarbeek-Vorming, de zonale 
gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening voor de Wetstraat (versie 2) 
opnieuw aan bod. Ook het besluit over de 
stedenbouwkundige lasten en wijzigingen 
aan het Wetboek Ruimtelijke Ordening en 
uiteraard het GPDO. Onze medewerkster 
Hilde is hier heel zoet mee geweest. 
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7. de Bralschrijfsels  

alle Alert-artikels op een rij  

ALERT 380 januari/februari 
Stadstol/péage urbain > het draagvlak groeit 
Mobiliteit > stadstol, wegenvignet, slimme kilometerheffing - 3,2,1, … Stadstol! 
Afval > Het afval(stoffen)plan van Brussel - halfweg maar nog niet (veel) opgeschoten 
Ruimtelijke ordening > shoppingcentra - de Heizel aanbesteed 
Interview > Brussel Natuur over het Brussels natuurplan - Bruxelles Nature: vrank, vrij en immer strijdlustig 
Carte blanche >: vzw de Buurtwinkel - Anspachpark : Een eerste blik op de Anneessenswijk 
Edito >: The proof of the Anspach is in the eating 
 
ALERT 381 maart/april 
Natuurplan > Brussel groene stad - Brussel overal groener? Een kwestie van wetten 
Mobiliteit > parkeerbeleidsplan - Brussels parking policy: parking the ambitions? 
Carte blanche > Ressources asbl Bruxelles et Wallonie - l'alliance Emploi-Environnement ‘Ressources et Déchets’ 
Interview > Fietsersbond Brussels Gewest - Fietsersbond over Brussel en het Parkeerbeleidsplan 
Espce public > Walking Madou: bourgmestre roule gouvernement bruxellois 
Edito > GPDO misbruikt voor institutionele agenda 

 
ALERT 382 mei/juni 
Duurzame stadsontwikkeling > Langetermijnplanning | GPDO: waar wil deze regering met Brussel naar toe?  
Carte blanche > Langetermijnvisie Vlaamse Milieubeweging | De milieubeweging en de economische en ecologische crisis 
Stadsontwikkeling > Sociale gemengdheid | Vergeet gentrification: zorg voor ‘sociale stijging’ 
Interview > Rénovation urbaine | Des actions par et pour les habitants de Saint-Josse 
Edito > Beste regering, wat nu ? 
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ALERT 383 juli/augustus 
De centrale lanen volgens de jury > Anspach, het centrum van een autoluw netwerk  

Van streetsharing, over Picnic tot ParcAnspachPark > Kroniek van een uitgestelde heraanleg 
Rode draden voor Anspach > Zestien projecten voor een herboren laan |  

V4M2A, winnaars van de ideeënoproep > « Anspach zou moeten verbinden in plaats van te delen »  
Edito > Verduriser pour vivre | Vergroenen om te leven 
 
ALERT 384 september/oktober 
Ruimtelijke ordening > planning, demografie 20.000 theoretische woningen en een shopping-center  

Leefmilieu > groen en gezondheid - Leven zonder vitamine G(roen)? Neen, dank u 

Interview > David Leyssens - Buurtbewoners Ninoofsepoort: tussen droom en realiteit  

Tour & Taxis > environnement - Tour & Taxis: toujours pas de grand parc urbain en vue 

Carte Blanche > Geert te Boveldt, Trage Wegen – Voetgangers in Brussel, eindelijk de wind mee? 

Edito > Die belastingen kunnen groener! 
 
ALERT 385 november/december 
Duurzame stadsontwikkeling >  planning, burgeractie Tijdelijk gebruik in Brussel: welkom in de grijze zone 

Interview > City3 Een nieuwe, jonge ‘doetank’ in Brussel 

Publieke ruimte > ondernemen 8m² voor iedereen! Maar niet voor creatiev ondernemer? 

Carte blanche > inoccupation d’espaces bâtis à BXL Déclaré habitable 

Edito > Het einde van burgerlijke ongehoorzaamheid? 
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Persberichten 

19 maart Trilingual tool involves expats in the urban planning in Brussels  

22 maart Vastgoedproject  Gulden Vlies krijgt 15% publieke woningen 

25 maart Ludieke persactie: De begrafenis van Walking Madou (met de steun van Bral) 

2 mei Stedenbouwkundige lasten: verplicht 15% sociale huisvesting en draag die over aan de overheid 

13 mei Snel publiek debat nodig over heraanleg centrale lanen 

21 mei Coördinatie Europa: “Wetstraat nog steeds vooral een project voor de promotoren 

12 juni Staatssecretaris weerlegt zijn eigen cijfers 

17 juni Omwonenden starten uniek overleg met Europees Parlement 

25 juni Bral en Microstart lanceren 8m² voor startende zelfstandigen 

30 juli Fijn stof, 2013 al afgelopen in Haren, Gent en Roeselare 

13 augustus Luchtvervuiling: zakt Brussel nog in Europese rangschikking? 

30 augustus *Antwerpen*Brussel*Gent* “Burgerorganisaties uit grootsteden eisen schone lucht” 

11 oktober Team ontwerpers gaat debat aan over Anspachpark (+ openluchtfilm op Beursplein) 
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8. de leden 

Staf  An Descheemaeker coördinatrice 
 Ingrid Dujardin boekhouding/personeelsadministratie 
 Hilde Geens stafmedewerkster  
 Marianne Stevens  stafmedewerkster  
 Muriel Claeys stafmedewerkster 
 Steyn Van Assche stafmedewerker  
 Joost Vandenbroele stafmedewerker  
 Piet Van Meerbeek stafmedewerker  
 Jeroen Verhoeven stafmedewerker  

Tijdelijke medewerkers  Barbara Van Dijck 

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Sarah Hollander voorzitster 
 Gaëtan Van der Smissen penningmeester 
 Jean-Paul Van Steenberghe 
 Thierry Timmermans 
 Sofie Vermeulen 
 Lewis Dijkstra 
 Tom Lootens 

Actieve leden Brukselbinnenstebuiten  Bert De Bisschop 
Brussel Natuur Harry Mardulyn 
Buurthuis Bonnevie Gwendoline Daems en Marie-Claire Migerode 
Buurtwinkel Anneessens Eric Reyntjens 
City Mine(d) Jim Segers en Sofie Van Bruystegem 
Comité de l'Amitié-Vriendschapswijk Georges Vos 
Comité voor de verdediging van de bewoners van Brussel-Centrum Jo Struyven 
C.S.C. Leefmilieu Georges Vanhamme 
CyCLO Liesbeth Driesen en Alain Vandenplas 
De Groene Wandeling N-O-Heembeek Benoit Elleboudt en Jean-Pol Van Steenberghe 
Fietsersbond – Brussel Ben Bellekens en Roel De Cleen 
G.A.Q.-Brussel Noord-Oostwijk Gaëtan Van der Smissen 
GEBOV-GUTIB Jean Loozen 
Gemeenschapscentrum De Markten Isole Boutsen 
Maritiemcomité – Havenwijk Rosemay Liebaert 
Natuurpunt - Brussel Bart Hanssens 
Omwonenden Jourdan Christine Goyens-Le Maire 
Pétitions-Patrimoine Frederik Depoortere 
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei Marleen Maldeghem 
Ressources asbl Cécile Patris 
Vereniging Leopoldswijk en Europese Wijk van Brussel Renée Coen 
Wijkcomité Anneessens Werner De Bus 
Wijkcomité Heembeek blijft! Marie-Louise De Backer en Odrey De Meijts 
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Wijkcomité Helmet Evie Coulier en Philippe Van Asbroeck 
Wijkcomité Het Dorp-Le Village Jacques Bouché en Kathleen Van Ginderachter  
Wijkcomité Neerpede blijft Steven De Ridder en Johan Van Waeyenberge 
Frans Adang 
Myrna Baks 
Ginette Bauwens  
Leo Camerlynck 
Maarten Cuypers 
Ann De Cannière 
Stefan De Corte 
Pierre Demol 
Hans Eelens 
Nicolas Goubau 
Erik Hulsbosch 
Albert Martens 
Gerben van den Abbeele 
Henk Van Hellem 
Carolien Zandbergen 

Sympathiserende leden CCN Vogelzang CBN Peter Vanbellinghen 
Coördinatie Zenne Heleen Haven en David Kuborn 
Feitelijke vereniging "Pededeur" Alain De Blocq 
Tournesol-Zonnebloem Michaël Derom 
Wijkcomité OLV-ter-Sneeuw Stad Brussel Mark Demeyer 
Jeroen Bastiaens 
Etienne Christiaens 
Daan Demey 
Luk De Raeve  
Bart D’Hondt 
Jonas Helseth 
Philippe Laporta 
Kristel Maasen 
Rob Ragoen 
Fabien Stiénon 
Judith Vaes 
Dirk Van de Putte 
Wiet Vandaele 
Elke Van Empten 
Wim Van Roy 
Ivan Vrambout en Tania Gijsenberg 
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vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu 

Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) is een Nederlandstalige Brusselse Vereniging van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars met hetzelfde 
engagement: een leefbare stad, waar iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan vertoeven op een milieuvriendelijke, betaalbare en aangename manier. We 
zetten ons hier samen met onze leden en partners voor in via lobbywerk en acties, door kennis te verzamelen, op te bouwen en te verspreiden. We steunen 
Brusselaars in hun strijd en adviseren en sensibiliseren hen.  Als onafhankelijke vereniging werken we hierbij altijd vanuit een solidaire visie en met aandacht voor 
participatie, gelijkheid en diversiteit. 

 

Zaterdagplein 13 (1ste verdieping) - 1000 Brussel 
 02 217 56 33 -  02 217 06 11 
bral@bralvzw.be  -  www.bralvzw.be 
V.U. Sarah Hollander, Zaterdagplein 13, 1000 Brussel 
 
april 2014 


