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Editoriaal
Het laatste jaar van onze legislatuur is
ingezet: in juni 2004 dienen er zich
gewestelijke én Europese verkiezingen
aan. Politieke commentatoren beweren dat daardoor
de parlementaire werkzaamheden op
een laag pitje
zullen komen
te staan. Wij
bekijken het
anders. Voor ons staat er
tot Pasen nog heel wat op
het programma: voorstellen
van ordonnanties en resoluties die ter
discussie staan, moties die moeten
onderzocht en nieuwe voorstellen die
ingediend worden.
Brussel is de hoofdstad van Europa.
Voor ons beperkt Brussel zich niet tot
Brussel-Stad en evenmin tot de Europese wijk. Ons gewest is méér dan een
verzameling van 19 gemeenten. Brussel
is een hoofdstedelijk gewest, een institutionele en politieke realiteit, maar
vooral: de realiteit van alle Brusselaars.
Het is een project dat nooit af is,
waarin we voortdurend streven naar
meer welvaart voor al onze inwoners.
Het Brussels Parlement en de regering
stippelen haast volledig autonoom een
beleid uit voor Brussel. Onze regio
heeft wetgevende en uitvoerende organen, met specifieke bevoegdheden en
een eigen fiscaal beleid. Het Brussels
Gewest herinnert Europa er aan dat het
goed is dat regio’s autonoom hun
beleid vervullen. Brussel maakt haar
rol van Europese hoofdstad waar, niet
alleen door investeringen in die ene
Europawijk maar ook door te streven
naar diversiteit in alle wijken van het
gewest.
De uitdagingen voor Brussel zijn het
grootst op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting en sociale uitsluiting. Dat zijn de problemen waarover
het parlement zich in de eerste plaats
moet buigen, met alle daartoe geëigende middelen. Het parlement is de
plaats waar het debat gevoerd wordt.
Via interpellaties en actualiteitsvragen
waakt het parlement erover dat de
Brusselse regeringsmaatregelen alle
Brusselaars ten goede komen. Dat is de
manier van werken van een parlement.
Wij voeren ons beleid in een open
geest van overleg met alle niveaus (de
lokale besturen, de verenigingen en
het bedrijfsleven en uiteraard de inwoners van het gewest in het bijzonder).
Het vrijheids- en gelijkheidsbeginsel is
daarbij het uitgangpunt: wij willen in
de eerste plaats de verschillende
(nationale) gemeenschappen zich laten
thuis voelen in ons gewest.
De discussies die in ons halfrond worden gevoerd, willen wij ook bekend
maken aan het grote publiek. De vitrines aan de Lombardstraat zijn daar
een mooi voorbeeld van. Ze zullen de
passanten een inkijk bieden op het
parlementair werk. Voor ons gaat het
niet zo maar om een mooie etalage.
Door te tonen wat er in het parlement
gebeurt, brengen wij onze democratische manier van werken dichter bij de
mensen. Zorgen dat de Brusselaars
zich hier thuis voelen en hen laten
weten hoe we dat aanpakken, dat is
de betrachting die we in dit laatste jaar
van onze legislatuur willen waarmaken.
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In debat in het Parlement:
De Brusselse regering heeft nog 8 maanden
om een aantal projecten te realiseren
15 Oktober. Daniel Ducarme (MR), Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kaart in het Brussels Parlement
in zijn algemene beleidsverklaring een
reeks initiatieven aan voor de komende
maanden. Deze zittingsperiode eindigt op
13 juni 2004.

de nationale werkgelegenheidsconferentie openlijk erkend heeft dat Brussel
kampt met discriminatie bij aanwerving,
vindt hij een pluspunt.
Het Brussels Parlement dient de ordonnantie inzake economische expansie goed
te keuren om investeringen in zeer kleine,
kleine en middelgrote ondernemingen te
bevorderen. Het Brussels Agentschap
voor Ondernemingen (BAO) zal nog
meer acties ondernemen ten bate van de
bedrijven en zelfstandigen.

Ducarme roept de Brusselse volksvertegenwoordiging op om in deze tijden van
een onzekere conjunctuur, egoïsme te
overstijgen en te ijveren voor solidariteit,
ten bate van alle Brusselaars.

Een « task-force delocalisering-herlocalisering » moet voorkomen dat ondernemingen die hun productieproces moeilijk
kunnen handhaven in een stadsomgeving
zoals de onze, uitwijken naar elders.

Beter leven in Brussel
Om de netheid op het openbaar domein te
verbeteren, moet meer lokaal en regionaal
personeel ingeschakeld aworden. Er volgt
binnenkort een ontwerp-ordonnantie ter
herbestemming van vervuilde ruimten die
voor industriële activiteit kunnen dienen.
Een andere ontwerp-ordonnantie wordt
ingediend om de water-sector in Brussel te
rationaliseren conform de Europese richtlijnen. Ter uitvoering van de Kyoto-akkoorden zullen we de gezinnen helpen wanneer zij investeren om minder energie te
verbruiken. En we moeten hoe dan ook de
nieuwe technieken die het energieverbruik
in gebouwen binnen de perken houden,
aanmoedigen, zegt Ducarme.
Beter leven in Brussel betekent eveneens
dat wie hier wil wonen, niet geconfronteerd wordt met mogelijke schandelijke
omstandigheden. Het Brussels Gewest zal
zijn openbaar patrimonium moeten afstemmen op de algemene normen van gezondheid en hygiëne. De nieuwe inspectiedienst is operationeel en het solidariteitsfonds wordt aangespoord om nieuwe
huisvesting van de gezinnen die zouden
moeten verhuizen mogelijk te maken. In
een tweede fase (2003-2009), zullen er via
een samenwerkingsverband tussen overheid en privé-sector, meerdere duizenden
woningen gebouwd worden.

Daniel Ducarme (MR)

« Brussel, een van de veiligste hoofdsteden
ter wereld », nog zo’n ambitie van de Minister-President. Speciale aandacht gaat naar
de videobewaking op « gevoelige » plaatsen, de uitbreiding van het telepolitiesysteem, een betere openbare verlichting en
de strijd tegen kleine misdrijven.

Groei versus werk
Werkgelegenheid blijft een prioritaire
doelstelling van de regering. Minister-President Ducarme herinnert eraan dat zijn
regering samen met de sociale partners de
Franse en Vlaamse gemeenschap verzocht
heeft veel meer te investeren in het technisch en beroepsonderwijs te Brussel. Dat

Nog voor het einde van deze zittingsperiode zal de wetgeving op de stedenbouw
verfijnd worden met een Brusselse codex
van ruimtelijke ordening. Zo zal o.m. de
regeling voor overtredingen van de stedebouwkundige regels aangepast worden.
Nog dit jaar krijgt het Parlement de ontwerp-ordonnantie betreffende de herinrichting van niet-uitgebate bedrijfsruimten
ter goedkeuring voorgelegd. (zie elders in
deze editie)
Na leefmilieu en gezond wonen, is mobiliteit prioriteit nr. 3 voor de regering.
Ducarme pleit ervoor het aandeel van het
openbaar vervoer en van verplaatsingen
met de fiets nog te verhogen, conform het
IRIS-plan. Tegenover de financiële engagementen van de federale overheid om het
Gewestelijk Expressnet (GEN) tot stand te
brengen, staat onze plicht om een reeks
wetgevende initiatieven af te ronden. De
vervoersplannen van de ondernemingen
zijn ook aan uitvoering toe.

BESTE
WENSEN
VOOR 2004

Het wetenschappelijk onderzoek moet
volop kansen krijgen om economische
meerwaarde voort te brengen. Zo bekomen we « het beste paspoort voor de jobs
van morgen », aldus Minister-President
Ducarme. Het Instituut ter Bevordering
van het Wetenschappelijk Onderzoek en
de Innovatie van Brussel (IWOIB) gaat
begin 2004 uit de startblokken. In samenwerking met de universiteiten loopt het
programma « Prospective Research for
Brussels », dat via beurzen jonge wetenschappers aanzet tot gericht onderzoek.
Ook de buitenlandse handel vormt een
hefboom voor de werkgelegenheid. Via
het Waals netwerk van handelsattachés
zal Brussel vertegenwoordigd zijn in Rusland, Slovenië en in de Wereldbank waarvan de zetel zich in Washington bevindt.
Minister-President Ducarme rekent erop
met Vlaanderen soortgelijke afspraken te
maken.

Hoofdstad van Europa
De Europese Unie telt vanaf 2004 25 landen of 480 miljoen
inwoners, met als
indirect gevolg dat
Brussel 10.000 nieuwe
Europeanen zal verwelkomen.
De Minister-President acht de tijd rijp
om in de EU ook
andere gesprekspartners dan de nationale lidstaten te
laten erkenen. In die
verruimde EU staat
Brussel als stadsgewest niet alleen om
Vervolg blz. 2

Colloquium autisme
2003 is het Europees jaar van de gehandicapten; 3 december was de Europese dag
van autisme. Ter gelegenheid hiervan
hebben de Voorzitter van het Brussels
Parlement, Magda De Galan, en de Voorzitters van de gemeenschapsassemblees,
Jean-Luc Vanraes (Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie) en Caroline
Persoons (Raad van de Franse Gemeenschapscommissie), een studiedag gewijd
aan deze ziekte of handicap waarvan de
sociale gevolgen te weinig bekend zijn.

H.K.H., Prinses Astrid en Voorzitter van
het Brussels Parlement Magda De Galan tijdens
het colloquium over autisme dat plaatsvond
op 3 december 2003 in het Brussels Parlement.

H.K.H. Prinses Astrid, de beschermvrouw
van dit initiatief, nam deel aan de ochtendwerkzaamheden.
Vervolg blz. 4

Vervolg van blz. 1

sociaal-economische en milieuproblemen
aan te kaarten. En na de topbijeenkomsten van Edingburgh en Nice lijkt wel het
moment aangebroken om Brussel officieel
te laten erkennen als Europese hoofdstad.
De politieke fracties van meerderheid en
oppositie hebben uiteraard gereageerd.

Reacties van de politieke fracties
Vanuit de oppositie bestempelt Ecolo
deze beleidsverklaring als een verhaal «
vol pathos, waarin enkele beleidsvelden
worden vermeld, terwijl de meerderheid
nog acht maanden rest om haar middelmatige balans te redden ».
« Inzake werk, huisvesting en leefkwaliteit
wijzen alle cijfers op achteruitgang », aldus
Ecolo.
« Door het Brussels leiderschap driemaal
in vijf jaar te veranderen, bekent de MR
als grootste partij in het Parlement en in
de regering zijn onmacht. »
Ecolo hekelt de weigering van Daniel
Ducarme om het vertrouwen van het Parlement te vragen na de beleidsverklaring.
Voor de Ecolo-fractie is dat het beste
bewijs dat de meerderheid niet meer
samenhangt en dat de paarse coalitie in
Brussel op haar laatste benen loopt.
De Cdh (Centre démocrate humaniste) –
eveneens in de oppositie – is teleurgesteld

omdat « hete hangijzers zoals de verontrustende daling van de werkgelegenheid
(met 22 % werklozen meer in september),
niet worden aangepakt ».
« Minstens even erg is volgens de Cdh het
feit dat de regering enkele belangrijke
dossiers omzeilt, zoals de vluchten boven
Brussel, de inkrimping van de GEN-investeringen (voor het Gewestelijk Express
Net) of de farao-achtige projecten in de
Europese wijk ».
De regering valt uiteen, oordeelt de Cdh :
« ze teert immers alleen nog op de effecten
van een aankondigingspolitiek. Grootspraak overheerst. Daadkracht ontbreekt ».
En de coalitiepartners? Hoe reageren zij ?
De VLD deelt niet de mening dat de
paarse coalitie van liberalen en socialisten
« tegennatuurlijk » zou zijn. Wel integendeel, uit de verkiezingsuitslag van 18 mei
ll. blijkt duidelijk dat de bevolking het
paarse project gunstig gezind is. Met wat
meer goede wil en samenhang tussen de
ministers zal ook in Brussel het paarse
project tot zijn recht komen.
De MR is opgetogen over de « gespierde
taal » van de nieuwe Minister-President.
Dat voor de openbare netheid meer mankracht wordt ingezet, is een goede zaak.
Het engagement, vooral vanwege de
federale overheid, om het GEN uit te bou-

wen, zou volgens de MR beter in een wet
gegoten worden.
De MR oordeelt tevens dat de programma’s ter preventie van geweld zich moeten richten tot de personen die het slachtoffer riskeren te worden van delinquent
gedrag. En ten slotte vraagt de MR dat de
regering « de toon zet » voor een economisch beleid waaruit productieve arbeid
voortkomt.
De PS-fractie geeft goede punten voor het
« vernieuwingswerk », dat via vier nieuwe
wijkcontracten en via duizenden sociale
woningen de volgende vijf jaar tastbaar
wordt. De socialisten zijn ook ingenomen
met de betoelaagde tewerkstellingsplannen, de strijd tegen discriminatie bij aanwerving en met een voor de ondernemingen gunstig economisch raamwerk.
Dat Minister-President Ducarme de financiële toestand van de gemeenten en de
publieke ziekenhuizen buiten vizier houdt,
vindt geen genade in de ogen van de PS.
Overigens verwacht deze fractie van de
nieuwkomers in de regering (nvdr: Minister-President D. Ducarme en Staatssecretaris P.Smet) wat meer terughoudendheid in
hun « communicatiedrang ». Zoniet vervalt
de regering in de kringloop van een kortademig beleid dat bol staat van aankondigingen allerhande.
De SP-AGA-fractie (de Vlaamse socialisten
en groenen) heeft nog twee topprioritei-

ten voor dit jaar : huisvesting en werk.
Het vastgoedaanbod moet uitgebreid worden om wonen in Brussel opnieuw
betaalbaar te maken. Daartoe moeten de
nodige middelen vrijgemaakt worden. De
SP-AGA hoopt op meer steun voor de
economische sectoren die werk kunnen
bieden aan laaggeschoolde werklozen. Zo
zijn er in Brussel weinig kleine bedrijfjes
uit de bouw- en renovatiesector actief,
terwijl de behoeften op het vlak van
woningrenovatie enorm zijn.
De SP-AGA benadrukt ook dat een doorgedreven leefmilieubeleid een positieve
weerslag heeft op extra werkgelegenheid.
In de domeinen van openbare netheid en
van energie liggen volgens de SP-AGA bijkomende jobs voorhanden.
Ook de CD&V-fractie wil voorrang geven
aan werk en huisvesting. Met een « Plan
voor de toekomst van de huisvesting in
Brussel » moet men tijdens de volgende vijf
jaar mikken op de bouw van 10.000 woningen. Per jaar moeten er 1.000 woningen vrijkomen voor gezinnen met een middeninkomen. Dat is cruciaal voor een goede bevolkingsmix in Brussel. Daarnaast moeten er
jaarlijks ook 1.000 goedkope woningen bijkomen in de sector van de sociale huisvesting. Daar noteert men nu een serieuze achterstand. De CD&V meent dat alleen met
deze hooggestemde ambitie Brussel zich
een demografisch en sociaal-economisch
profiel kan aanmeten, dat de toekomst van
alle Brusselaars ten goede komt.

HERINRICHTING VAN
NIET-UITGEBATE BEDRIJFSRUIMTEN
De littekens van de stadskanker
Iedere stad van enige omvang kijkt met
lede ogen aan tegen panden of ruimten
waar het onkruid welig tiert, waar een
onofficiële plaat « verboden toegang »
nieuwsgierigen op afstand houdt en waar
de duiven heer en meester zijn.
Om een of andere reden hebben de eigenaars er hun economische activiteit
gestaakt of zijn ze naar elders uitgeweken.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is zo’n
godsverlaten bedrijfsruimte een open
wonde in het stadsweefsel. En voor het
gewestelijk economisch leven heeft zo’n
miserabele leegstand uiterst negatieve
gevolgen.
Deze stadskankers zijn het Brussels
Gewest niet onbekend.
Met de ordonnantie van 13 april 1995
betreffende de inrichting van niet-uitgebate of verlaten bedrijfsruimten, wilde
men in Brussel paal en perk stellen aan
de ergste uitwassen. Toch bleek dat deze
ordonnantie eenzijdig geïnspireerd was
naar het Waals model en geenszins geënt
was op de Brusselse realiteit. Uitvoeringsbesluiten bleven al die tijd achterwege en
dus is deze ordonnantie eigenlijk een
dode letter gebleven.
Namens de Brusselse regering besloot
Staatssecretaris Willem Draps (MR),
bevoegd voor ruimtelijke ordening, in
september 2003 om een nieuw ontwerp
van ordonnantie ter goedkeuring voor te
leggen aan het Brussels Parlement.

De termijn van één jaar is bedoeld om
snelle « uitzaaiingen » te voorkomen. De
eigenaar heeft nog wat tijd om te reageren
na het stilleggen van de activiteit op zijn
goed. De termijn van minstens tien jaar
voor kantoren is gerechtvaardigd, omdat
de gevolgen voor het stadsbeeld niet zo
doorwegen en omdat de standaardisering
van dit type gebouwen een snelle bestemming mogelijk maakt.

Welke gebouwen ?
De ordonnantie viseert alle onroerende
goederen van de overheden en de particulieren in het Brussels Gewest, met uitzondering van de woongebouwen. Het
kan dus evengoed over sites met een
industriële activiteit gaan, als over sites
waar handel en ambachten worden
bedreven, als waar dienstenactiviteiten
zijn georganiseerd (kantoor / zorgsector /
onderwijs / ziekenhuis , enz..).

De Grondregie maakt een inventaris
Het is aan de Grondregie om een inventaris van de niet-uitgebate ruimten op te
maken en bij te houden. Zodra de Regie
een site opneemt, moet zij de eigenaar en
de betrokken gemeente verwittigen. De
eigenaar kan dan een gedetailleerd voorstel voor herbewoning en/of herinrichting
van de site bezorgen aan de Regie. Hij
kan ook motiveren waarom een herwaardering van de site niet nodig is.

De herinrichting van een site
Wat is een niet-uitgebate site ?
Het is een site met een oppervlakte groter
dan 3,5 are, die ofwel niet meer wordt
gebruikt of waarvan het gebruik niet overeenstemt met de mogelijkheden van de
bestaande bebouwing. Daarenboven is de
site al minstens één jaar niet geëxploiteerd, of minstens tien jaar als het om
kantoorruimten gaat.

De ordonnantie voorziet in twee verschillende stappen: rehabilitatie en herbestemming.
Rehabilitatie: er dienen werken aangevat
te worden om de site geschikt te maken
voor een nieuwe exploitatie.
Herbestemming: de site moet een nieuwe
exploitatie krijgen die toegelaten, daadwerkelijk en duurzaam is.

Begeleidingsmaatregelen
De Grondregie zal bijstand verlenen aan de
eigenaar om het project
van rehabilitatie en/of
herbestemming uit te
werken. Hij krijgt assistentie in de opeenvolgende stappen naar de
vereiste vergunningen.
In bepaalde gevallen
kunnen de eigenaars
een beroep doen op
financiële steun voor
hun rehabilitatie- en/of
herbestemmingsproject.

Fiscaal regime
Eigenaars die aan de
zijlijn blijven staan en
hun
niet-uitgebate
bedrijfsruimte
laten
voor wat ze is, krijgen
de rekening gepresenteerd. Zij incasseren
een belasting van:
- voor de eerste 1000
m2 : 12 euro per m2
- voor 1001 – 10.000
m2 : 10 euro per m2
- boven 10.000 m2 : 8
euro per m2
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal deze belasting innen.
De opbrengst zal voor 80 % naar de
betrokken gemeente gaan en voor 20 %
naar het Gewest. Elke in de inventaris
opgenomen site is onderworpen aan de
belasting vanaf het belastingjaar dat volgt
op de termijn van 12 maanden na
opname in de inventaris.

Nog wat sleutelen ?
Of deze ontwerpordonnantie over de
niet-uitgebate bedrijfsruimten een ere-

plaats verdient in de Brusselse Codex van
Ruimtelijke Ordening, zoals Staatssecretaris W. Draps vooropstelt, blijft voorlopig
nog een open vraag. In het Brussels Parlement gaan meer en meer stemmen op
om in deze regelgeving klare, eenduidige
sporen aan te geven en dus wat minder
kronkelwegen. Mochten er in dit ontwerp
dubbelzinnigheden of achterpoortjes
schuilgaan, dan vreest men in de concrete
uitvoering weeral te verzanden in betwistingen over een correcte interpretatie.

Reorganisatie van het tramnetwerk in Brussel
Tegen 2005 moet de MIVB 15 miljoen
extra verplaatsingen per jaar kunnen realiseren en vijf jaar later nog 40 miljoen
extra verplaatsingen, althans in vergelijking met 1999. Bovendien moet het aandeel van het openbaar vervoer in het
woon-werkverkeer tijdens de spitsuren
stijgen tot 41 %. En het woon-schoolverkeer moet groeien tot 50 %.
Dat zijn ambitieuze doelstellingen die de
MIVB zwart op wit heeft ondertekend in
de beheersovereenkomst met de Brusselse regering.

Flausch, administrateur-directeur-generaal, werden urenlang alle facetten van
het tramplan kritisch onder de loep genomen. Er was een hoorzitting met de afgevaardigden van Inter-Environnement
Bruxelles en van de Brusselse Raad voor
het Leefmilieu. De Commissie ging ook te
rade bij de professoren R. Poncelet en G.
Maggetto, voorzitter en ondervoorzitter
van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie.

minder waar de vraag klein is. Al bij al zal
de capaciteit na reorganisatie van het tramnetwerk toenemen met 7.200 plaatsen.
Geleidelijk aan zullen de frequenties naar
6 / 10 / 20 minuten gebracht worden.
Uiteraard is er veel aandacht besteed aan
de invulling van de Noord-Zuidas.
Momenteel maken 35 trams er de verbinding tijdens de spitsuren. De snelheid is er

De indruk overheerst dat de MIVB zich
blindstaart op doortochten tijdens de
spitsuren. Onderschat zij niet het potentieel van klanten tijdens de avonduren ?

Om die ambitie waar te maken licht de
MIVB ieder jaar 20 % van haar hele net
door, want het aanbod dient beter afgestemd te worden op de snel evoluerende
vraag. De laatste hertekening van het
tramnetwerk gebeurde 25 jaar geleden. En
dus werd het hoog tijd om grondig te
sleutelen aan dit net, want de mobiliteitsbehoeften van de Brusselaars en pendelaars zijn intussen sterk gewijzigd. (Pro
memorie: in 2001 telde de MIVB
52.000.000 tramreizigers)
In maart 2003 gaf het Beheerscomité van
de MIVB groen licht voor een reorganisatieplan van het tramnetwerk. De MIVB
bestempelde het tramplan als « de minst
slechte oplossing » met evenwicht in het
aanbod op het hele netwerk en met voldoende reflex op de vraag inzake mobiliteit.

Serieus weerwerk van het Brussels
Parlement
Het Brussels Parlement oordeelde er
anders over. Het bood weerwerk en
kwam via zijn Commissie voor de Infrastructuur (Openbare Werken & Verkeer) tot
de bevinding dat het tramplan niet performant genoeg was.
Dat het Brussels Parlement zijn tanden
zou zetten in de MIVB-planning, was
voorspelbaar. Lang voordien al had het
Parlement de regering bij motie opgeroepen het studiewerk van de MIVB af te
ronden en de frequentie en de snelheid
op de Noord-Zuidas te verbeteren zonder
dat er meer moest worden overgestapt.
Welgeteld zeven vergaderingen heeft de
Commissie Infrastructuur gewijd aan de
doorlichting van het reorganisatieplan.
Met de MIVB-top onder leiding van Alain

Het voorliggend tramplan legt de nadruk
op de Noord-Zuidas en op de Grote Ring.
Maar een echte verbetering van de bovengrondse tram- en buslijnen zit er niet in.
Dat is mede het gevolg van de onwil van
sommige gemeenten om voorrang te
geven aan het openbaar vervoer. Een
eigen baan voor de tram verhoogt natuurlijk zijn snelheid.

Geen natte vingerwerk
De MIVB-top benadrukte van meet af aan
dat aan dit tramplan heel wat tel- en
onderzoekswerk is voorafgegaan omtrent
de herkomst en bestemming van de verplaatsingen. Enige allusie op natte vingerwerk zou dus ongepast zijn.
Het gaat om een herstructurering en niet
om een rationalisering. Elke euro die
ergens wordt bespaard op kosten, steekt
de MIVB in investeringen ter verbetering
van haar aanbod. Om ondergrondse
infrastructuurwerken aan te vatten ontbreken de middelen, maar een deel van het
rollend materieel is wel aan vernieuwing
toe. Zo zullen er 40 nieuwe rijtuigen met
een grotere capaciteit en met een lage
instapvloer besteld worden, ter vervanging van 51 trams van het type 7000. Kostprijs per tram: 2,5 miljoen €.
De MIVB wil meer capaciteit aanbieden op
de lijnen waar de vraag het grootst is en

Buitengewone vergadering van
de voorzitters van de Parlementen
van de Hoofdstedelijke regio’s
van de Europese Unie
Op woensdag 1 oktober had in het
Brussels Parlement een buitengewone
conferentie plaats van de voorzitters
van de Parlementen van de Hoofdstedelijke Regio’s van de Europese Unie.
Delegaties uit Berlijn en Wenen namen
eraan deel, de assemblees van Madrid
en van Latium waren verontschuldigd.

meer rekening wordt gehouden met
hun standpunten, dat de rol van het
Comité van de Regio’s wordt herbekeken en dat de assemblees het recht
krijgen om naar de Europese commissie voor Justitie te stappen om de
rechten van de regio’s te waarborgen.

Het centrale thema tijdens de werkvergadering was een ontwerp van
tekst over het standpunt van de Parlementen van de Hoofdstedelijke
Regio’s over de hervorming van de
Europese instellingen en over het
voorstel van Europese Grondwet.

Het Brussels Parlement nam eind
oktober in de Regio Calabria ook deel
aan een conferentie met alle Europese
regio’s met wetgevende bevoegdheid.
Deze regio’s hebben in dit opzicht
eveneens hun eisen geformuleerd om
tot een Europa te komen die de rol
van de regio’s volledig onderschrijft
en erkent dat ze dichter bij de Europese burger staan.

Zo vragen de assemblees ondermeer
dat in de wetgeving van de Unie

rent geheel. De MIVB herzag reeds haar
metroplan. Er staat een busplan op stapel,
maar dit tramplan legt weinig verband met
beide plannen. Zijn er overlappingen ? De
wisselwerking tussen metro, tram, bus en
het Gewestelijk expressnet (GEN) is niet
uitgetekend. En hoe past dit aangepaste
tramnetwerk in de Brusselse lijnenmozaïek waarin ook andere operatoren
actief zijn, nl. NMBS, De Lijn en TEC?

evenwel veel te laag, de opstoppingen in
het autoverkeer zijn er legio en dus verloopt de dienst er al te onregelmatig. Minder trams met een grotere capaciteit en
een inkorting van de wachttijd om over te
stappen, zouden een vooruitgang betekenen.

Dat er op heel wat lijnen meer zal moeten
worden overgestapt of dat de frequentie
zal afnemen, wordt al evenmin op gejuich
onthaald. Voor mensen met een beperkte
mobiliteit is overstappen een hele klus.
Dat geldt voor 30 % van de bevolking:
gehandicapten, bejaarden, maar ook
jonge ouders met kinderen en een
buggy,…
De langdurige discussie mondde uit in een
resolutie, aangenomen met 11 ja-stemmen
en 1 onthouding.

Resolutie

Een « bravo » voor de vele telstudies. Maar
die zijn geënt op de huidige markt van
vraag en aanbod. De becijfering van de
potentiële reizigers ontbreekt, wanneer
het tramplan « Horizon 2005-2007 » in
werking is getreden.

De Brusselse regering wordt verzocht de
MIVB aan te manen een « allesomvattend »
plan voor te leggen over haar vervoersaanbod. De plannen voor metro, tram en
bus moeten in elkaar geschoven worden
om het gehele net zo optimaal mogelijk te
laten functioneren. Uiteraard moet dit
totaalplan ook rekening houden met wat
andere openbare vervoersmaatschappijen
presteren op het grondgebied van het
Brussels Gewest.

De beheersovereenkomst regering-MIVB
legt een jaarlijkse controle op van 20 %
van het gehele net. Hier schort wat ! Zulk
een gefaseerd evaluatiesysteem houdt risico’s in. Het netwerk is immers één cohe-

Wat de Noord-Zuidas betreft, vraagt het
Brussels Parlement aan de MIVB de alternatieven voor de pendeldienst opnieuw te
onderzoeken en de frequenties ’s avonds
en in het weekeind te verhogen.

Kritische bedenkingen
Tijdens de hoorzittingen maakten de commissieleden heel wat kritische opmerkingen. Een overzicht in telegramstijl.

De opname van kinderen in een
ziekenhuis en het onthaal van hun
ouders moet menselijker verlopen
De Commissie gezondheid van de algemene vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie schaarde
zich unaniem achter een ontwerp-resolutie, die het College oproept steun te geven
aan de verenigingen die ijveren voor een
menselijkere opvang van kinderen in hospitalen.
Uitrustingen en infrastructuurwerken die
een beter onthaal van de kinderen en hun
ouders mogelijk maken, verdienen betoelaagd te worden. Het College moet ook bij
de interministeriële conferentie voor de
gezondheid aandringen op een meer
mensvriendelijke kinderhospitalisering en
dit op alle beslissingsniveaus.

KORT BERICHT … KORT BERICHT … KORT BERICHT
Op dinsdagmorgen 23 september ll.
heeft in het Brussels Parlement, in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent, de
ondertekeningsceremonie voor de lan-

cering van de promotiecampagne van
het programma van het Brussels Jongerenparlement voor Water plaatsgevonden.

Hulde aan Salvador Allende
Diezelfde dag in de vooravond hebben
Magda De Galan, Voorzitter van het Brussels Parlement, en de leden van het
Bureau, samen met Z.E. Ricardo Brodsky,
Ambassadeur van Chili in België, een
academische zitting georganiseerd om de
Belgisch-Chileense relaties te vieren en
de 30ste verjaardag van de dood van Salvador Allende te herdenken.
Isabel Allende, Voorzitter van de Chileense Kamer en dochter van de gewezen president, nam eveneens het woord
bij deze gelegenheid.
Isabel Allende,
Voorzitter van de Chileense Kamer
van Volksvertegenwoordigers.

Colloquium over autisme (vervolg pagina 1)

Tijdens de plenaire vergadering van het Brussels Parlement van vrijdag 14 november heeft
mevrouw Yamila Idrissi (SP-AGA), geboren
op 15 april 1968 te Beni Sidel in Marokko, de
eed afgelegd als Brussels volksvertegenwoordiger. Zij volgt mevrouw Anne Van Asbroeck
op die ontslag heeft genomen.
Op vrijdag 14 november heeft mevrouw
Yamila Idrissi de heer Robert Delathouwer
vervangen als Secretaris van het Bureau van
het Brussels Parlement. De heer Robert
Delathouwer is Voorzitter geworden van de
SP-AGA-fractie.

Tijdens het colloquium hebben de aanwezige politici en de andere deelnemers
alle klinische details van deze ziekte vernomen van medische specialisten uit België, Frankrijk en Nederland. De veldwerkers hebben gewezen op de middelen
die nodig zijn en op de behoeften op het
vlak van de begeleiding.
Wij zijn ons bewust geworden van de inzet
van al deze sprekers, zowel de verschillende specialisten als de ouders, die onophoudelijk blijven zoeken naar een steeds
vroegtijdigere en preciezere diagnose en
naar een alsmaar nauwkeurigere analyse
van de genetische en biologische oorzaken van de ziekte, en die blijven streven
naar een multidisciplinaire begeleiding.
De verenigingen leggen dezelfde inzet
aan de dag, dezelfde wil om de patiënten
een zo ruim mogelijk sociaal leven te
geven en het gezin de mogelijkheid te
bieden zijn verantwoordelijkheid te

De Voorzitter van de Districtraad van Washington, Mevrouw W. Cropp, in gesprek
met de Voorzitter van het Brussels Parlement, Magda De Galan.
Ondanks hun verschillend statuut – Washington is een federaal District en Brussel een
volwaardig Gewest – zijn de uitdagingen van beide steden enigszins vergelijkbaar.

nemen en liefde te geven aan het autistische kind zonder daarbij de eigen partner, zichzelf en de andere kinderen uit
het oog te verliezen.
De politici werd erop gewezen dat er in
Brussel te weinig aangepaste structuren
bestaan die volwassen gehandicapten toelaten een menswaardig leven te leiden.
Voorzitter Magda De Galan heeft zich
samen met haar collega’s Caroline Persoons en Jean-Luc Vanraes, Voorzitters
van de gemeenschapsassemblees, geëngageerd om een rondetafelconferentie
met de betrokken instellingen te organiseren met als doel antwoorden te bieden
op de vragen en de behoeften die tijdens
deze studiedag werden geformuleerd.
De sprekers waren de professoren Jocelyne APPELBOOM (ULB) en
BURSZTEJN
(Hôpitaux Universitaires de Strasbourg),
mevrouw Lies DE LAMEILLEURE (Autisme
Centraal Gent), de professoren Linda DE
MEIRLEIR (VUB) en Ghislain MAGEROTTE
(Université Mons-Hainaut), de heren
François-Xavier ULLENS (voorzitter van de
vzw Condorcet), Jos VAN LOON ( Stichting
Arduin, Nederland) en Eric WILLAYE (Université Mons-Hainaut) alsook dokter
Anne WINTGENS (UCL).
Voor meer informatie,
contacteer de afdeling public relations,
publicrel.griffie@bruparl.irisnet.be.

Ter gelegenheid van Sint-Verhaegen, heeft de Voorzitter van
het Brussels Parlement een delegatie van de ULB en van de
« Association des Cercles Etudiants (Ace) » ontvangen in de
salons van het Parlement.Terwijl het koor van de ULB studentenliederen zong, ontving
Voorzitter Magda De Galan het
handvest « Plechtige Proclamatie ».
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