
Editoriaal
Ons parlement schenkt veel aandacht aan de
samenwerking met andere Europese hoofdste-
delijke regio’s en is daarom lid van de CALRE,
de conferentie van de wetgevende deelstaat-
parlementen van Europa, een organisatie die
79 regio's uit 8 landen groepeert en van de
Conferentie van de parlementen van de hoofd-
stedelijke regio’s van de Europese Unie (met de
regio van Madrid, Berlijn, Rome, Wenen en
Brussel als leden).

Al lopen de bevoegdheden van de deelstaat-
parlementen (zoals het Brussels parlement)
sterk uiteen, ze liggen allemaal in de Europese
Unie en hebben wetgevende macht. De hoofd-
stedelijke regio's hebben een bijzonder belang-
rijke economische rol en zijn aantrekkelijke
beslissingscentra. Hoofdstedelijke regio’s staan
niet alleen ten dienste van hun eigen inwoners,
maar hebben ook een rol als hoofdstad van het
land. Hun rol verschilt dus met die van andere
regio’s: hij is uitgebreider en ingewikkelder.

Tijdens de ontmoetingen wisselen de regio’s
ideeën uit. Per slot van rekening kampen ze
met gelijkaardige grootstedelijke problemen.
Tal van onderwerpen worden behandeld: ver-
vuiling, autoverkeer, alleenstaande personen,
de financiering van deelstaten, enzovoort.

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest is de drij-
vende kracht achter een rapport over de finan-
ciering van de hoofdstedelijke regio's. De ham-
vraag is op welke norm de financiering van de
deelstaten moet worden gebaseerd. Wat is een
billijke verdeling van financiële middelen tus-
sen de federale overheden en de deelstaten?
Het rapport over deze kwestie zal in 2008 ver-
schijnen.

De volgende bijeenkomst van de Conferentie van
de parlementen van de hoofdstedelijke regio’s
van de Europese Unie vindt plaats in Brussel in
april 2008. Wij houden u op de hoogte.

Jan BÉGHIN Eric TOMAS
Eerste Voorzitter

Ondervoorzitter

Op dit ogenblik is borstkanker de belangrijk-
ste oorzaak van vroegtijdige overlijdens (voor
de leeftijd van 65 jaar) bij vrouwen in het
Brussels Hoofdstedelijk gewest. In België
worden er elk jaar 7.000 nieuwe diagnoses
van de ziekte gesteld en overlijden er 2.500
vrouwen aan de gevolgen van de ziekte.
Talloze studies bewijzen nochtans dat opspo-
ring en vroegtijdige behandeling de kans op
overlijden met 30 tot 40% kan doen dalen.
In 2000 hebben de federale regering en de
gemeenschappen een akkoord afgesloten

opdat de gemeenschappen aan een geza-
menlijk beleid zouden werken voor massale
borstkankerscreening met behulp van mam-
mografieën bij vrouwen van 50 tot 69 jaar. In
2002 werd in Brussel de vzw Brumammo
opgericht om de organisatie van de opsporing
van borstkanker te coördineren. De vzw groe-
peert 28 opsporingseenheden, die variëren
van kleine radiologische centra uit de privé-
sector tot universitaire ziekenhuizen, waaruit
vrouwen kunnen kiezen.

10% van de vrouwen
geven gevolg aan de
oproep
Sinds 2002 worden alle vrouwen uit de eer-
der vermelde leeftijdscategorie elke twee jaar
uitgenodigd voor een gratis mammografie.
Toch bedroeg de participatiegraad, die reeds
is gestegen, in 2006 slechts 10,2%. Dat per-
centage houdt uiteraard geen rekening met
de mammografieën en andere onderzoeken
die vrouwen op eigen initiatief of op vraag van
hun behandelende geneesheer hebben laten
uitvoeren.
Het staat echter vast dat de huidige commu-
nicatiestrategie niet volstaat om voldoende
vrouwen tussen 50 en 69 jaar, en vooral kans-
arme vrouwen, te bereiken. Een van de knel-
punten is dat het te lang duurt om een
afspraak te maken met een erkend centrum,
wat voor veel vrouwen ontmoedigend werkt.
Sinds 2006 beschikt Brumammo over vol-
doende gegevens om alle in aanmerking
komende vrouwen uit te nodigen voor een
mammografie. In dat jaar heeft de vzw 49.829
uitnodigingen verstuurd, of 50% meer dan in
2005. Dat cijfer slaat slechts op de helft van
de doelgroep van vrouwen van 50 tot 69 jaar.

Meer dokters bij de zaak
betrekken
Na vier jaar wilden meerdere parlementsle-
den een balans opmaken van de programma’s
voor de opsporing van borstkanker om ze te
kunnen verbeteren. De Verenigde Vergadering

van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (VVGGC) is van oordeel dat er
tweetalige preventiecampagnes moeten
komen voor een publiek dat niet of amper
gebruik maakt van mammotests en klassieke
mammografieën.
De VVGGC vindt het ook noodzakelijk om de
huisartsen, gemeenten, OCMW's, de sociale
gezondheidssector, de mutualiteiten en de
plaatselijke media beter bij de opsporing van
borstkanker te betrekken en de samenwer-
king tussen de instanties die het gezond-

heidsbeleid evalueren (het Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn, Brumammo
enz.) en het overleg met de Franse en
Vlaamse Gemeenschap zo goed mogelijk uit
te bouwen.
Een voorstel van resolutie waarin deze doel-
stellingen werden verzameld kreeg de una-
nieme steun van de leden van de VVGGC, met
inbegrip van de MR. Het voorstel was inge-
diend door Fatiha Saïdi (PS), Carla Dejonghe
(VLD) en André du Bus de Warnaffe (cdH),
en werd ook ondertekend door Paul Galand
(Ecolo), Marie-Paule Quix (sp.a-spirit), Jos
Chabert (CD&V) en Adelheid Byttebier
(Groen!).
De tekst is het resultaat van vele hoorzittin-
gen en ontmoetingen met verenigingen die
zich bezighouden met de opsporing van borst-
kanker en artsen.

Bijzondere aandacht voor
vrouwen uit het
Middellandse Zeegebied
Volgens het Observatorium voor Gezondheid
en Welzijn overlijden elk jaar gemiddeld 234
Brusselse vrouwen aan borstkanker. Een derde
van hen zijn 50 tot 69 jaar oud.
In het multiculturele Brussels Hoofdstedelijk
gewest valt ook op dat na de leeftijd van 50
jaar overlijdens als gevolg van borstkanker
minder vaak voorkomen bij vrouwen uit Zuid-
Europa en Marokko. Het Observatorium voor
Gezondheid en Welzijn dringt er dan ook op
aan dat er bijzondere aandacht wordt besteed
aan de bewustmaking van jongere vrouwen
uit het Middellandse Zeegebied, aangezien de
ziekte op latere leeftijd minder vaak voorkomt
bij deze bevolkingsgroep.
De artsen zijn het erover eens dat opsporing
van borstkanker nuttig is, maar niet over de
manier waarop die opsporing moet worden
aangepakt. Sommige dokters gaan niet
akkoord met de leeftijd van de doelgroep of
met de frequentie van het onderzoek. De
geneesheren zijn slecht geïnformeerd over
het programma en de meerderheid van hen

HET PARLEMENT WIL BETERE
PREVENTIECAMPAGNES
VOOR BORSTKANKER

wil er beter bij worden betrokken. Dat is des
te meer aangewezen omdat huisartsen een
essentiële rol spelen op gebied van preven-
tie. De huisarts is vaak degene die vrouwen
helpt om hun angst voor het onderzoek te
overwinnen. Begin 2006 werd er een infor-
matiepakket over Brumammo aan alle
Brusselse huisartsen bezorgd. Van de twintig
ondervraagde huisartsen zijn er tien die zich
herinneren dat ze het informatiepakket heb-
ben ontvangen, drie die er gebruik van maken
en vijftien die bijkomende informatie willen.
Volgens dokter Provost, die de geneesheren
vertegenwoordigt bij Brumammo, werken
80% van de Brusselse huisartsen niet in een
van de medische huizen, die geprivilegieerde
gesprekspartners zijn als er informatiecam-
pagnes worden gevoerd. Het is dan ook van
groot belang om de dokters die een eigen
praktijk hebben te betrekken bij bewustma-
kingscampagnes.

De opvolging van met
borstkanker
gediagnosticeerde
vrouwen verbeteren

om over de resultaten van bijkomende
onderzoeken te kunnen beschikken. Het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
hamert er dan ook op dat de gegevens van
vrouwen bij wie de mammotest heeft uit-
gewezen dat ze borstkanker hebben, syste-
matisch worden verzameld. Volgens dokter
Burrion, de directeur van Brumammo, heb-
ben patiënten meer dan 80% kans om te
genezen van borstkanker als de diagnose op
tijd wordt gesteld.
Dokter Liebens, die aan het hoofd staat van
de borstkliniek van het UMC Sint-Pieter, bena-
drukt het belang van primaire preventie. Ze
vindt dat men zich niet mag beperken tot
mammografieën en wil dat er ook campag-
nes komen om vrouwen te wijzen op het
belang van sport, van een gematigd gebruik
van alcohol, van een gezond lichaamsgewicht
en van een evenwichtige voeding.
Volgens dokter Grivegnée van het
Bordetinstituut kan de opsporing van borst-
kanker een aantal kwalijke neveneffecten met
zich meebrengen. Wanneer geen borstkanker
wordt vastgesteld, kan een vrouw die drie
maanden na het borstonderzoek een tumor
begint te ontwikkelen de verkeerde indruk
hebben dat er niets verkeerd kan gaan.
Wanneer er daarentegen wel borstkanker
wordt vastgesteld, kan dat ertoe leiden dat
andere vrouwen nodeloos gaan panikeren en
zich nodeloos aan onderzoeken onderwerpen
die veel geld kosten en psychologisch erg
belastend zijn. Zowel de kwaliteit van de pro-
cedures, het verzamelen van de gegevens als
de evaluatie moet worden gecontroleerd.De
opsporing van borstkanker is slechts een fase
in de bestrijding van de ziekte die het voor-
werp moet zijn van een globale kwaliteits-
controle. ■

de Brusselse volksvertegenwoordigers komen op tegen borstkanker
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Nieuwsbrief

ordonnantie. Een vruchtbare
en constructieve discussie  vond
plaats over o.m.:
- de rol en de inbreng van de

federale overheid;
- de ESR 95 norm;
- de overstap van het personeel;
- het openbaar karakter van

CITEO en zijn openbare dienst-
verlening;

- de exploitatierisico’s.

Enkele opmerkelijke interventies uit de com-
missievergaderingen en de plenumzitting
van 30 maart 2007 (dit is een ingekorte ver-
sie, dus geen letterlijke weergave):

Didier Gosuin (MR)
Om CITEO buiten de consolidatie-perimeter te laten
vallen, moet het een volstrekt autonome instelling
worden. Dus speelt de regering met vuur. Minister
Smets constructie kreeg nog geen fiat van het
Instituut voor de Nationale Rekeningen, want dit
wacht op het advies van Eurostat. Stel u voor dat
Eurostat het licht op rood zet, dan heeft de regering
een groot probleem.

Rachid Madrane (PS)
Mijn fractie heeft ervoor gezorgd dat het
publieke karakter van CITEO ongeschonden
bleef. We wilden niet dat de regering zou
raken aan het juridisch stelsel van openbaar
domein en het principe van onvervreemd-
baarheid, zoals van toepassing op het net en
de infrastructuur van het openbaar vervoer.
De PS-fractie wenst vanwege de regering vol-
ledige informatie over de begroting. De doel-
stelling om de gewestfinanciën in evenwicht te
houden met een MIVB-inspanning van 65 mil-
joen euro stond immers niet in de begrotings-
documenten.

Denis Grimberghs (cdH)
Ik herinner u eraan dat het gewestelijk ont-
wikkelingsplan (GEWOP) als een dwingende
richtlijn geldt voor de overheid en bijgevolg
ook voor publieke instellingen zoals de MIVB
en CITEO.

Het is niet omdat de investeringen geen
directe weerslag hebben op de begroting, dat
de overheid zou moeten afzien van haar con-
trolerecht. De oprichting van CITEO mag er
niet toe leiden dat belangrijke investeringen
in het openbaar vervoer aan de supervisie
van het parlement ontsnappen.

Yaron Pesztat (Ecolo)
Wat ons en de Brusselaars interesseert, is of
de MIVB het openbaar vervoer effectief kan
verbeteren,  zodat de verkeersdrukte
afneemt, de levenskwaliteit erop vooruit gaat
en er minder CO2 uitgestoten wordt. Over
deze kern van de zaak hebben we niet gede-
batteerd, we hadden het enkel over een
financieel probleem. En dan zwijgen we nog
in alle talen over het plan ‘Visie 2020’ en het
tweede IRIS-vervoersplan. ■

pen. De passiva belopen
ongeveer 73 miljoen euro.

Klandizie en
personeel
CITEO stelt zijn goed onder-
houden infrastructuur ter beschikking
van zijn grootste (maar niet enige) klant, de
MIVB. Voor die dienstverlening krijgt CITEO
een marktconforme vergoeding.
CITEO werkt eveneens voor het Brussels
Hoofdstedelijk gewest met het onderhoud en
de vernieuwing van tunnels en metrosta-
tions. Daarnaast krijgt CITEO ook  inkomsten
van de handelaars die een ruimte huren in de
metrostations.

De 640 MIVB-personeelsleden van de direc-
tie Infrastructuur gaan integraal over naar
CITEO. De 77 MIVB-agenten bij de directie
Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
(DIOV) komen ook bij CITEO terecht.

Technisch en organisatorisch komt het beheer
van de infrastructuur van het openbaar ver-
voer nu bij één organisatie terecht. Voorheen
waren er twee directies bij betrokken, nl. de
directie Infrastructuur van de MIVB en de
directie Infrastructuur van het Openbaar
Vervoer.

Het statuut van CITEO
Naar Belgisch recht is CITEO een dochter, een
filiaal van de MIVB. Dat betekent de consoli-
datie van de boekhouding, en dat de onder-
nemingsraad en het paritair comité van
CITEO één en hetzelfde zijn.

Als naamloze vennootschap heeft CITEO
dezelfde statutaire organen als iedere andere
n.v., maar CITEO is een vennootschap van
publiek recht. Voor de oprichting van de n.v.
werd voor 100 % publiek kapitaal ingebracht.
De concessie van een openbare dienst is de
hoofdopdracht. Om een openbare dienst in
concessie te geven, zijn er drie hoofdargu-
menten:

- een betere organisatie van de opdrachten
voor onderhoud en bouw van infrastructuur
voor het openbaar vervoer;

- de openbare dienst van het openbaar ver-
voer blijft in het openbaar domein en onder
controle van de concessiehouder;

- de naleving van de ESR 95 criteria.

De parlementaire inbreng
Op vrijdag 30 maart 2007 hechtte het
Brussels Parlement zijn goedkeuring aan
deze CITEO-ordonnantie met 50 ja-stemmen
tegen 29 neen-stemmen. Vooraleer CITEO
operationeel wordt, moet nog een hele
resem formaliteiten vervuld worden.

De commissie Infrastructuur wijdde vier
vergaderingen aan het ontwerp van CITEO-

Eind maart van dit jaar kreeg de commissie
Infrastructuur het ontwerp van ordonnantie
«houdende diverse bepalingen inzake open-
bare dienst van openbaar stadsvervoer in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest» op haar bord.
Een ongewoon breedvoerige titel voor een
nogal simpel gegeven. Brussel heeft nood
aan een investeringsvennootschap om zijn
openbaar vervoer in goede banen te leiden.
Op het eerste gezicht voer voor specialisten
in vennootschapsrecht en in begrotingstech-
nieken.

Waarom moet er een
CITEO komen (de vroegere
MIVB-Invest)?
De mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a)
presenteert de commissieleden een helder
plaatje. Primo nemen de investeringen in
fors tempo toe (tussen 2005 en 2006 een
verdubbeling!). Secundo zijn er aanzienlijke
uitgaven op korte termijn voor infrastruc-
tuurwerken en rollend materieel. Tertio stij-
gen de MIVB-uitgaven in verhouding tot het
alsmaar groeiend aantal reizigers. Tegen
2010 zou de MIVB in staat moeten zijn om
300 à 325 miljoen verplaatsingen per jaar te
verwerken. Zo staat het althans in de oriën-
tatienota 11/05/2006 van de regering. Dus
moet de capaciteit van het net systematisch
uitgebreid worden. Dat de verreden kilome-
ters en de personeelssterkte evenredig vol-
gen met de gestegen vraag naar publieke
mobiliteit in Brussel, is een kwestie van sim-
pele logica.

Ten vierde is de MIVB een belangrijke uitga-
venpost van het gewest en een factor van
belang voor de berekening van het budget-
tair evenwicht. Dus moeten schulden en uit-
gaven van de MIVB geconsolideerd worden

met deze van het Brussels gewest. Zo dicte-
ren de ESR 95-normen van de Europese unie.

In december 2005 besloot de Brusselse rege-
ring een vennootschap op te richten om de
investeringen in de infrastructuur van het
openbaar vervoer te realiseren. Die vennoot-
schap kreeg als naam CITEO. Er kwam enig
juridisch denkwerk aan te pas opdat de
CITEO-constructie conform zou zijn  met de
stringente Europese regelgeving (zoals het
ESR 95-handboek).

De regering vormde het vroegere MIVB-
Invest om tot CITEO. De naamgeving had een
reden: de vennootschap doet meer dan
investeren, ze beheert, onderhoudt en past
het infrastructuurnet aan. Ze is dus niet zo
maar een dochtertje van de MIVB.

Het doel van CITEO
CITEO zal zich hoofdzakelijk toeleggen op het
beheer en de ontwikkeling van de infra-
structuur van het Brussels openbaar vervoer.
Zoals minister Pascal Smet aangeeft, gaat
een dergelijke opdracht heel breed: van de
vernieuwing van tramsporen tot het onder-
houd van roltrappen in een metrostation.
CITEO zorgt ervoor dat zijn infrastructuurnet in
goede staat is zodat de MIVB optimaal kan
werken.

De MIVB brengt gebouwen, contracten, schul-
den en personeel in ter oprichting van CITEO,
alsook een kapitaalinbreng van 2,5 miljoen
euro. De activa hebben een boekwaarde van
grosso modo 364 miljoen euro en omvatten
alle infrastructuur van de MIVB zoals terreinen,
sporen, ateliers, stelplaatsen en onderstations.
Het rollend materieel is hier dus niet inbegre-

CITEO
EEN BRUSSELSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
VOOR HET OPENBAAR VERVOER
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adviserende rol. Het is het Brussels gewest dat
trancheert. Ons gewest beslist.

Als oppositielid onderschrijft u de resolutie
(*), uitgaande van de meerderheid, waarin
het Parlement erkent ongerust te zijn over
de vertraging. Nogal braaf, niet?
W. DRAPS: Deze resolutie getuigt van gezond
verstand. Er staat veel meer in dan die ene
paragraaf. Het GEN is er niet alleen om de
Waalse en Vlaamse pendelaars een beter
openbaar vervoer naar en rond Brussel aan te
bieden. Het GEN is ook een totaalplan om de
spoorverbindingen in Brussel te moderniseren
en om de GEN-haltes stedenbouwkundig in te
passen.

Na het Paasreces zullen wij de regering aan de
tand voelen. Dan mogen minister-president
Charles Picqué en de staatssecretaris voor ste-
denbouw Françoise Dupuis hun zienswijze hier
komen toelichten. Als lid van de MR viseer ik
niet de regering als hoofdbeklaagde. De ver-
antwoordelijkheden in dit dossier worden
gedeeld over vele schouders, maar ik hoop wel
op een eerlijk antwoord. De regering moet
erkennen dat ze steken heeft laten vallen. En
dan zo snel mogelijk de draad terug oppikken.

De resolutie over het overleg tussen het
Brussels gewest en de NMBS is gericht aan de
Brusselse regering, de federale overheid, de
NMBS en Infrabel. Ze werd opgesteld door
Denis Grimberghs, fractieleider van de cdH,
en mede ondertekend door bijna alle fracties.
Het Brussels Parlement betreurt het gebrek aan
een totaalvisie in de verschillende dossiers die
te maken hebben met een verbetering van de
mobiliteit per spoor in en rond Brussel. ■

(*) Voorstel van resolutie van 22 maart 2007, houdende
organisatie van het overleg tussen het Brussels gewest
en de NMBS.

en stedenbouw bijeen in een gezamenlijke
hoorzitting. Op de agenda: nagaan hoever de
voorbereidende werkzaamheden voor het
GEN zijn gevorderd. Topman Luc Lallemand van
Infrabel, de NMBS-divisie die de spoorinfra-
structuur beheert, neemt geen blad voor de
mond.

Het Brussels GEN-project zit vast in de knoop
die het Brussels gewest niet wil of niet kan
ontwarren, zo klinkt het.

Even checken bij commissievoorzitter Willem
Draps (MR) of oelen aankomen.

Hallo, mijnheer Draps. Dit lijkt wel een
processie van Echternach. Was u verrast
door de uitval van Lallemand?
W. DRAPS: Neen, ik vermoedde al enige tijd dat
er geen vooruitgang te bespeuren was in de
procedurekwesties. De voornaamste protago-
nisten lieten het afweten. Gedurende twee jaar
is er bijna geen stap vooruit gezet. En natuurlijk
trekken sommigen nu hun paraplu.

De heer Lallemand heeft onze hoorzitting aan-
gegrepen om de vertraging aan de kaak te
stellen en de bal in het kamp van het Brussels
gewest te leggen. Wie alle facetten uitdiept en
alle verantwoordelijkheden afweegt, zal vlug
ontdekken dat ook Infrabel steken heeft laten
vallen. Het is niet omdat Watermaal-Bosvoorde
in verzet ging met urbanistische contra-argu-
menten, dat Infrabel maar moet blijven wach-
ten met de indiening van zijn aanvraagdossier.
Resultaat: 2,5 tot 3 jaar vertraging.

Een duidelijkere taakverdeling tussen
gemeenten en gewest had dus deze voor
het gewest nogal pijnlijke achterstand kun-
nen voorkomen?
W. DRAPS: Dit is naast de kwestie. In de ont-
wikkeling van de GEN- en Diaboloprojecten
hebben de Brusselse gemeenten enkel een

Het gewestelijk expresnet (GEN) omvat negen
spoorlijnen die op bijna alle plaatsen vier spo-
ren breed moeten zijn om de IC/IR- en hoge-
snelheidstreinen, de GEN-treinen en de piek-

Dat er zware infrastructuurwerken aan te pas
zouden komen, wist iedereen. Dat alle betrok-
ken instanties zich zouden moeten reppen met
het afleveren van de nodige vergunningen,
was ook goed geweten. Al is er haast bij, toch
moeten er procedures gevolgd worden: de
geplande werken aan viaducten, bruggen, tun-
nels, dwarslijnen moeten in overeenstemming
zijn met de voorschriften van de bijzondere
plannen van aanleg en van het gewestelijk
bestemmingsplan. De bouwheren en hun
opdrachtgevers moeten ook rekening houden
met milieurapporten, strikte procedures inzake
onteigening en met eventuele bezwaren van
de bewoners na openbaar onderzoek.

Hoever staat het er nu mee? Het GEN-project
loopt achter op schema, en geen klein beetje.
In het beste geval kunnen de GEN-treinstellen
in 2015 op de rails in plaats van 2012. Ook het
Diabolo-project (de betere bereikbaarheid van
de luchthaven in Zaventem) zal pas in 2013 in
plaats van in 2010 klaar zijn.

Op aandringen van volksvertegenwoordiger
Denis Grimberghs (cdH) roepen commissie-
voorzitters Willem Draps (MR) en Jan Béghin
(sp.a-spirit) op maandag 19 maart ll. de com-
missies infrastructuur en ruimtelijke ordening

EINDE VAN DE GEN-WERKEN
MET DRIE À VIER JAAR UITGESTELD

Germoirbrug te Etterbeek

van de commissie
infrastructuur

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan
het openbaar vervoer dat de wijken met elkaar
verbindt.
Er komt nieuw openbaar vervoer dat de
Europese wijk van noord naar zuid zal doorkrui-
sen. Er is ook sprake van een nieuwe metrolijn
die uit Ukkel komt en een nieuwe tramlijn die
de Europese wijk met Schaarbeek verbindt.
Het openbaar vervoer op de oost-westas
wordt uitgebreid door tramlijnen 39 en 44 te
verlengen tot de Naamsepoort en door de
metrostations Merode en Naamsepoort via het
Luxemburgplein met elkaar te verbinden.

Huisvesting, handel, uitrustingen.
Nieuwe huisvesting ter compensatie van ste-
denbouwkundige lasten moet er komen op de
plaats waar die lasten zich manifesteren. Het
omvormen van bureauruimte tot woningen zal

- de oost-westas, die van het Leopoldpark naar
de Kunstberg loopt;

- de as die de Europese instellingen met elkaar
verbindt.

Mobiliteit. Op het Schumanplein komt een
multimodaal station. Er zal geen bovengronds
autoverkeer meer zijn op het plein. De wagens
gaan ondergronds. De rijrichting in de
Belliardstraat en de Wetstraat wordt omgegooid.
Voetgangers en fietsers krijgen voorrang. De
voetpaden moeten steeds minstens anderhalve
meter breed zijn en een breedte van minimum
drie meter hebben langs de grote verkeersassen
die door de wijk lopen, in de omgeving van de
twee treinstations en de metrostations, langs de
grote boulevards en langs parken, tuinen,
squares en pleinen. De Wetstraat, de Belliard-
straat en de Trierstraat worden verbreed: er
komen aan beide zijden arcaden.

Het ontwerp van richtplan voor de Europese

wijk moet de buurt aantrekkelijker maken.

Daarom staat in het plan dat economische,

Europese en internationale functies in het

hart van de stad hand in hand moeten gaan

met wonen, cultuur en vrije tijd. De auteurs

van het richtplan zeggen dat de wijk moet

worden verfraaid: «Alle hindernissen moeten
weg uit de openbare ruimte en men mag
niet overdrijven met het plaatsen van kunst-
werken.» Er zal bijzondere aandacht worden

besteed aan de inrichting van het

Schumanplein en van de omgeving van het

Consilium (het Justus Lipsiusgebouw), waar

de Raad van ministers zetelt. Over deze

«heuvel» in het hart van de Europese instel-

lingen wordt een architectuurwedstrijd geor-

ganiseerd. Het is de bedoeling dat er een

wandelweg rond de gebouwen komt.

De Europese wijk bestaat uit de Leopoldwijk,
de squares, de Maalbeekvallei en het
Jourdanplein. De wijk wordt begrensd door de
Naamsepoort, de Waversesteenweg, de
Tongerenstraat en het Sint-Joostplein.

De initiatiefnemers voor het richtplan be-
schouwen de Europese wijk als het belan-
grijkste administratieve centrum in het Brussels
Hoofdstedelijk gewest. In 2020 zouden er
73.000 mensen werken. Het aanbod van huis-
vesting zou zich er snel ontwikkelen. Op dit
ogenblik is de Europese wijk de op een na
belangrijkste tewerkstellingspool in het
Brussels Hoofdstedelijk gewest, na de vijfhoek.

De wijk ontwikkelt zich langs drie belangrijke
assen:
- de noord-zuidas, die samenvalt met de

Etterbeeksesteenweg;

EEN EUROPESE WIJK WAAR HET AANGENAAM
OM TE WONEN EN WERKEN MOET WORDEN
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(de wandelpaden van Europa) en werd vol-
tooid door de naburige spoorweg te overdek-
ken. De overkapping had volgens hen echter
rampzalige gevolgen omdat de huisvesting in
de Toulousestraat en de De Pascalestraat   er
voor moest wijken. Ze zijn van oordeel dat er
een verbinding moet komen tussen het
Luxemburgplein en het Leopoldpark en dat de
culturele instellingen die aan het park grenzen
moeten worden ontsloten.

De toegankelijkheid van de parken.
1) Het Jubelpark
De centrale ingang, die in het verlengde van
de Wetstraat ligt, moet gerestaureerd worden,
en de twee ingangen aan de hoeken met de
Blijde Inkomstlaan moeten zodanig worden
heringericht dat ze weer op gemeentewegen
liggen. Bovendien moeten er brede trottoirs
komen. Het park moet voor voetgangers vlot
te bereiken zijn vanaf het Schumanplein en er
is nood aan een goede verbinding met het
Leopoldpark en de Ambiorixsquare. Er worden
dringende werken uitgevoerd. De uitrit van de
Wetstraattunnel wordt ter hoogte van het
Résidence Palace overdekt.

2) Het Leopoldpark.
De as die door de Montoyerstraat wordt
gevormd, moet toegespitst worden op voetgan-
gers. Het park moet beter toegankelijk worden
vanaf de Waversesteenweg en er komen twee
extra ingangen langs de Etterbeeksesteenweg.
Er wordt doorgewerkt aan de inrichting van het
park zelf. Er komen wandelroutes die de twee
parken en squares van de Europese wijk met
elkaar verbinden, maar ook met de tuinen van
Maalbeek, het park ter hoogte van het
Geuzenplein, de Jean-Félix Haptuin , het park ter
hoogte van de Viaductstraat en de camping van
de commune “La Viale Europe”.
De initiatiefnemers voor het richtplan willen
dat de procedures voor de toekenning van een
aantal stedenbouwkundige vergunningen
worden opgeschort, met name wat betreft de
bovenbouw van het Schumanstation, de herin-
richting van de Etterbeeksesteenweg en de
inrichting van het lager gelegen gedeelte aan
het Résidence Palace. ■

Nieuwsbrief

om er voor huisvesting en collectieve uitrus-
tingen te zorgen langs een stedelijke boulevard
met een dubbele bomenrij waarover een of
twee tramlijnen zullen rijden. De Wetstraat
wordt opnieuw met de Etterbeeksesteenweg
verbonden. Daarvoor moet het hotel Europa
worden afgebroken en in een andere vorm
herrijzen en moet de omgeving van het hotel
grondig worden gewijzigd.

2) De oost-westas:
van het Leopoldpark naar de Kunstberg.
Het Leopoldpark moet beter toegankelijk wor-
den. Er wordt rekening gehouden met de
naburige culturele instellingen (de musea).
Het Luxemburgplein wordt heraangelegd.
Voetgangers moeten de kleine ring gemakke-
lijker kunnen oversteken.

3) De verbinding tussen
de Europese instellingen.
De initiatiefnemers van het richtplan wijzen
erop dat de vanuit stedenbouwkundig opzicht
meest geslaagde voetgangersverbinding be-
staat uit de wandelroute die van de
Belliardlaan naar het Berlaymontgebouw leidt

worden gestimuleerd. Er komen woningen
voor een afgesproken, sociaal verantwoorde
prijs. In de buurt van woningen komen er han-
delszaken, crèches en infrastructuur voor sport
en ontspanning. Op dit ogenblik staat 30%
van de gebouwen in de Wetstraat en 40%
van de gebouwen in de Belliardstraat leeg.
Vastgoedmakelaars blijven gebouwen aan
elkaar doorverkopen om te speculeren.

Kantoren. De benedenverdiepingen van kan-
toorgebouwen moeten worden gebruikt voor
winkels, horecazaken, diensten en collectieve
uitrustingen. Het is niet a priori uitgesloten dat
er torengebouwen komen. Dat is echter enkel
mogelijk als ze geen problemen veroorzaken
in de stad (schaduw op woongebouwen enzo-
voort). Er komen architectuurwedstrijden voor
alle bouwprojecten met een oppervlakte van
meer dan 10.000 m2, of ze nu het initiatief zijn
van de overheid of van de privé-sector.
Er wordt structureel overleg gepleegd met de
Europese instellingen over vastgoed. Als de
Europese Commissie nog meer bouwwerken wil
laten optrekken, moeten die in andere Brusselse
wijken komen. Op dit ogenblik nemen EU-

gebouwen al 1,5 miljoen m2 ruimte in in de
Europese wijk. Door de toetreding van nieuwe
lidstaten kan de Europese Commissie elk jaar nog
10.000 m2 extra ruimte nodig hebben. Tijdens
de komende vijftien jaar zal Europa dus nog
150.000 m2 extra kantoorruimte nodig hebben.

Cultuur en toerisme. Er wordt zorg besteed aan
de toegang tot het Jubelpark en het Leopoldpark.
Er is ook aandacht voor de activiteiten van kleine
culturele instellingen in de buurt (Théâtre Varia,
Espace Senghor, Goethe Institut, British Council,
Instituto Cervantes etc.). De Europese wijk moet
een culturele hotspot zijn.

De ontwikkelingsassen.
1) De noord-zuidas:
de Etterbeeksesteenweg.
Deze as bepaalt de structuur van de wijk door
de Maria-Louizasquare, de Ambiorixsquare en
de Margueritesquare te verbinden met het
Jourdanplein en via de Graystraat ook met het
Flageyplein. Het leven in de Europese wijk zal
zich vooral afspelen in de Maalbeekvallei, die
de oudste verbindingsas is tussen Schaarbeek,
Sint-Joost en Elsene.  De uitdaging bestaat erin

de coördinatie aan een enkele persoon werd
toevertrouwd. Hij vreest echter dat de federale
overheid niet bereid is om mee te werken.

Bernard Clerfayt en de andere leden van de
MR staan ook achter de algemene doelstellin-
gen van het plan, dat volgens hen in feite is
bedoeld om de fouten uit het verleden te her-
stellen. De volksvertegenwoordiger benadrukt
dat de kaarten aantonen dat er te veel over-
heidsgebouwen in de wijk staan, wat ten koste
van de huisvesting gaat. Als het verkeer dat
over het Schumanplein rijdt in de toekomst
ondergronds gaat, vreest hij dat er nog meer
files op de kleine ring zullen staan.
De spreker vraagt zich af of de nieuwe tram-
lijn, die van noord naar zuid zal rijden, nodig
is. Er bestaan immers reeds spoorlijnen die het-
zelfde traject bedienen, en hij vindt dan ook
dat het beter is om aan de bestaande infra-
structuur te werken.
Volgens Bernard Clerfayt moet er in alle stra-
ten ruimte zijn voor winkels. Het moet de
bedoeling zijn dat steeds meer mensen zich te
voet gaan verplaatsen.  Volgens de volksver-
tegenwoordiger van de MR is het kunstmatige

de Kortenbergtunnel, die was bedoeld om de
auto’s onder de grond te laten verdwijnen en de
Kortenberglaan om te toveren tot een aange-
name laan waar de wijkbewoners en voetgan-
gers iets aan zouden hebben. «Sinds die werken
is de laan een autosnelweg geworden.»
Yaron Pesztat vraagt zich ook af wie voor de
nieuwe metrolijnen zal betalen en ten koste
van welke andere investering dat zal gaan.
Hij merkt op dat er in het richtplan niets wordt
gezegd over het Lycée Jacqmain, dat bijna dui-
zend leerlingen telt, en over de bescherming
van het erfgoed dat van voor de jaren vijftig
dateert, waarvan hij vooral de bebouwing uit
de achttiende eeuw wil laten vrijwaren.
Hij vindt ook dat het Europees parlement een
«stedenbouwkundige ramp» is.
Het parlementslid van Ecolo verwijst ten slotte
ook naar de resolutie van het Brussels Parlement
van 21 februari 2003 over de inplanting van de
Europese instellingen, waarin reeds een groot
deel van de doelstellingen uit het ontwerp van
richtplan stonden. Hij betreurt dat er sindsdien
nog niet veel is veranderd en vraagt zich af hoe
de toepassing van het richtplan in goede banen
zal worden geleid. Toch vindt hij het positief dat

Net zoals vijf andere Brusselse wijken krijgt de
Europese wijk een richtplan. Het komt er naar
aanleiding van de ondertekening van een
akkoord in de lente van 2006 door de federale
overheid, het Brussels gewest en de gemeen-
ten Brussel, Etterbeek en Elsene, en bepaalt
hoe de wijk er tegen 2020 uit zou moeten zien.
Sinds eind jaren tachtig zijn er al vier pogingen
ondernomen om een plan op te stellen voor de
buurt. Minister-president Charles Picqué (PS)
wou een synthese van die plannen. De
opdracht werd toevertrouwd aan mevrouw
Marie-Laure Roggemans, de afgevaardigde
van de Brusselse regering die zich bezighoudt
met de ontwikkeling van de Europese wijk.

Mevrouw Roggemans heeft zich door meer-
dere specialisten laten omringen. Ze heeft ook
samengewerkt met het Bestuur Ruimtelijke
Ordening en met het Bestuur Uitrusting en
Vervoer. Het Brussels Parlement wou als eer-
ste een stand van zaken krijgen. Op 20
december vond er een hoorzitting plaats met
de afgevaardigde van de regering.
Nadat het ontwerp van richtplan was voorge-
steld, voerden de parlementsleden een debat.

Yaron Pesztat (Ecolo) gaat globaal gezien
akkoord met het voorgestelde plan. Hij vindt het
positief dat de Etterbeeksesteenweg de structuur
van de wijk zal bepalen. Volgens hem moeten
investeringen om de buurt beter te laten bedie-
nen door het openbaar vervoer gepaard gaan
met maatregelen om de druk van het autover-
keer te doen afnemen. Daarbij moet gebruik
worden gemaakt van het beleid inzake milieu-
vergunningen en van de vervoersplannen voor
bedrijven, die het mogelijk maken om het aan-
tal parkeerplaatsen beter te regelen.
De heer Pesztat vindt echter dat er eerder wei-
nig geld werd uitgetrokken voor het plan. Hij ver-
wijst ook naar de «traumatische ervaring» met

HET PARLEMENT HEEFT ALS EERSTE HET DEBAT GEVOERD

Marie-Laure Roggemans,
de afgevaardigde van de
Brusselse regering die
zich bezighoudt met de
ontwikkeling van de
Europese wijk.

© O. Dupont

directie : M.L. Roggemans
consultants : B. Clerbaux, C. Frisque,

B. Moritz, Stratec

Parlement09nl 18/05/07 13:08 Page 4

Job = pbc100777
Name = PBC100777_NL pag: 4
Inks = C,M,Y,K,,,,,,
Date = 31-MAY-07 / 07:45:57
Format = H:420 x L:297 mm
ID = 2Z6Q73
Rem :

PBC100777_NL Page 4

Soft Proof
Please Check:
Format
# of inks
Afloop/débords
Transparence
Coupe/snit

OK for printing??



plateau waarop het Europees Parlement staat
«de zwartste vlek op de kaart», die als een
onoverkomelijke hindernis in de wijk staat.

Denis Grimberghs (cdH) vraagt de regering of
het niet aangewezen is om de Europese instel-
lingen in het Brussels gewest beter met elkaar
te verbinden. Hij wil dat er wordt nagedacht
over de mobiliteit tussen de gebouwen van de
EU. De volksvertegenwoordiger vindt het ook
noodzakelijk dat er wordt voorzien in beleids-
instrumenten om de uitvoering van het richt-
plan mogelijk te maken. Om de doelstellingen
inzake huisvesting te bereiken wil het parle-
mentslid van de cdH dat de wildgroei van kan-
toorruimte wordt ingedijkt door de afmetingen
van de gebouwen te beperken en ook wonin-
gen in te richten in gebouwen waarin nu nog
enkel kantoren gevestigd zijn. Denis
Grimberghs wil ook dat er een halt wordt toe-
geroepen aan het fenomeen dat er voortdu-
rend gebouwen worden afgebroken om plaats
te ruimen voor nieuwe blokken. «Maar al te
vaak beslist men om gebouwen af te breken
en er nieuwe  in de plaats te zetten in plaats
van voor renovatie te kiezen. Dat gebeurt
enkel om steeds grotere gebouwen neer te
kunnen zetten.»
Tot slot betreurt de heer Grimberghs ook dat
er te weinig aandacht is besteed aan de moge-
lijkheid om een toeristische trekpleister te
maken van de Europese wijk. Dat zou volgens

hem de Europese instellingen in een beter dag-
licht stellen.

Nathalie Gilson (MR) beweert dat als privé-
eigenaars van kantoorgebouwen bereid zouden
zijn om ook plaats te maken voor woningen in
hun gebouwen, de Brusselaars zich meer betrok-
ken zouden voelen bij de Europese instellingen.
Ze verwijst naar het vorige plan, waarin het idee
werd geopperd om een cultureel centrum te
bouwen op het Jean Reyplein, zodat er na slui-
tingstijd van de kantoren nog leven in de wijk is.
De bussen, die nu op het plein geparkeerd staan,
zouden in de parkeergarages van het Europees
Parlement verdwijnen.

Mohamed Azzouzi (PS) vindt dat er geen kan-
toorruimte meer mag bijkomen. Hij is voor-
stander van het idee om de EU-gebouwen ook
in Schaarbeek, Evere of Sint-Joost te vestigen.
Hij wil ook dat de aangrenzende gemeenten
worden gecompenseerd voor de stedenbouw-
kundige lasten: nieuwe kantoorruimte in de
Europese wijk moet gepaard gaan met de aan-
leg van woningen in die gemeenten. De spre-
ker verwijst naar het voorbeeld van de
Madoutoren, die aan de Europese Commissie
werd verkocht, waardoor er zich buitenlandse
banken en andere aanverwante handelszaken
in de omgeving hebben gevestigd. Hij hecht
ook veel belang aan de rol van collectieve uit-
rustingen, zoals kinderdagverblijven. ■

ren. De zesde conferentie vond plaats in Wenen
van 26 tot 28 maart. Eric Tomas, voorzitter van
het Brussels parlement, nam eraan deel.
Deze verstedelijkte regio’s hebben naar eigen
zeggen te maken met meerdere uitdagingen.
Ze maken deel uit van de Europese regio’s met
een sterke economische bedrijvigheid en moe-
ten een aangenaam levenskader scheppen
voor hun voortdurend groeiende bevolking.
Het gebrek aan beschikbare bouwterreinen
zorgt ervoor dat wonen er steeds duurder
wordt. Het verkeer zit er muurvast, de over-
heidsdiensten zijn overbelast.
De hoofdstedelijke regio’s hebben ook een
tekort aan tewerkstelling.
In een poging om oplossingen voor de proble-
men te vinden, heeft de conferentie een eind-
verklaring met zes hoofdpunten aangenomen.

Milieu. De hoofdstedelijke regio’s hebben een
relatief kleine oppervlakte en moeten dan ook
bijzondere aandacht verlenen aan de bescher-
ming van het leefmilieu, met name inzake
luchtkwaliteit, behandeling van afvalwater en
afval, beperking van geluidsoverlast enzovoort.
De hoofdstedelijke regio’s vinden dat er drin-
gend moet worden geïnvesteerd in de bevor-
dering van hernieuwbare energie.

Mobiliteit. Het stedelijk openbaar vervoer
moet zodanig worden georganiseerd dat ieder-
een mobiel kan zijn en dat alle vormen van
dienstverlening en plaatsen van tewerkstelling
bereikbaar zijn. Dat geldt voor valide personen
en gehandicapten, voor jong en oud. Er moet
ook worden voorzien in goede verbindingen
met aangrenzende regio’s.
Openbare diensten. De hoofdstedelijke regio’s
eigenen zich een belangrijke verantwoordelijk-

dat het zich ook openstelt voor de inwoners
van het Gewest zelf. De sociale problemen die
wij in Brussel kennen zijn weliswaar dezelfde
als in de meeste grote steden en de armoede
is hier in Brussel misschien minder zichtbaar
dan elders, maar zij bestaat wel degelijk! We
moeten de solidariteit die reeds tussen de
Brusselaars bestaat dan ook versterken en uit-
bouwen in een geest van constructieve
samenwerking met de andere Gewesten en de
federale Staat.
Werkgelegenheid, huisvesting, bestaansonze-
kerheid zijn slechts enkele voorbeelden van
problemen waaronder heel wat personen lij-
den en die prioritair moeten worden aange-
pakt. Onze wetgevende assemblee moet een
voortrekkersrol spelen, initiatieven op touw
zetten en wegen op andere initiatieven om de
armoede te bestrijden, via relevante processen
en instrumenten. Het Parlement is een hoofd-
rolspeler, als het ware het democratische hart
van de rechtsstaat». ■

DE HOOFDSTEDELIJKE REGIO’S
VAN DE EUROPESE UNIE EISEN
MEER MIDDELEN VAN HUN
NATIONALE OVERHEDEN

Berlijn, Madrid, Wenen, Brussel en Rome (of
meer bepaald Latium) zijn de zogenaamde
hoofdstedelijke regio’s van de Europese Unie.
Het zijn hoofdsteden van lidstaten en tegelijk
regio’s die over wetgevende bevoegdheid
beschikken. Elk jaar vergaderen de voorzitters
van de parlementen van deze regio’s om samen
over gemeenschappelijke belangen te debatte-

Verschijnt vier of vijf maal per jaar – Verantwoordelijke uitgever: Eric Tomas, Voorzitter  – 1005 Brussel – Tel. 02 549 62 00
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Korte berichten
MASSALE BELANGSTELLING
VOOR ‘OPENDEUR’ VAN
HET BRUSSELS PARLEMENT

Zondag 6 mei ll. was het koppen lopen in de
Lombardstraat en de aanpalende straten en
pleinen. Meer dan 6.000 mensen stelden het
op prijs ons Brussels Parlement te bezoeken ter
gelegenheid van het Irisfeest.
Zij volgden een bewegwijzerd parcours naar
het halfrond, de commissiezalen, de spiegel-
zaal, de historische salons, de verticale tuinen,
de splinternieuwe polyvalente zaal en het info-
& onthaalcentrum. Volksvertegenwoordigers
en personeelsleden gaven intussen uitleg over
de dagelijkse werking van een parlementaire
assemblee.
Binnen de muren van het Parlement weerklonk
er muziek. Het Christophe Astolfi Trio met blues
getinte sound, de Swing Dealers met soul en
swing uitgevoerd volgens de jazz traditie van de
jaren 50 en 60 en de studenten van het Koninklijk
Conservatorium Brussel met jazzsongs.
Daags voordien hield voorzitter Eric Tomas (PS)
zijn toespraak voor de vele genodigden waar-
van hieronder een passage:
«Het is van primordiaal belang dat ons
Parlement zich op internationaal niveau open-
stelt, maar het is van even primordiaal belang

heid toe op het gebied van openbare dienstver-
lening: gezondheidszorg, sociale bijstand, onder-
wijs enzovoort. Het is de bedoeling dat ook kans-
armen gebruik kunnen maken van die diensten
en dat sociale uitsluiting wordt bestreden, vooral
wanneer het over kinderen en bejaarden gaat.

Economie. De hoofdstedelijke regio’s moeten
het hoofd bieden aan de concurrentie met aan-
grenzende regio’s. Daarom moeten ze vol-
doende tewerkstelling creëren voor hun eigen
bevolking en voor de inwoners van de aan-
grenzende regio’s, die door de ontwikkeling
van het vervoer mobieler zijn geworden. De
hoofdstedelijke regio’s eisen meer bevoegd-
heden op gebied van economie.

Immigratie en integratie. Om hun eigen
welvaart te garanderen moeten de hoofdste-
delijke regio’s immigranten aantrekken. Hun
integratie is noodzakelijk voor de sociale cohe-
sie. Deze integratie wordt met name bewerk-
stelligd door de kennis van de taal en de
cultuur van het gastland. De hoofdstedelijke
regio’s herinneren aan de recente oproep van
het Comité van de Regio’s om subsidies uit
te trekken ter bevordering van integratie in
regio’s met veel immigranten.
Om het hoofd te kunnen bieden aan al die uit-
dagingen vragen de hoofdstedelijke regio’s bij-
komende, structurele toelagen van hun natio-
nale overheden. Ze zijn voorstanders van een
financieringsysteem dat gebaseerd is op soli-
dariteit tussen de regio’s en de respectievelijke
landen waartoe ze behoren.
De zevende Conferentie van de voorzitters van
de parlementen van de hoofdstedelijke regio’s
van de Europese Unie zal in de lente van 2008
plaatsvinden in Brussel. ■
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