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Brussel, 23 April 2020
Ter attentie van de democratische politieke fracties in het Brussels Parlement
AGORA, Mijnheer Pepijn Kennis (pepijn.kennis@parlement.brussels)
Biekorfstraat 51, 1030 Brussel
CD&V, Mijnheer Emmanuel Boodts, Politiek Secretaris (EmmanuelBoodts@cdenv.be)
Wetstraat 89, 1000 Brussel
cDH, Monsieur Jean-François THAYER, Président (thayerwsl@gmail.com)
rue des Deux Églises 41, 1000 Bruxelles
DéFI, Monsieur Michael Vossaert, Président (mvossaert@defi.eu)
Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles
Dieranimal, Madame Victoria Austraet, Députée (victoria.austraet@parlement.brussels)
rue du Lombard 69, 1000 Bruxelles
ECOLO, M. Lecocq, E. Sumlu, V. Vanhalewyn co-Président.e.s (ecolo.bruxelles@ecolo.be)
boulevard Bisschoffsheim 29-35, 1000 Bruxelles
Groen, Mijnheer Deniz AGBABA, Voorzitter (info@groen.be)
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
MR, Monsieur David Leisterh, Président (david.leisterh@parlement.brussels)
rue de Paris 1, 1050 Bruxelles
N-VA, Mevrouw Sara Rampelberg (sara.rampelberg@n-va.be)
Koningsstraat 47, bus 6, 1000 Brussel
Open VLD, Mijnheer Thomas RYCKALTS, Voorzitter (info@openvldbrussel.be)
Lombardstraat 57, 1000 Brussel
Parti Socialiste, Monsieur Ahmed Laaouej, Président, (ahmed@laaouej.be)
rue du Vieux Marché aux Grains 36, 1000 Bruxelles
PTB, Mijnheer Dirk Deblock, Voorzitter (ddeblock@molenbeek.irisnet.be)
M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel
one.brussels-sp.a, Mevrouw Suzy BLEYS, Gewestsecretaris (suzy.bleys@s-p-a.be)
De Smet de Naeyerlaan 601, 1020 Brussel
Betreft : het stedenbouwkundig beleid voor de Europese wijk in Brussel
De Coördinatie Brussel-Europa is het samenwerkingsverband van de wijkcomités van de Europese
wijk en hun gewestelijke zusterorganisaties. Quartier des Arts Kunstwijk en het wijkcomité
Tervuren-Montgomery hebben zick bij ons aangesloten voor deze brief. Wij willen dat de Europese
instellingen zich ontwikkelen binnen het kader van het Brusselse sociale en milieubeleid waar wij
achter staan en waar onze politici zich voor zeggen in te zetten.
Net als honderden inwoners van de Europese wijk maken wij ons grote zorgen over de
opeenvolging van regelgevende instrumenten en het hoge tempo waarmee vergunningen afgegeven
worden. We krijgen de indruk dat het allemaal snel-snel wordt geregeld, precies om de
verplichtingen op het gebied van milieubescherming, sociale ontwikkeling en respect voor de
democratie en de rechtstaat zo veel mogelijk te omzeilen.
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Daarom richten we ons nu tot u, om te horen wat u denkt van het stedenbouwkundig beleid dat in
onze ogen steeds autoritairder wordt. Het beleid druist steeds meer in tegen wat wij verwachten op
het gebied van participatie en co-creatie. Dergelijke processen zijn hoogstnodig, gezien de sociale,
democratisch en milieu-uitdagingen waar we voor staan, en die de huidige crisis alleen nog maar
meer aan het licht brengt. Of u nu in de meerderheid of in de oppositie zit, deze vraag betreft u allen.
Met name het RPA Wet lijkt zeer sterk af te wijken van het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening
(BWRO of CoBAT) en wat was bepaald in het plan Lucht Klimaat en Energie (COBRACE). Er staan
geen waarborgen in met betrekking tot de doelstellingen in het Gewestelijk Plan voor Duurzame
Ontwikkeling (GPDO) of het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. De gewestelijke
ontwikkelingscommissie, de Koninklijke commissie van monumenten en landschappen, de Stad
Brussel en de meeste andere direct betrokken gemeenten, alsook een grote meerderheid van
bewoners, gebruikers en verenigingen hebben allen gewezen op de vele tekortkomingen van het
RPA Wet :
•

Het streven naar democratisch en participatief beheer moet wijken voor een centralisatie van
de stedenbouwkundige macht bij de Minister-President;

•

Het klimaateffect zal desastreus zijn vanwege de vele projecten van afbraak en nieuwbouw,
de grote volumes en de vervuilende technologieën die worden gebruikt.;

•

Geen enkele sociale doelstelling zal worden gehaald, zeker niet in de zin van meer sociale
woningbouw, of zelfs maar betaalbare huurwoningen voor de Brusselaars;

•

Het gebrek aan aandacht voor het erfgoed, binnen de RPA-zone en in de omliggende
wijken, bedreigt de levenskwaliteit en de architecturale waarde;

•

De mobiliteitsproblemen in en rond de RPA-zone worden niet opgelost, wel integendeel, en
van vergroening in volle grond is ook al geen sprake, terwijl die zeer nodig is in dit
versteende deel van de stad.

Dit is niet de stad die wij voor ogen hebben als gastheer voor Europa. Dit is niet hoe wij de Europese
instellingen willen zien. Dit is niet het beeld dat de instellingen moeten uitdragen als ze de kloof met
de Europese burgers willen dichten.
Wij vragen u om aan ons, en aan alle Brusselaars, te laten weten hoe uw partij zich opstelt
tegenover het huidige stedenbouwkundige beleid.
De Coördinatie Brussel Europa staat ter beschikking voor een gesprek op basis van onze
waarnemingen in de wijken die geraakt worden door het exorbitante RPA Wet. Neem contact met
ons op, zelfs virtueel, zodat we u meer in detail onze zorgen kunnen toelichten.
Hartelijk dank bij voorbaat. We vertrouwen op de democratische dynamiek van ons Gewest.

Voor de leden van de Coordination Brussels-Europe Coördinatie
Sluiten zich hierbij aan het Tervueren-Montgomery et Le Quartier des Arts Kunstwijk

Marco Schmitt

