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BEZWAARSCHRIFT BBP 60-41 BELLIARD-ETTERBEEK 

 

 

1. Ons voornaamste bezwaar wat betreft dit ontwerp BBP is dat de goedkeuring ervan een wettelijk 

kader tracht te geven aan projecten die op het moment van hun vergunning in tegenspraak waren met de 

geldende wetgeving, namelijk het gemengde woning-kantoorproject op het huizenblok 4 (Van 

Maerlantblok) en het Trebelproject op de zone A van het huizenblok 2.  

 

Zowel de maximum hoogte (24 verdiepingen), de dichtheid wat betreft bebouwde oppervlakte (V/T 

6,88) en de dichtheid wat betreft bevolking (>1000 inw/ha) is in blok 4 uitzonderlijk hoog. Als 

coördinatie hebben wij ons verzet tegen het uitzonderingsregime om dit project te vergunnen.  Wanneer 

dergelijke dichtheid de regel zou worden betekent dit voor de gemeenschap zware kosten om dit te 

kunnen dragen wat betreft woonkwaliteit, voorzieningen en mobiliteit.  

Wij verzetten ons opnieuw tegen het BBP dat deze afwijkingen bevestigt en ze voor de toekomst een 

legaliteit bezorgt. 

 

2. Voor het terrein C in blok 2 voorziet het ontwerp BBP opnieuw een uitzonderlijke hoogte (sokkel + 

11 + 2). Dit is volledig in tegenspraak met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Zoals voor 

het blok 4 zal ook hier de bouw en bevolkingsdichtheid uitzonderlijk hoog zijn en zullen de meerkosten 

daarvan moeten gedragen worden door de gemeenschap. (wanneer de vergunning voor de woontoren 

voor het Van Maerlantblok werd aangevraagd, hebben wij gewezen op het gevaar precedenten te 

scheppen. Voor het kleine totalblok wil de ontwikkelaar het maximale bereiken en krijgt zelfs de 

toelating om gedeeltelijk zijn perceelgrens te overschrijden op de esplanade, omdat zijn terrein eigenlijk 

teklein is …). 

 

In al deze gevallen is de motivatie van de noodzakelijke verdichting of het creëren van ‘landmarks’ zeer 

zwak. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de voornaamste motivatie voor deze projecten 

vooral economisch is. 

 

3. Er wordt een afwijking van het Gewestelijk Bestemmingsplan gevraagd wat betreft de grootte van de 

handelsoppervlaktes in het zogenaamde ‘lint voor handelskern’. 

Nochtans kunnen zonder afwijkingen binnen de zone van het BBP als ruime handelsprojecten 

ontwikkeld worden:  

- langs de Belliard- en Trierstraat in de administratieve zones al tot 1 000 m² (groter mits bijzondere 

maatregelen van openbaarmaking en overlegcommissie); 

- in woongebieden met residentieel karakter tot 150 m² en in de andere woongebieden kan dit vergroot 

worden tot 300 m² (mits bijzondere maatregelen van openbaarmaking en overlegcommissie); 

Er is geen markstudie gebeurd die de nood aan grotere handelsoppervlaktes aan toont, als uitbreiding 

van de aanwezige winkels en mini-supermarkten. 

Wij vragen deze afwijking niet toe te staan zonder betere verantwoording, zodat er geen grotere 

leegstaande ruimtes op het gelijkvloers worden gecreëerd.  
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4. Voor de zones A, C en D bestaan er geen nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften.  

Voor de zone A is er alleen een maximale totale oppervlakte vermeld. 

Voor zone C alleen een maximale hoogte, verder geen voorschriften. 

Voor zone D een totale maximale oppervlakte, maar geen specifieke voorschriften, ook niet per 

straatkant.  

Zeker wat betreft zone D is het onbegrijpelijk dat hier geen voorschriften zijn voor het vrijhouden van 

het binnengebied, en de doordringbaarheid van de bodem. In de Pascale en Toulousestraat is dit wel het 

geval, en worden ook op de plaats waar er vandaag constructies staan ook een gebied van koeren en 

tuinen gepland. 

Een bepaling dat de in- en uitritten van de parkings voor de gebouwen op deze zones uitsluitend zouden 

mogen gelegen zijn langs de Belliardstraat, zou een grote impact hebben op de leefbaarheid van de 

woonstraten Toulouse, Pascale en Van Maerlant en zelfs op de Trierstraat. 

 

6. Het is positief dat wonen de hoofdfunctie is binnen het BBP en dat er voorschriften zijn die de 

perceelgrootte in de Pascale en Toulousestraat beschermen. 

Wij betreuren het echter dat dit niet consequent het geval is en dat enkele uitzonderingen worden 

toegaleten, owel wat betreft perceelgrootte als wat betreft bouwstijl en hoogte. De homogeniteit (al is het 

nog met verscheidenheid) van deze straten zou best intact blijven. 

 

5.  In het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening in art 41 staat dat in een BBP ook kan vastgelegd 

worden: het tracé en de maatregelen van aanleg van de verkeerswegen en de voorschriften die erop betrekking hebben.  

In het regeringsbesluit van 6/9/2012 staat dat er aandacht moet zijn voor de aanleg van de publieke 

ruimtes en o.a. ook voor een aantrekkelijker inrichting voor de toegang tot metrostation Maalbeek (langs 

de Ettrerbeeksesteenweg). 

In dit BBP vinden we geen specifieke voorschriften in dit verband, noch voor een veiliger inrichting van 

de Belliardstraat en het vergemakkelijken van de toegang tot het Leopoldpark, noch voor de inrichting 

van het Jean Reyplein, de Esplanade (afgezien van de 5 meter die het gebouw op de zone C op de 

esplanade mag innemen, geen voorschriften voor de ingang van het metrostation Maalbeek. 

 

6. We missen in dit BBP bepalingen wat betreft stedenbouwkundige lasten, nochtans is ook dit in het 

hogervermelde art 41 voorzien.  

Het plan kan de voor zijn realisatie noodzakelijke omstandigheden, de omvang en de bestemming van de 

stedenbouwkundige lasten bepalen, overeenkomstig de artikelen 100 en 112. 

Zeker voor de zones A, C en D zouden er best specifieke bepalingen in dit verband moeten opgelegd 

worden. 


