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Zondag 30 Oktober

Brusselse regering bereidt nieuw plan voor heraanleg 
Havenlaan voor

Op voorstel van Brigitte Grouwels, minister van Openbare Werken, en Emir Kir, 
staatsecretaris bevoegd voor Stedenbouw, heeft de Brusselse regering op zaterdag 
29  oktober  beslist  om  de  haalbaarheid  te  onderzoeken  van  een  nieuw 
heraanlegproject voor de Havenlaan. 

Dit blijkt uit het rapport dat minister Brigitte Grouwels en staatssecretaris Emir Kir vandaag 
op de ministerraad hebben voorgesteld. Dit rapport  heeft betrekking op de juridische en 
financiële gevolgen van de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
zetelend in kort geding. Op woensdag 5 oktober verklaarde deze rechter immers dat "de 
belangrijkste klachten ontvankelijk en gegrond waren.”

Daags nadien, op donderdag 6 oktober, gaf de Brusselse Hoofdstedelijke Regering opdracht 
aan minister Brigitte Grouwels en staatssecretaris Emir Kir om  "de juridische en financiële  
gevolgen van deze gerechtelijke beslissing voor het project zelf en erna te bestuderen, en deze voor te  
stellen tijdens een volgende ministerraad.”

Beslissing van de regering  

Aangezien de huidige stedenbouwkundige vergunning en de openbare aanbesteding niet 
uitvoerbaar zijn, heeft de Regering op zaterdag 29 oktober beslist om: 

- Af te zien van de huidige stedenbouwkundige vergunning.

- Niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg. Het beroep bij de Raad van State vervalt.

- De procedures voor de opheffing van de verzegelingen op de werf niet verder te zetten. 

- De haalbaarheid van de herstellingswerken van de trottoirs en de aanleg van een fietspad te 
bestuderen, hetzij zonder vergunning, hetzij door de vereenvoudigde procedures te volgen 
voor de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning.  

-  Parallel,  een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te dienen,  enkel voor de 
Claessensstraat, op basis van het bestaande ontwerp.

-  Intussen de  haalbaarheid  te  analyseren van een nieuwe project  voor  de  Havenlaan op 
termijn. 



- Een einde te stellen aan de openbare aanbesteding die betrekking heeft op bovenvermelde 
werken en de vergoeding onder optimale voorwaarden te bespreken met de aannemer.

-  Om  tot  slot  de  Technische  Commissie  ermee  te  belasten  de  nuttige  wettelijke  en 
gereglementeerde wijzigingen aan het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) 
voor te stellen om rekening te houden met de details van dit dossier. Ze zal met name :

- het  begrip  “overmacht”  in  artikel  101  van  het  BWRO  verduidelijken  met 
betrekking tot de verjaring van de stedenbouwkundige vergunning en haar eventuele 
verlenging;

- het begrip “effectenverslag” in het geval van wegenwerken verduidelijken;

- het  concept  van  eenheid  van  projecten  verduidelijken  voor  de 
afleveringsprocedure van een stedenbouwkundige vergunning ;

- de voorwaarden voorstellen waaronder een technische koker vrijgesteld kan 
worden van vergunning 

Ook zal rekening worden gehouden met de beleidskeuzes van 20 september jongstleden, 
naar aanleiding van het akkoord over de vereenvoudiging van de Brusselse instellingen met 
betrekking tot stedenbouw. 

De  ministerraad  belast  de  Minister  van  Openbare  Werken  en  de  Staatsecretaris  voor 
Stedenbouw, elk binnen hun bevoegdheden, met de uitvoering van dit besluit. 

Minister Brigitte Grouwels:  "Deze beslissing laat toe om zowel op korte als op lange termijn de  
nodige maatregelen te nemen om de dramatische situatie voor voetgangers en fietsers in de Havenlaan  
aan  te  pakken.  Voor  de  buurt,  in  volle  ontwikkeling,  betekende  de  volledige  heraanleg  van  de  
Havenlaan extra zuurstof en een ware verjongingskuur. Dit is echter onmogelijk gemaakt. Maar we  
blijven zeker niet bij de pakken zitten. Vandaar dat we opnieuw aan de slag gaan voor:  de snelle  
heraanleg van de Claessensstraat op basis van het bestaande ontwerp op korte termijn; de zo snel  
mogelijke aanleg van ( tijdelijke) voet- en fietspaden in de Havenlaan ; en het voorbereiden van een  
volledige heraanleg  van de Havenlaan op lange termijn .”

Staatssecretaris Emir Kir: “Het nieuwe ontwerp voor de Havenlaan zal passen in de eenheid en de  
coherentie van het stedelijk landschap. De nieuwe stedenbouwkundige vergunning zal kunnen worden  
gerealiseerd  in  nauw  overleg  met  alle  betrokken  actoren  en  rekening  houdende  met  de  nieuwe  
projecten in de omgeving.”
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