
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2018/31023]

8 MEI 2018. — Ministerieel besluit houdende instructie om over te
gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone
“Ninoofse Poort”

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, belast met ruimtelijke ordening,

Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO),
laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot
hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot
wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in
het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op
het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het
Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkings-
groei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale
Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek
en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de
21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige
en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen
en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat is goedge-
keurd op 12 september 2002;

Dat de Europese wijk gedeeltelijk in het hefboomgebied nr. 3 “Zuid”
en gedeeltelijk in het hefboomgebied nr. 4 “Kanaal” van het GewOP is
opgenomen;

Dat de stratenblokken die grenzen aan het kanaal in het GewOP zijn
opgenomen in een gebied van gewestelijk belang “Kanaalzone”;

Overwegende het Stadsvernieuwingscontract “Heyvaert-Poincaré”,
geïnitieerd en gestuurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het Duurzaam Wijkcontract “Zinneke” en “Passer”;

Overwegende dat de perimeter die wordt gedefinieerd in de bijlage
van dit besluit, gekenmerkt wordt door een tekort aan kwalitatieve
openbare ruimten, groene ruimten en voorzieningen van collectief
belang of van openbare diensten;

Overwegende dat deze perimeter bestaat uit een intermodaal
knooppunt tussen de Vijfhoek en de eerste kroon, dat dit een lang
veronachtzaamd gebied is waar grote projecten voor de inrichting van
de openbare ruimte en vastgoedontwikkelingen plaatsvinden of zullen
plaatsvinden;

Overwegende dat het gemiddelde inkomen per inwoner in de
perimeter een van de laagste is van het Gewest en dat het werkloos-
heidspercentage er hoog is;
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Overwegende het vastgestelde tekort aan sociale diensten;

Overwegende dat het kanaalgebied een strategisch gebied is voor het
Gewest en dat er een visie bestaat die in drie hoofddoelstellingen is
onderverdeeld:

1. het versterken van de woonfunctie en voorzieningen van collectief
belang of van openbare diensten ten behoeve van een ieder;

2. het versterken van de werkgelegenheid en de economie door te
werken aan een betere stedelijke integratie van de economische
activiteiten en de tewerkstelling van de Brusselaars, in het bijzonder
van de bewoners van deze zone;

3. het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, met name
ten voordele van de actieve vervoersmodi, zodat de wijken die het
kanaal vandaag nog steeds verdeelt, met elkaar worden verbonden;

Overwegende dat het “Masterplan Kanaal” dat de gemeente Molen-
beek in 2010 heeft gerealiseerd voor de Kanaalzone de volgende
doelstellingen omvat: variatie brengen in de straatgevels, uniforme en
uitgebreide inrichting van de ruimte, versterking van de bestaande
dynamiek, verbetering van de toegankelijkheid, diversificatie van de
productieactiviteiten diversifiëren en creëren van commerciële conti-
nuïteiten;

Overwegende dat de gewestelijke beleidsverklaring van 2017-2019
de realisatie van een toonaangevend project in de openbare ruimte aan
de Ninoofse Poort bevestigt;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter, die
eveneens de bijzonderheid heeft om intergemeentelijk te zijn, een
algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwik-
keling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest
geschikte instrument lijkt te zijn,

Besluit :

Artikel 1. De administratie belast met territoriale planning wordt
uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van
richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de
bijgevoegde kaart.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme,
Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,

R. VERVOORT

39730 BELGISCH STAATSBLAD — 14.05.2018 — MONITEUR BELGE
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
dd

 1
4-
05

-2
01
8



���������	�
������
��������������������
��������������������������������
������
������������

�

39731BELGISCH STAATSBLAD — 14.05.2018 — MONITEUR BELGE
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
dd

 1
4-
05

-2
01
8




