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Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Pourriez-
vous me transmettre la liste de tous les terrains qui 
appartiennent à Beliris et à la SNCB, liste que 
vous m'aviez déjà promise en 2011 ?  
 
 
 
Mme la présidente.- Pourriez-vous transmettre 
cette liste au secrétaire de commission, 
M. Picqué ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- D'accord. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 
 

Mevrouw Annemie Maes.- Kunt u me de lijst van 
alle openbare ruimten bezorgen? Ik neem aan dat u 
een overzicht hebt waarop staat welke terreinen 
eigendom zijn van Beliris en welke van de NMBS. 
U had mij in 2011 al zo'n lijst beloofd, maar die 
heb ik nooit gekregen.  
 
Mevrouw de voorzitter.- Mijnheer Picqué, kunt u 
die lijst aan de commissiesecretaris bezorgen? 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Akkoord. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 
 

À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "le plan directeur pour la zone 
du canal". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe. 
 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Vous nous avez 
présenté le 7 novembre dernier le plan directeur 
pour la zone du canal, conçu par l'architecte 
paysagiste Alexandre Chemetoff, lauréat du 
concours international. 
 
Deux mois plus tard, il a présenté son approche 
lors d'une rencontre organisée à l'initiative de 
l'Agence de développement territorial pour la 
Région de Bruxelles-Capitale (ADT). Deux 
éléments importants nous ont interpellés à cette 
occasion : le domaine royal de Laeken brillait par 
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MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
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RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
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betreffende "het richtplan voor de kanaal-
zone". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Op 7 november stelde u het 
richtplan voor de kanaalzone van landschaps-
architect Alexandre Chemetoff voor. Hij kreeg de 
opdracht nadat hij de internationale wedstrijd had 
gewonnen. Amper twee maanden later stelde hij 
zijn aanpak voor aan het publiek tijdens een lezing 
die door het Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling (ATO) werd georganiseerd. Hij gaf 
blijk van een interessante aanpak en legde vooral 
de nadruk op de werkmethode. Die is gericht op 
zeer snelle, betaalbare en onmiddellijk uitvoerbare 
ingrepen in de stedelijke omgeving van de 
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son absence et tous les plans s'arrêtaient à la 
frontière régionale. Il n'est dès lors fait aucune 
allusion à une quelconque synergie avec les zones 
du canal situées en amont ou en aval. 
 
Alexandre Chemetoff doit-il opérer dans une zone 
strictement délimitée ou une concertation est-elle 
prévue dans un stade ultérieur pour harmoniser 
son projet avec les autres zones et avec les plans 
des communes en amont et en aval ? 
 

kanaalzone, die geleidelijk aan verder worden 
ontwikkeld.  
 
Bij de voorstelling viel de afwezigheid van twee 
belangrijke elementen op. Ten eerste is het 
koninklijk domein van Laken, langs het kanaal, op 
alle kaarten een blinde vlek, alsof het geen invloed 
heeft op de kanaalzone. Het is nochtans een zeer 
interessant domein. Ten tweede stoppen alle 
plannen aan de gewestgrens. Er wordt op geen 
enkele manier verwezen naar synergie met de 
kanaalzones stroomopwaarts en stroomafwaarts, 
hoewel we weten dat daarvoor ook plannen 
bestaan.  
 
Moet Alexandre Chemetoff binnen die strikt 
afgebakende omgeving opereren, of is er in een 
volgend stadium overleg gepland om het project af 
te stemmen op de zones die momenteel blinde 
vlekken zijn in de Brusselse kanaalzone en op de 
plannen van de gemeenten stroomopwaarts en 
stroomafwaarts?  
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- La première phase du Plan canal 
devrait être finalisée en juin 2013. Elle comporte 
six ateliers, auxquels participent les acteurs 
régionaux et communaux concernés. Ils sont 
relatifs aux six zones pilotes choisies par M. 
Chemetoff. 
 
À ce stade, les ateliers relatifs aux sites Van Praet 
et Buda doivent encore avoir lieu. Les plans 
présentés par M. Chemetoff à l'occasion de la 
conférence organisée par l'ADT en février dernier 
n'ont qu'une valeur indicative. Le point que vous 
soulevez sera examiné, avec toute la prudence que 
requiert ce cas particulier, afin de vérifier 
éventuellement comment cette zone peut être mieux 
intégrée et reliée à son environnement immédiat.  
 
La concertation avec les communes peut se 
dérouler en plusieurs temps. Dans un premier 
temps, ce sera dans le cadre des ateliers. Lorsque 
le gouvernement aura arrêté un projet de Plan 
canal, une concertation plus large pourra ensuite 
être menée, notamment via une publication et une 
exposition. Nous le ferons en concertation 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- De 
eerste fase van de plannen voor de kanaalzone zou 
tegen juni 2013 worden afgerond. Die eerste fase 
omvat de organisatie van zes workshops die in het 
teken zullen staan van zes proefsites, alsook een 
ruimere overlegronde in mei. Zoals u weet, baseert 
de heer Chemetoff zijn methode op de keuze van 
zes proefsites. U beschikt vast over de lijst van die 
sites.  
 
De proefsites worden in eerste instanties 
bestudeerd tijdens workshops waaraan alle 
belanghebbende gewestelijke en gemeentelijke 
actoren deelnemen. Ik denk aan kabinetten, 
pararegionale instellingen, besturen en zo meer. 
De workshops over Van Praet en Buda moeten nog 
plaatsvinden. Tot zover de algemene 
beschouwingen.  
 
Wat de plannen van de heer Chemetoff voor het 
koninklijk domein van Laken betreft, kan ik u het 
volgende meedelen. De plannen die Chemetoff 
tijdens de conferentie van het ATO in februari 
2013 heeft voorgesteld, hebben een louter 
indicatieve waarde. Het lijdt geen twijfel dat het 
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permanente avec les communes concernées. 
 
Il serait prématuré de me prononcer à ce stade sur 
l'orientation du projet, qui sera déterminée sur la 
base des ateliers et de la concertation avec les 
communes. 
 
Le gouvernement veillera à ce que la concertation 
avec les communes soit productive. Nous 
inviterons également Vilvorde et Machelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 
 

door u aangehaalde punt aan bod zal komen. Met 
de nodige omzichtigheid zal worden onderzocht of 
en hoe men dit gebied beter kan integreren en laten 
aansluiten bij de onmiddellijke omgeving.  
 
Het overleg met de gemeenten kan op 
verschillende tijdstippen plaatsvinden. In een 
eerste stadium zal dit al in het kader van de 
workshops gebeuren. Zodra de regering een 
ontwerp van kanaalplan heeft vastgelegd, kan 
ruimer overleg plaatsvinden aan de hand van een 
publicatie en een tentoonstelling. Ook moeten we 
permanent overleg bevorderen met de gemeenten 
die bij het project zijn betrokken.  
 
Meer kan ik u vandaag niet vertellen. Uw vraag 
handelt over een denkoefening die momenteel nog 
aan de gang is. Tal van elementen moeten in de 
komende maanden nog een verfijnde invulling 
krijgen. Ik kan me moeilijk voortijdig uitspreken 
over de oriëntatie die zal genomen worden op 
basis van de workshops en het overleg met de 
gemeenten.  
 
Het gewest zal erover waken dat het overleg met 
de gemeenten vruchtbaar verloopt. We zullen ook 
de gemeenten Vilvoorde en Machelen uitnodigen.  
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MME ANNEMIE 
MAES 

 
À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "une nouvelle réaffectation pour 
les églises vides". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ANNEMIE MAES 

 
AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "een nieuwe bestemming voor 
leegstaande kerken". 

 
 


