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Projectenaanvraag 

 

Tijdelijke bezetting van de site van “de stallen van de tram” 
2017-2021 

 

 
 

Depot van de MIVB – Rubens Haacht 
Rubensstraat 95 – 1030 Schaarbeek 
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Praktische informatie 

 

 

Bezoek van de site 

De datums, uren en regels zullen u later 
worden medegedeeld. De 
geïnteresseerden kunnen zich melden 
via mail.  

 

Indiening van de kandidatuurdossiers 

De projecten moeten per mail ingediend 
worden tegen ten laatste vrijdag 28 april 
2017 ter attentie van dhr. Clément 
Marchal (cmarchal@renovas.be). 

 

Voorstelling van de projecten  

Week van 8/05/2017 
Datum, uren en regelingen te 
specifieren 

 

Antwoordtermijn 

De resultaten zullen per post worden 
medegedeeld binnen de kortst 
mogelijke termijn na de beslissing van 
het college van burgemeester en 
schepenen. 
 

Publicatie 

Document downloadbaar op de site van 
RenovaS 
http://www.renovas.be/spip.php?articl
e1194&lang=nl 
 

Vragen & antwoorden 

Via mail; antwoorden gepubliceerd op 
de site van RenovaS 
http://www.renovas.be/spip.php?articl
e1194&lang=nl 
 

Contact 

Clément Marchal - 02 246 91 68 - cmarchal@renovas.be 
 

 
  

mailto:cmarchal@renovas.be
http://www.renovas.be/spip.php?article1194&lang=nl
http://www.renovas.be/spip.php?article1194&lang=nl
http://www.renovas.be/spip.php?article1194&lang=nl
http://www.renovas.be/spip.php?article1194&lang=nl
mailto:%20cmarchal@renovas.be
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I. Inleiding 

 
De projectenaanvraag kadert in een renovatieproces van het historische hart van 
Schaarbeek dat begin van de jaren 2000 werd opgestart met het wijkcontract Jerusalem 
en dat heden wordt voortgezet via verschillende projecten van de gemeente Schaarbeek 
en het Brussels Gewest, zoals de herinrichtingen van de Louis Bertrandlaan, de 
Koninklijke Sint-Mariastraat. 
 
Deze projecten kaderen bovendien in de perimeter van het duurzaam wijkcontract 
Pogge, dat tussen 2017 en 2022 verschillende projecten voor sociale cohesie, animatie 
van de openbare ruimte (meer bepaald het Poggeplein) evenals projecten voor de bouw 
en renovatie van sociale woningen en buurtuitrustingen (meer bepaald een crèche) zal 
ontwikkelen. 
 
Het volledige programma evenals de analyse van de wijk, uitgevoerd in 2016, zijn 
beschikbaar op de site van RenovaS: 
http://renovas.be/spip.php?rubrique312&lang=nl 
http://renovas.be/spip.php?rubrique313&lang=nl 
 
De commerciële dynamiek van de wijk speelt zich af rond het Poggeplein, oude 
handelskern, het Colignonplein, omringd door verschillende restaurants en de wekelijke 
markt (vrijdag 8u-13u) van de Koninklijke Sint-Mariastraat. 
De wijk beschikt over verschillende openbare collectieve uitrustingen zoals het 
“Voglercentrum” waarin verschillende vzw’s die actief zijn in de wijk zijn ondergebracht, 
het zwembad Neptunium, het huis voor tewerkstelling, het huis van de vrouwen, het 
cultureel centrum van Schaarbeek, en privé uitrustingen zoals Novanoïs.  
Het gemeentehuis gevestigd op het Colignonplein is de werkplaats voor meer dan 330 
personen en trekt tijdens de week een belangrijk publiek naar zich toe.  
Er zijn talrijke schoolinstellingen in de wijk. In de nabijheid van de site vindt men het 
atheneum Verwée (met een vestiging in de Verwéestraaat en een andere in de 
Koninkijke Sint-Mariastraat), de Sint-Mariaschool en een beetje verder het lyceum Emile 
Max en het atheneum Frans Fischer. 
 
De gemeente Schaarbeek draagt de uitvoering van de wijkcontracten op haar 
grondgebied over aan de vzw RenovaS. 
De vzw verzekert de leiding en de opvolging van de programma’s voor stadvernieuwing, 
de bouwprojecten en de projecten voor de inrichting van de openbare ruimte, de 
sensibiliserings-, informatie- en participatieacties van de bewoners en bevordert de 
mobilisering en de synergiën van de wijkactoren.  
 

II. Beschrijving van de site 

 
Ligging en beschrijving van de site 
De te bezetten plaatsen bevinden zich in de Rubensstraat 95 te Schaarbeek en vormen 
een plateau van 1400 m² op de gelijkvloerse verdieping en verdeeld in 7 stallen van 
ongeveer 205m² waar nog een binnenplaats bijkomt met een oppervlakte van ongeveer 
270m², toegankelijk vanop de hoek van de Rubensstraat en de Koninklijke Sint-

http://renovas.be/spip.php?rubrique312&lang=nl
http://renovas.be/spip.php?rubrique313&lang=nl
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Mariastraat. Naast de toegang via de binnenplaats beschikt de site ook over 3 
onderscheiden toegangen vanaf de Rubensstraat, via de stallen nrs. 2, 4 en 6. 

 
 

 
Zicht op stal 5 
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Zicht op stal 2 
 

 
Zicht op stal 1 
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Zicht op de binnenplaats 

 
Voorgeschiedenis 
De plaatsen zijn eigendom van de MIVB die ze verhuurt aan de gemeente Schaarbeek. 
Het gebouw, ingeschreven op de inventaris van het erfgoed, deed dienst als atelier en 
wordt in de wandeling de "Ecuries van de tram" genoemd. 
De bouw ervan dateert van 1889 en was bestemd voor de uitbating van de eerste lijn 
van de tramway in Brussel die Schaarbeek verbond met het Ter Kamerenbos, en werd 
uitgebaat tot de jaren 1930 met door paarden getrokken wagens.  
 
Meer informatie: 
http://www.irismonument.be/nl.Schaarbeek.Haachtsesteenweg.327.html 
 
Huidige bezetting 
Hoewel ongebruikt sinds 1980, herbergt de plaats sinds 2015 op onbestendige wijze, 
verschillende culturele en commerciële activiteiten die voornamelijk steunen op de 
organisatie van een wekelijkse markt voor bio-producten en haar bistro evenals de 
borrels van de “Ecuries van de tram”. Deze activiteiten bezetten heden een oppervlakte 
van ongeveer 770m². 
De borrels worden georganiseerd op vrijdagavond in de stal 4 (205m²), de bio-markt 
windt plaats op vrijdag namiddag en zaterdagmorgen in de stallen 2 en 3 (+/-205 m² elk). 
De bistro van de markt wordt georganiseerd tijdens de markt en op donderdagavond, 
(van 17u30 tot 22u30) in een deel van de stal 1 (+/-70 m²). 
 
Op stedenbouwkundig vlak 
Om het voortbestaan van de bezetting te verzekeren, is het belangrijk dat de 
bestemming van de site, heden bestemd als accommodatie, wordt veranderd. Hiervoor 
kan het voorschrift 0.10 van het GBP, genaamd “verlatingsclausule”, betreffende de 
gebouwen die vóór 1996 werden uitgebaat, worden toegepast. Het gebouw kan dan het 

http://www.irismonument.be/nl.Schaarbeek.Haachtsesteenweg.327.html
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voorwerp uitmaken van een herbestemming binnen de grenzen van de voorschriften 
opgesteld voor erg gemengde zones, zonder daarom de residentiële kwaliteit van het 
huizenblok in gevaar te brengen en nadat de aktes en werken werden onderworpen aan 
de bijzondere maatregelen van bekendmaking.  
Deze procedure moet het voorwerp uitmaken van een aanvraag voor 
stedenbouwkundige vergunning onderworpen aan een openbaar onderzoek.  
Na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning, en volgens de bepalingen 
ervan, zal het mogelijk zijn om maximum 1000m² te gebruiken voor commerciële 
activiteiten en het saldo als accommodatie. De ruimten die voor beide functies worden 
gebruikt zullen duidelijk geïdentificeerd en op autonome manier toegankelijk moeten 
zijn. 
De kandidaten worden uitgenodigd om de dienst stedenbouw te contacteren (Valérie 
Pierre 02/244.72.41 vpierre@schaerbeek.irisnet.be) voor meer gedetailleerde 
informatie inzake vragen rond de bestemming (handel / accommodatie). 
 
Ontwikkeling op lange termijn 
Gelijklopend met de bezetting waarvan sprake in onderhavige projectenaanvraag, maakt 
de ganse site het voorwerp uit van een overleg die haar omzetting tegen 2022. 
Deze omzetting zal bedoeld zijn om: 

 de vestiging van nieuwe functies die verenigbaar zijn met het behoud van de 

uitbating van de tramdepot in zijn huidige vorm, toe te laten; 

 het industrieel erfgoed van de site te benadrukken; 

 de commerciële en culturele functies die op de site werden ontwikkeld, te 

verankeren en voort te ontwikkelen.  

 

mailto:vpierre@schaerbeek.irisnet.be
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Terrein van de projectenaanvraag 2017 (gelijkvloerse verdieping)  Terrein van het project 2022 

III. Beschrijving van het project 

 
Doelstellingen van de gemeente 

 de commerciële dynamiek, vooral rond de voeding en de restauratie, op de 

sector Colignonplein – Pogge – MIVB depot, ter aanvulling van het bestaande 

horeca aanbod en de wekelijkse markt op vrijdag, versterken. 

 De uitstraling en de aantrekkelijkheid van de Colignonwijk (ter aanvulling van de 

herinrichtingsprojecten voor de Koninklijke Sint-Mariastraat, het Colignonplein 

en het Poggeplein) ontwikkelen. 

 De gelijkvloerse verdieping van het MIVB huizenblok activeren. 

 De site openstellen voor de wijk. 

 Een leef- en animatiekader creëren dat de verschillende publieken van 

Schaarbeek in het algemeen en de wijk in het bijzonder, samenbrengt.  

 Tegemoet komen aan de vraag op het vlak van collectieve en associatieve 

accommodatie. 
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Ter beschikkingstelling van de plaatsen 
Duur van de bezetting:  
De bezetting van het goed is gewaarborgd tot 30 juni 2021 en is daarna vernieuwbaar 
per schijf van zes maanden. 
 
De bezetting is voorzien in twee fasen, bepaald als volgt: 
 

 1ste fase voor de montage van het project 
Deze overgangsfase zal aan de bezetter de kans geven om de verschillende stappen te 
zetten voor het verkrijgen van de vergunning.  
Tijdens deze overgangsfase kan de bezetter in het gebouw activiteiten organiseren 
volgens de voorwaarden die worden onderhandeld met de gemeente (soort activiteiten, 
datums en uren, frequenties). De voorwaarden, meer bepaald de tijdelijke en financiële, 
van deze fase moeten door de kandidaten worden uiteengezet in hun offerte. 
 

 2de fase voor de uitbating: 
Deze fase beslaat de periode voor de uitbating van de plaatsen (na het verkrijgen van de 
vergunningen en de inrichting van de plaatsen). 
 
Bezettingsovereenkomst 
De ter beschikkingstelling van de plaatsen zal gebeuren in het kader van een 
overeenkomst tussen de gemeente en de bezetter. Deze overeenkomst zal worden 
opgesteld op basis van de bezettingsvoorwaarden opgesomd in onderhavig document 
en de elementen die zijn vermeld in de weerhouden offerte, mits de tussen partijen 
overeengekomen wijzigingen. 

 

Conditions d’occupation 

 De huur is vastgelegd op 3000€ per maand gedurende de uitbatingsfase; 

 De inrichtingswerken zijn ten laste van de bezetter; 

 De installaties voor gas en elektriciteit zullen door de bezetter conform moeten 

worden gemaakt en door hem gefinancierd; 

 De bezetter zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te beletten dat men 

binnendringt in de depot van de MIVB naast de gehuurde ruimten; 

 De verandering van bestemming van het gebouw en de aanvraag van de 

stedenbouwkundige vergunning worden uitgevoerd door de bezetter; 

 De commerciële bezetting van de plaatsen zal tot een oppervlakte van 1000m² 

beperkt zijn, overeenkomstig het GBP; 

 De plaatsen zullen voorlopig bezet worden in afwachting van de aflevering van 

de stedenbouwkundige vergunning voor de herbestemming van de plaatsen; 

 Het project zal een zo intensief en regelmatig mogelijk gebruik van de plaatsen 

beogen; 

 De bezetter zal de enige gesprekspartner zijn met de gemeente op het vlak van 

de programmering en het beheer van de activiteiten op de site;  
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 Het gebruik van de plaatsen voor feestelijke activiteiten zal strikt moeten 

beantwoorden aan de van kracht zijnde wetgeving en het voorwerp uitmaken 

van een aanvraag voor een milieuvergunning; 

 De bezetter zal de bewoners en de verenigingen van de wijk inschakelen in de 

dynamiek van de site, door een deel van de lokalen ter beschikking te stellen 

volgens de voorwaarden en modaliteiten die moeten voorgesteld worden (soort 

activiteit, prijs, reservatieprocedure, beschikbare tijd en uurroosters; 

 Het financieel evenwicht van het project is een essentieel gegeven voor de 

gemeente; de bezetter zal toezien op het financieel evenwicht van haar 

activiteiten en zal de lasten en de huur ten laste nemen zonder gemeentelijke 

subsidies; de tarieven voor de ter beschikkingstelling zullen moeten bepaald 

worden in de projectenaanvraag. 

 De bezetting zal overeenstemmen met de voorschriften inzake 

drankgelegenheden; 

 De bezetting zal gebeuren in overeenstemming met de wetgeving en de regels 

voor de veiligheid van de voedselketen, waaronder deze van de FAVV. 

 

IV. Procedure en selectiecriteria 

 
Plaatsbezoek 
 
Het plaatsbezoek is verplicht en zal een attest opleveren dat bij het kandidatuurdossier 
moet gevoegd worden.  
De datums, uren en regels zullen u later worden medegedeeld. De geïnteresseerden 
kunnen zich melden via mail.  
 
Neerlegging van de kandidatuurdossiers 
 
De projecten moeten elektronische ingediend worden tegen ten laatste vrijdag 28 april 
2017 ter attentie van dhr. Clément Marchal (cmarchal@renovas.be). De dossiers zullen 
worden ingediend in de vorm van een enig pdf dossier, met de ganse offerte, in formaat 
A4 of A3. De kandidaten worden verzocht om er op toe te zien dat de pdf file niet meer 
bedraagt dan 10Mo. 
De kandidaten worden verzocht om geen papieren versie van hun offerte af te leveren.  
 
Ontvankelijkheid van de dossiers  
 
Om de analyse van de offertes te vergemakkelijken zullen de dossiers bestaan uit 
volgende elementen en als volgt georganiseerd worden: 

1. Identificatie van de kandidaat (naam, maatschappelijke zetel, rechtsvorm, 

gegevens van de verantwoordelijke) 

2. Beschrijving van het project, ondersteund door eventuele referenties 

3. Beschrijvende lijst van de geplande activiteiten 

mailto:cmarchal@renovas.be
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4. Lijst met de identificaties van de projectdrager (ploeg, bevoegdheden) en zijn 

partners (benaming, statuten, respectievelijke rollen) 

5. Financieel plan (met meer bepaald de tarieven voor de verhuring van de 

plaatsen) 

6. Schema van de inrichting en de bezetting van de plaatsen 

7. Wekelijks uurrooster van de bezetting van de plaatsen 

8. Jaarlijkse kalender van de bezetting van de plaatsen 

9. Stappenplan van de montage van het project, met duidelijk onderscheid tussen 

de montagefase van het project en de uitbatingsfase 

10. Attest van het plaatsbezoek 

11. Eventuele bijlagen 

Elk element van de inhoudstabel zal worden voorafgegaan door een bladsprong en 
geïdentificeerd door een titel. 

 
Onderzoek van de dossiers 
 
De ontvankelijke offertes worden voorgelegd aan een adviescomité dat verslag zal 
uitbrengen bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het adviescomité zal bestaan uit: 

 1 vertegenwoordiger van de specifieke diensten voor de bevolking 

 1 vertegenwoordiger van de dienst vastgoedbeheer,  

 1 vertegenwoordiger van de dienst stedenbouwkundige ontwikkeling en 

mobiliteit 

 1 vertegenwoordiger van de dienst stedenbouw (optioneel) 

 1 vertegenwoordiger van RenovaS 

 1 vertegenwoordiger van Atrium 

 1 vertegenwoordiger van CityDev 

De kandidaten worden uitgenodigd om hun offerte voor te stellen aan het adviescomité 
volgens uurrooster dat wordt opgesteld via loting. De kandidaten worden binnen de 
veertien dagen ingelicht inzake de evaluatie van het comité en zij worden verzocht om 
eventuele verbeteringen aan hun projecten aan te brengen.  
Het adviescomité zal, op basis van hun verbeterde offertes, een verslag opstellen voor 
het college van burgemeester en schepenen dat het weerhouden project zal aanduiden. 
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Overweging 
 
De projecten zullen geëvalueerd worden volgens de volgende criteria: 
 

Intensiteit van de bezetting (oppervlakten en uurroosters) 25 punten 

Financieel evenwicht 25 punten 

Toegevoegde waarde voor de wijk en zijn bewoners, waaronder:  50 punten 

Economische dimensie 
Culturele dimensie 
Dimensie collectieve uitrusting 
Dimensie sociale cohesie 
Complementariteit van de activiteiten 

10 punten 
10 punten 
10 punten 
10 punten 
10 punten 

 

V. Contact 

Clément Marchal - 02 246 91 68 - cmarchal@renovas.be 
 

I. Vragen en antwoorden 

De vragen moeten via mail gericht worden aan het contactadres. De antwoorden zullen 
gepubliceerd worden op de site van RenovaS. 
http://www.renovas.be/spip.php?article1194&lang=nl 
 

mailto:cmarchal@renovas.be
http://www.renovas.be/spip.php?article1194&lang=nl

