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Mondelinge vraag van mevr. Culer: Toekomst van het gebouw ISTI, Joseph Hazardstraat. 

 
Mevr. Culer deelt mee dat de ULB het ISTI-terrein (Joseph Hazardstraat 34) heeft verkocht aan vzw 

"Enseignement pour une société pluraliste" die er een "pluralistische" middelbare school wil oprichten. Deze wijk 
is al maanden bezorgd over dit project. De wijkcomités vrezen dat de omvorming van een hogeschool universitair 
type tot een middelbare school met een groot aantal leerlingen het rustige en harmonieuze karakter van deze 
woonwijk zal veranderen. De toestroom van studenten in een kleine, smalle straat met éénrichtingsverkeer zou 
een negatief effect hebben op de mobiliteit, de levenskwaliteit en de economie van de wijk. Tijdens de zitting van 
de gemeenteraad van 20 mei 2020 verklaarde het college dat de vzw geen enkele bouwvergunning had ingediend 
maar dit is niet van belang omdat er geen bouwvergunning is vereist wanneer een school in een gebouw wordt 
geïnstalleerd zonder werkzaamheden. Aangezien de opening van deze school gepland is voor eind 2021, wil mevr. 
Culer graag een update over de voortgang van dit project.  

 
De burgemeester antwoordt dat het college de bezorgdheid van mevr. Culer deelt: een omvorming van 

een hogeschool in een drukke middelbare school zou leiden tot een constante stroom van voertuigen die het 
leven in de wijk ingrijpend zou veranderen. De eerste informatie was ook afkomstig van de pers en niet van de 
voornaamste belanghebbenden.  

In de pers werden vragen gesteld over de verkoopvoorwaarden van dit gebouw van de ULB. De 
burgemeester en schepen Biermann hebben de rector van de ULB ontmoet maar zij hebben geen nuttige 
informatie kunnen verkrijgen over de regelmatigheid van de verkoop of de intenties van de koper. Op de twee 
brieven (vraag naar informatie over de gevolgen voor de wijk) naar de rector werd niet geantwoord. Pas toen de 
pers het verhaal oppikte, heeft de verantwoordelijke van de inrichtende macht de gemeente gecontacteerd om 
het project van een pluralistische school toe te lichten, dat nogal vaag blijft, met name wat het aantal leerlingen 
betreft. 

 
In de zomer heeft schepen Biermann de minister van Onderwijs gecontacteerd om de bezorgdheid te 

uiten over de mogelijke vestiging van een dergelijke school in een woonwijk. Op 19 november 2020 heeft de 
regering van de Federatie Wallonië-Brussel toestemming gegeven aan de inrichtende macht, onder voorbehoud 
van de conformiteit van het gebouw, voor de inrichting van een school voor ± 450 leerlingen. Indien het gebouw 
in overeenstemming moet worden gebracht, zal de vergunning door het gewest worden afgegeven maar de 
gemeente heeft nog steeds de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, zoals zij heeft gedaan voor het project om 
een Britse school op te richten in de Schoon Uitzichtlaan. In dit stadium werd er nog geen aanvraag voor een 
vergunning ingediend. Het college zal dit dossier van nabij opvolgen. 

 


