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youchoose
Binnenkort kiezen we in Brussel 
een nieuw gewestelijk parle-
ment en een nieuwe Vlaamse 
gemeenschapscommissie. Een 
sleutelmoment dat de volgende 
vijf jaar het leven in deze stad 
zal bepalen. En ook het ideale 
moment om in deze Alert terug te 
blikken op de voorbije vijf jaar.

Deze regering was gestart met 
heel wat ambitie. We kregen al 
visioenen van een autoluwe stad 
waar straten eindelijk dienen om 
te leven en niet alleen om voertui-
gen door te laten. We gingen ook 
dromen van een stad die eindelijk 
de ontwikkeling van haar grond-
reserves doordacht en krachtig 
aanpakt. Deze regering, zo lazen 
we in de regeringsverklaring en 
in de persberichten, zou karakter, 
ruggengraat en visie tonen.

Helaas wordt de soep meestal 
niet zo heet gegeten als hij wordt 
opgediend. Onze ministers heb-
ben wel geprobeerd om greep te 
krijgen op deze stad – dat moeten 
we hen aangeven – maar te vaak 
zetten ze hun globale visie opzij 
voor losse en blitse projecten, 
lopen ze elkaar flagrant voor de 
voeten, zijn ze niet consequent. 
Of worden hun plannen gedwars-
boomd door projectontwikke-
laars of burgemeesters met een 
andere agenda. Lees het maar op 
de volgende bladzijden…

Sarah Hollander

Voorzitter Bral vzw 
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f e d e r a t i e  v o o r  a c t i e v e  b X l a a r s

Bral blikt terug op de legislatuur: deze regering 
zou ruggengraat en visie tonen, maar botst  

op projectontwikkelaars, spoorwegen, 
burgemeesters met een andere agenda of gewoon  

op andere ministers. En dan vergeet ze ook nog die ene 
belangrijke zin uit het regeerakkoord uit te voeren.

auto blijft koning

f iets
Pascal Smet is een bevlogen minister van 
Mobiliteit. Iedere dag een ideetje, gebracht 
met veel branie. Hij heeft goed begrepen 
dat communicatie een wezenlijk onderdeel 
is van beleid. Evenementen als Bicycity 
en FridayBikeday, fietskaarten met reliëf, 
ministers op de fiets en de aanstelling van 
een fietsmanager geven de fiets definitief 
een plaats in het mobiliteitsdiscours. 

Ondertussen  zitten alle assertieve fietsers 
op hun tweewieler, maar er is nog gigantisch 
potentieel. Het gewestelijk mobiliteitsplan 
Iris 2 beoogt een aandeel van 20% tegen 
2020. De vraag is hoe we de koudwatervrees 
van de net-niet-fietsers overwinnen. Commu-
nicatie alleen is wellicht niet voldoende. Ook 
geschilderde fietslogo’s en suggestiestroken 
weten veel ouders niet te overtuigen om hun 
kinderen met de fiets naar school te sturen 

mobil iteit

Bij het begin van de legislatuur hadden we het gevoel dat ons verkeersbeleid eindelijk zou ver-
anderen. We kregen een minister die oren had naar wat de Brusselse milieubeweging vroeg: 
meer visie, minder auto’s, meer fietsers,… Vijf jaar later oogt de balans eerder bescheiden.

le grand surplace 
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in het dolle Brusselse verkeer. De perceptie 
blijft dat Brussel geen fietsvriendelijke stad 
is. Moeten we niet meer investeren in ‘harde’ 
infrastructuur zoals vrijliggende fietspaden?

openbaar vervoer
Het waren jaren met veel investerin-
gen in rollend materieel en nieuwe 
lijnen. De nieuwe tram- en metrostel-
len betekenen meer  comfort: meer licht, meer 
ruimte en vlot in- en uitstappen door lage vloe-
ren. De overtuigingskracht waarmee Smet voor 
nieuwe tramlijnen pleit, mag gezien worden. 
De verlenging naar Marius Renard in Ander-
lecht is een feit, net zoals de nieuwe tramlijn 
10 Simonis-Heizel. Een doorbraak voor de 
verlenging van tramlijnen naar de Rand heeft 
de minister nog niet kunnen forceren. 

Begin dit jaar deelt de Mivb mee dat de 
commerciële snelheid van bussen en trams is 
afgenomen, ondanks investeringen in eigen 
beddingen. Trams en bussen blijven vastlopen 
in het steeds drukker wordende autoverkeer. 
Lichtpuntje is de doorbraak in het dossier 
over verkeerslichtenbeïnvloeding. Op de 
belangrijkste tramlijnen zal vanaf 2009 het 
licht op groen springen bij het naderen van 
een kruispunt. 

De regering keurt dan maar de herstructu-
rering van het bus- en tramnet goed. Ze knipt 
lange lijnen door om zo de regelmaat van het 
net beter te garanderen. De vermenigvuldi-
ging van overstappen moet de reiziger er maar 
bij nemen. ’s Avonds, in de daluren en in het 
weekend betekent dat veel tijdverlies door te 
lage frequenties. De commerciële snelheid 
van het net opkrikken gebeurt ten koste van de 
commerciële snelheid van de reiziger.

In het dossier van het Gewestelijk Expres 
Net (Gen) blijkt Brussel een maat te klein om 
de reizigersbehoeften van de Brusselaars met 
succes te verdedigen. In het exploitatieschema 
dat we nu door de maag gesplitst krijgen, 
verliezen Brusselaars uit Jette, Laken en 
Ukkel hun rechtstreekse verbindingen met 
het centrum om de Noord-Zuidverbinding 
voor te behouden voor ic-ir-verbindingen. De 
frequenties zijn ook niet ideaal. 

auto’s
Smet leek lang de verlosser die eindelijk zou 
snoeien in onze stadsautostrades en die fietsers 
en openbaar vervoer meer ruimte zou geven. 
Maar uiteindelijk hebben we weinig revoluti-
onairs opgetekend. Op het tracé van de kleine 
ring mist hij bijvoorbeeld een aantal kansen 
om ruimte af te snoepen van de auto. Het motto 
van deze regering blijft: als niet iedereen overal 
geraakt met de auto, sterft de stad.

In diezelfde logica wil deze regering ook niet 
horen van een stadstol. Het systeem van een 

slimme kilometerheffing wil ze gelukkig wel 
steunen maar zonder aan de kar te trekken.

parkeren
Om de regels over parkeren in alle gemeenten 
duidelijker en uniformer te maken, probeert 
Smet een gewestelijk parkeerbeleid uit te teke-
nen. De oprichting van een gewestelijk Par-
keeragentschap moet paal en perk stellen aan 
de absurde situaties waarbij aan de gemeen-
tegrenzen een ander parkeerregime geldt aan 
weerskanten van een straat. Er moet ook een 
gewestelijk parkeergeleidingssysteem komen 
zoals in Gent of Amsterdam. De parkeeror-
donnantie had heel wat voeten in de aarde. 
Niet in het minst omdat MR-burgemeesters er 
een aantasting in zagen van de gemeentelijke 
autonomie. De Brusselse regering zette door 
en op een paar achterhoedegevechten na kan 
het agentschap van start gaan in 2010.

smog
Vermits de auto zogezegd levensnoodzakelijk 
blijft voor Brussel, moet de regering op zoek 
naar andere maatregelen om de luchtvervui-
ling terug te dringen. Samen met collega Eve-
lyne Huytebroeck presenteert Smet pollupiek, 
een urgentieplan met noodmaatregelen voor 
smogmomenten. Voor de sensibilisering is 
het niet slecht en hopelijk is er ook een effect 
voor de gezondheid. Al liggen de tolerantie-
drempels vrij hoog. Problematisch is dat het 
openbaar vervoer de stijging van de vraag 
tijdens die piekdagen misschien niet zal kun-
nen opvangen.

ruimteli jke planning
Brussel wil minder auto’s in de stad. Waarom 
dan nieuwe wijken ontwikkelen zonder 
een goede ontsluiting door het openbaar 

vervoer? Thurn & Taxis (t&t) 
is exemplarisch. De promotor 

vraagt een vergunning voor 
4.522 parkeerplaatsen. Onder 
meer omdat er geen garantie 

is dat de tramverbinding er 
snel komt. 

logistiek
Sinds de discussie rond de Oosterweelver-
binding raakt de uitdrukking ‘walk and don’t 
look back’ opnieuw in zwang. De Brusselse 
regering past deze leuze ook toe voor het Bilc 
naast t&t, het zogezegd multimodaal distri-
butiecentrum zonder spoorverbindingen en 
zonder aansluiting op het water. Ok, het staat 
in het regeerakkoord maar het is een ronduit 
slecht project.

wedstrijden
Bij een van z’n eerste beleidsdaden stuurt de 
minister het ontwerp voor het Flageyplein 
terug naar de tekentafel. Hiermee geeft hij 
gehoor aan de roep van Disturb, Platform 
Flagey,… die roepen om een esthetisch 
en een functioneel plein. Smet breekt met 
de traditie en schrijft een internationale 
architectuurwedstrijd uit. Bij het Rogier-
plein doet hij dat nog eens over: hij trekt 
het dossier uit de handen van de gemeente 
om er voor te zorgen dat er een heraanleg 
komt die verder gaat dan bankjes en tegels. 
Er komt opnieuw een wedstrijd. Hiermee 
verlegt de minister een steen in het denken 
over de publieke ruimte in de stad. Een 
aanpak om Brussel te doen uitstijgen boven 
de  middelmatigheid.

Iris 2
Smet eindigt in mineur. Het lang verwachte 
mobiliteitsplan Iris 2 is een catalogus van 
goede intenties zonder garanties dat het 
autoverkeer zal verminderen. Het plan wil 
een allemansvriendje zijn en schuift zelfs 
maatregelen naar voor die extra autoverkeer 
uit het hinterland zullen aanzuigen: tunnels 
op de belangrijke invalswegen en 16.000 
park&ride-plaatsen op een boogscheut van 
het centrum. We vragen ons af waarvoor het 
Gen dan dient? 

Iris 2 moedigt de Brusselaar nauwelijks 
aan om de auto aan de kant te laten: extra 
ondergrondse parkeerplaatsen, afzwakking 
van maatregelen tegen sluipverkeer,… 
Iris 2 is nog maar een ontwerp. Het komt 
rijkelijk laat deze legislatuur en het is maar de 
vraag of het wel goedgekeurd raakt.

vervolg van pagina 1

Pascal heeft het denken over de stad beïnvloed. 
Maar het rijden in de stad is niet veranderd.
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wie ploegt, blijft al eens in de modder steken
De regering trad aan met de grote 
ambitie om greep te krijgen op de 
ontwikkeling van onze belangrijkste 
grondreserves en ontwikkelingspolen 
maar kracht en visie ontbraken nog 
al eens.

plannen voor ggb’s
Ggb’s zijn geen nieuwe partydrug maar gebie-
den van gewestelijk belang. De plannen voor 
de ontwikkeling van deze gebieden zijn pro-
minent aanwezig in de regeringsverklaring. 
We kunnen de ambities van de regering zo 
samenvatten: we kopen ze indien mogelijk, 
stellen er een richtschema voor op en ontwik-
kelen ze in samenwerking met de privé. En we 
richten een speciale cel op die alles in goede 
banen moet lijden.   

wat we zelf hebben,  
ontwikkelen we beter
Als je eigenaar bent van een terrein, kan je 
de inrichting er van veel makkelijker sturen. 
Daarom kondigt het Gewest globale onder-
handelingen aan met de Nmbs. Onze vrienden 
van het spoor bezitten namelijk geweldige 
lappen grond in deze stad en slaan daar graag 
munt uit. Het worden harde onderhandelingen 
maar dankzij federaal geld van Beliris slaagt 
onze minister-president Picqué er in om Delta, 
Josaphat, Ukkel-Moensberg en een site aan 
de Vilvoordselaan in handen te krijgen. Alles 
samen goed voor 370 000 m2. Veel  ggb’s 
blijven echter in privé-handen. 

regelgevende richtschema’s?
Dé nieuwe stedenbouwkundige tool van deze 
regering zijn de richtschema’s. Hierover lezen 
we dat ze een ontwikkelingskader van de 
ggb’s vaststellen. Bral is vragende partij voor 
zo’n nieuw planningsinstrument. Eindelijk 
zullen de verschillende betrokken actoren, 
zelfs de bewoners, van bij het begin samen 
zitten. Zo kunnen we samen werken aan een 
goeie visie.

Ijdele hoop. Picqué vergeet volgende zin 
uit het regeerakkoord uit te voeren: om de 
uitvoering ervan te waarborgen, dienen de 
richtschema’s een regelgevend karakter te 

hebben. In de plaats daarvan worden de richt-
schema’s louter richtinggevend en daardoor 
totaal niet afdwingbaar. Dat breekt hem zuur 
op. Zowel in Thurn & Taxis, het Rijks Admini-
stratief Centrum als in de Europawijk gaan de 
richtschema’s in rook op omdat andere heren 
andere plannen hebben.

Wil de overheid sterk staan in de machtsoe-
fening over grote terreinen die ze niet bezit, 
dan moet Brussel expertise opbouwen met 
publiek-private samenwerking en afdwing-
bare regels opleggen. En dan moeten alle 
overheidsinstellingen op één lijn te staan. Ook 
dat is niet altijd het geval.

3 goede pogingen
De regeringsverklaring kondigt aan dat er 
binnen de administratie een strategische cel 
komt voor de optimale ontwikkeling van deze 
gebieden en het vergemakkelijken van de ste-
denbouwkundige procedures. Weer een goed 

idee. Jammer genoeg krijgt deze cel weinig 
bewegingsvrijheid, wordt ze bedolven onder 
een enorme werklast en kent ze een groot 
verloop van personeel. Ze krijgt dan ook nau-
welijks greep op de dossiers met hun wirwar 
van belanghebbenden en overheden.

Wanneer blijkt dat deze cel niet volstaat 
voor de planning van zo’n grote zones, 
bedenkt het kabinet nog iets nieuws: het 
Agentschap voor Territoriale Ontwikke-
ling. Een beetje naar het voorbeeld van de 
Antwerpse planningscel of vergelijkbare 
instanties in Frankrijk. Dit agentschap zou als 
vzw los komen te staan van de administratie 
maar niet van de politiek. Idealiter zou zo’n 
agentschap projecten in goede banen moeten 
leiden over de verschillende administraties 
en overheden heen. Maar de ambities blijken 
geen stand te houden; het agentschap zou zich 
alleen toespitsen op de uitvoering terwijl de 
strategische cel het planningsgedeelte blijft 

stedenbouw

Charles heeft enkele grondreserves veroverd. Emir staat klaar om hem nu te dekken voor een 
aanval op het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

conclusie
Deze regering is er niet in geslaagd om de 
groei van het aantal autoverplaatsingen en 
van de files te stoppen. De volgende regering 

zal moeten kiezen: ofwel ondubbelzinnig 
gaan voor de ‘modal shift’. Onder meer door 
ons wegennet om te vormen van autorivieren 
tot multifunctionele openbare ruimte. Ofwel 

verderwerken op hetzelfde elan. En dan kun-
nen wij binnen vijf jaar nog eens dezelfde 
conclusies trekken. Alleen zullen de files dan 
nog langer zijn.
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vgc wil van geen wijken weten

De Vlaamse gemeenschapscommissie 
kiest voor efficiëntie. Ze plooit terug 
op haar kerntaken en centraliseert. Het 
nadeel is dat er meer tussenschotten 
komen en minder bewegingsruimte 
voor verenigingen.

Ook de gemeenschappen krijgen een nieuw 
parlement. Voor Brussel wil dat ondermeer 
zeggen dat we ook het college en de raad van 
de Vlaamse gemeenschapscommissie ofte 
vgc vernieuwen.

efficiëntie
Het vgc-college zet bij het begin van deze 
legislatuur hoog in op efficiënt bestuur. Voor 
onze Nederlandstalige ministers staat dat 
kennelijk synoniem met: terugplooien op 
haar eigen kerntaken cultuur, jeugd, welzijn. 
Weg van discussies over de ontwikkeling 

van de wijken. Mensen uit de gemeenschaps-
centra vinden dat jammer. Ze staan immers 
niet los van het stedelijk weefsel. Hun 
doelpubliek ligt vaak wakker van verkeer 
of leefmilieu. 

Ook het stedenfonds, de impulssubsidies 
voor Nederlandstalige verenigingen, richt 
zich meer op de kerntaken. Het gevolg is 
dat de geldstroom naar een aantal gevierde 
projecten weg valt. Buurthuis Bonnevie moet 
op zoek naar fondsen bij het Gewest, het 
breed bejubelde Limiet Limite in Schaar-
beek houdt op te bestaan en de gloednieuwe 
ploeg van Stadskwadraat, een vzw die de 
stedenfondsprojecten begeleidt, ziet zich 
ook geaborteerd.

ruimdenkendheid
De vgc heeft een punt met deze hervorming: 
soms dienden de subsidies voor acties die 

duidelijk op het terrein kwamen van het 
Gewest en dat kan niet de bedoeling zijn. 
Anderzijds dient het stedenfonds nu net 
om ook levenskansen te bieden aan randi-
nitiatieven, acties die een link leggen met 
gewestbevoegdheden, of die een brug slaan 
tussen jeugd, welzijn en cultuur in. Van een 
volgende vgc-college verwachten we wat 
ruimdenkendheid op dat vlak.

Ook de manier waarop die hervormingen 
gebeuren, is niet altijd fraai. Meer overleg met 
de verenigingen is gewenst.

in eigen handen
Een andere rode draad in de hervormingen 
is de centralisering van acties in handen van 
de administratie. De vrijwilligers hebben nu 
bijvoorbeeld minder in de pap te brokken bij 
de gemeenschapscentra. Ook het schoolop-
bouwwerk verhuist van het middenveld naar 
het ministerie. Volgens ons is zo’n aanpak 
niet nodig. De tendens van governance houdt 
zelfs in dat de overheid niet altijd zelf moet 
uitvoeren en controleren. Ze mag gerust 
geloven in de kracht en de creativiteit van het 
middenveld.

gemeenschapsbevoegdheden

opvolgen. Wie weet groeien de cel en het 
agentschap volgende legislatuur samen uit 
tot een krachtiger publieke stuurman. Liefst 
na een extra financiële injectie.

In de regeringsverklaring staat tenslotte dat 
er ook een Bouwmeester komt. Zo’n mens of 
cel moet een stempel drukken op architectuur, 
minder op planning, maar ook dat is nodig. 
De aanbesteding voor zo’n Bouwmeester is 
zopas afgelopen. Dat betekent dat de persoon 
pas tijdens de volgende legislatuur aan de 
slag kan. Hopelijk wil de volgende regering 
nog met hem of haar samenwerken.

Europawijk
We zoemen even in op één case: Europa. Brus-
sel als bouwheer van de Europese wijk, staat er 
in het regeerakkoord. Ook bij dit voornemen 
stijgt er goedkeurend gemompel op bij Bral. 
Brussel zal het heft in eigen handen nemen 
en via vermenging van functies de Europese 
wijk uit zijn isolement halen. Woningen zul-
len er komen! En overleg! Ook hier geeft 
de minister-president de opdracht voor een 
richtschema. Omdat er al zoveel plannen zijn 
gemaakt voor deze wijk, zal het vooral om een 
synthese gaan. Een verdedigbare keuze want 

we hebben niet zozeer een nieuw plan nodig 
om bovenop de stapel te leggen. We moeten 
vooral coördineren en uitvoeren.

de prakti jk
Het richtschema is nog maar pas af - ruim 
na de overlegvergaderingen en het openbaar 
onderzoek – of de Europese Commissie legt 
haar belangrijkste eis op tafel: de concen-
tratie van haar kantoren in de Wetstraat. Dat 
betekent een verdubbeling van haar huidige 
bestand daar. Dat zijn zo’n grootschalige 
plannen dat de andere voorstellen uit het 
richtschema prompt naar de koelkast gaan. 
Het blijft nog steeds de EU die de agenda 
bepaalt.

Dus bestellen de commissie én het Gewest 
samen een masterplan voor die nieuwe Wet-
straat. Als tegengewicht voor de kantoren 
vraagt Picqué ook woningen maar hij geeft 
geen garanties over het doelpubliek, de 
timing of  kwaliteit. Zelfs geen garantie dat 
ze er zullen komen.

non-moratorium
Tenslotte staan we even stil bij de tech-
nische kant van de zaak: de regelgeving. 

Hierover lezen we: Er wordt een morato-
rium ingesteld op iedere nieuwe regelge-
ving inzake stedenbouw en planning. De 
enige uitzonderingen op dit moratorium 
zullen voorbehouden worden aan de 
evoluties die betrekking hebben op een 
administratieve vereenvoudiging of een 
verplichting die voortvloeit uit de hiërar-
chie van de normen.

Toch begint de regering op het einde van 
de legislatuur te sleutelen aan het Brussels 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en de veran-
deringen gaan véél verder dan vereenvoudi-
gingen. De regering geeft zichzelf de moge-
lijkheid het Gewestelijk Bestemmingplan te 
wijzigen zonder zich daarbij te beroepen op 
het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, noch-
tans haar eigen visie op waar deze stad naar 
toe moet. Met andere woorden: ze kan mak-
kelijker afwijken van haar eigen plannen 
als zich een goede gelegenheid voordoet. 
Opportuniteitsstedenbouw noemen we dat. 
De volgende regering zou die nieuwigheid 
best gewoon wegkieperen, net als het Plan 
voor Internationale Ontwikkeling, en zou 
het Gewestelijk Ontwikkelingsplan best in 
eer herstellen.

Het moet rollen bij de vgc.
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veel energie maar weinig speed

Op het vlak van leefmilieu was er één orde-
woord de voorbij legislatuur: energie. Daar 
is duidelijk het meeste… energie naartoe 
gegaan. We mogen wel zeggen dat het thema 
nu eindelijk op de politieke kaart staat in dit 
gewest. Het budget voor het energiebeleid 
is tijdens deze legislatuur verveelvoudigd. 
De minister voor leefmilieu Evelyne Huyte-
broeck heeft met dat budget een omvangrijk 
arsenaal aan instrumenten en stimuli gecre-
eerd. Grotendeels lieve maatregelen : gemeen-
ten krijgen subsidies voor investeringen in de 
energiebezuiniging van hun gebouwenpark; 
de privé voor pilootprojecten; particulieren en 
rechtspersonen krijgen premies voor isolatie, 
dubbele beglazing, passief huizen…; ook voor 
groene elektriciteit zijn er dikke premies plus 
groene stroomcertificaten. En verder heeft 
de minister veel geïnvesteerd in informatie, 
renovatieadvies en sensibilisatie.

En dan zijn er nog een aantal initiatieven die 
laat in de legislatuur zijn gekomen en waarvan 
we pas de komende jaren vruchten zullen pluk-
ken: de nieuwe renteloze energielening voor de 
minder-kapitaalkrachtigen; de biomethanisa-
tie-installatie die stroom zal produceren uit ons 
organisch afval, de relatief ambitieuze normen 
voor energieprestaties van gebouwen.

te mooi?
De minister maakt zich sterk dat ze mee daar-
door onze CO2-uitstoot met twaalf procent 
heeft doen zakken. Bijna te mooi om waar te 
zijn. Gaat het hier om een structurele daling 
of heeft het te maken met de hoge olieprijs en 
de zachte winter van 2007? 

Hoe dan ook zijn die instrumenten stappen 
in de goede richting. De komende regering 
zal ze nog moeten verbeteren en aanvullen. 
Maar het grootste minpunt is dat deze regering 
heeft nagelaten een duidelijke marsrichting te 
kiezen. Ze heeft niet afgesproken hoeveel ver-
mindering van uitstoot ze wil tegen wanneer. 
Dus weet niemand waar we naartoe moeten 
op lange termijn en hoe groot de inspanningen 
moeten zijn . Dus kunnen we niet evalueren of 
we onze doelen halenop de goede weg zitten. 
En investeerders blijven zitten met twijfels over 
de klimaatpolitiek op lange termijn.

Nochtans heeft de Brusselse regering eind 
2007 een klimaatplan aangekondigd. Geza-
menlijk nog wel! Een zeldzaam staaltje van 
transversaal beleid! Wij hebben zelf deelgeno-
men aan enkele ateliers met de vakbeweging, 
de bedrijfswereld en de kabinetten om dat 
plan voor te bereiden. Maar helaas, na meer 
dan een jaar wachten we nog altijd op het 
eerste ontwerp van dat plan. Ontzettend jam-
mer. Tenzij de verschillende kabinetten het in 
extremis nog eens geraken, weet de volgende 
minister meteen waar hij of zij de schouders 
onder moet zetten.

afval
Het is ironisch maar het afvalbeleid is een 
spiegelbeeld van het energiebeleid. Terwijl 
we bij energie veel instrumenten gecreëerd 
hebben maar geen doelstellingen, zitten we 
op het vlak van afval met ambitieuze objec-
tieven maar zonder de instrumenten om ze te 
bereiken. In het afvalplan dat Huytebroeck 
en haar collega voor netheid Emir Kir samen 
in openbaar onderzoek brengen in oktober, 

vinden we reducties terug van de hoeveelheid 
papierafval, verpakkingen, verspild voedsel 
enzovoort. Afwachten of de regering dit plan 
nog bekrachtigt maar als doel is het prima. 
Alleen laat de regering haar beste spelers op 
de bank zitten. 

Ze durft het principe van de vervuiler betaalt 
niet invoeren, durft het zootje bij Net Brussel 
niet grondig aanpakken, durft geen statiegeld 
heffen. Ook hier is er weer teveel onenigheid 
binnen de regering om vooruit te gaan.

Het plan kondigt vooral studies en inten-
ties aan in verband met nieuwe maatregelen 
maar voor krachtige beslissingen komt het 
plan gewoon te laat in de legislatuur. Een 
volgende regering zal die maatregelen moe-
ten nemen. De enige grote vernieuwing is de 
biomethanisatie-installatie die gepland is. Die 
moet instaan voor de vergisting van 40 .000 
ton organisch afval dat nu verbrand wordt.

ondergeschoven kind
Ook op andere terreinen hebben we stappen 
vooruit kunnen zetten. Het geluidsplan en het 
regenplan zouden moeten helpen om overlast 
aan te pakken. De minister heeft ook geïnves-
teerd in sensibilisering in duurzaam bouwen 
en duurzame ontwikkeling van onze grond-
reserves en bestaande wijken. Het parlement 
heeft uitgepakt met een ambitieuze ordonnan-
tie om ons te beschermen tegen schadelijke 
gsm-straling maar de uitvoeringsbesluiten 
zijn voor de volgende minister. De gloed-
nieuwe bodemordonnantie moet helpen onze 
bodemvervuiling aan te pakken. Ook hier is 
het wachten op de uitvoeringsbesluiten.

Het grootste minpunt van Huytebroeck 
ligt waarschijnlijk bij natuur. De natuur-
verenigingen hebben haar vorig jaar een 
twee op tien gegeven. Van de zo belangrijke 
groene linken van de rand naar het centrum 
is niets gerealiseerd. Huytebroeck heeft zich 
geconcentreerd op de groene wandeling die 
aan de buitenrand van het gewest loopt maar 
die vooral een recreatieve functie heeft. De 
gloednieuwe ordonnantie over natuurbehoud 
krikt haar eindscore mogelijk nog een stuk op 
maar de balans blijft mager.

conclusie
Een algemene vaststelling: Huytebroeck is 
niet snel. De intenties waren vaak goed maar 
veel van haar verwezenlijkingen zijn er pas 
gekomen op het einde van de legislatuur. En 
sommige beslissingen schuiven gewoon door 
naar een volgende minister. Die weet meteen 
wat er op zijn of haar bord zal liggen.

milieu

Deze regering wou zichzelf een energie-pak aanmeten en dat is redelijk goed 
gelukt. Maar een sterk engagement voor het klimaat bleef uit. En op andere 
vlakken waren de verwezenlijkingen vaak te weinig of te laat.

Evelyne rust even uit. Wacht maar tot ze haar rapport voor natuur onder ogen krijgt!
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het plan van 5000 kritieken

Over weinig projecten van deze 
regering is zoveel inkt gevloeid 
als over het huisvestingsplan, 
het project om 5.000 nieuwe 
woningen te bouwen. Daarmee 
lijkt het een van de speerpunten 
van deze legislatuur. Door haar… 
euh… vasthoudend optreden zal 
minister ‘appelle-moi Françoise’ 
Dupuis allicht de geschiedenis 
ingaan als mevrouw Huisves-
tingsplan.

Dupuis heeft de voorbije vijf 
jaar een olifantenvel getoond, 
ondanks de bakken kritiek die ze 
over zich heen kreeg. Volgens de 
ene ging ze veel te traag vooruit. 
Anderen verweten haar dat ze 
totaal geen geduld had en veel te 
snel ging. Vreemd genoeg hebben 
beide groepen gelijk.

te traag
Om tijd te winnen, bundelen de 
lastenboeken voor de eerste reeks 
projecten alle onderdelen van het 
bouwproces in één taak: ontwerp, 
uitvoering van de werken en 
onderhoud achteraf. Dat draait uit 

op een fiasco. Want alleen de twee 
allergrootste bouwfirma’s voelen 
zich opgewassen tegen de taak. 
Door gebrek aan concurrentie 
leggen zij hun prijzen te hoog 
waardoor verschillende projecten 
niet doorgaan.

Er duiken nog andere obstakels 
op: vooral de MR-gemeenten 
weigeren terreinen ter beschik-
king te stellen. En omdat Dupuis 
systematisch de sociale woningen 
ruimtelijk scheidt van de mid-
denklasse-woningen, doemt het 
spookbeeld van de sociale getto’s 
op. Veel buurtbewoners stappen 
naar de Raad van State.

We moeten Dupuis nageven 
dat ze het geweer van schouder 
durft te veranderen. Na die eerste 
desastreuze fase stuurt ze haar 
olietanker bij, onder impuls van 
stadscollectief Disturb. Vanaf 
2007 scheidt ze de aanbesteding 
voor het ontwerp opnieuw van de 
aanbesteding voor de werken. En 
hier en daar begint ze te experi-
menteren met overleg.

Al bij al vordert het huisves-
tingsplan langzaam. Op het einde 
van de rit heeft de staatssecretaris 
vergunningen op zak voor 1.000 
woningen. Niet meer.

te rap
En toch krijgt ze ook te horen dat 
ze te rap gaat. Ze maakt weinig 
tijd vrij voor overleg met andere 
overheden of met omwonenden. 
Ze weigert meestal om te onder-
zoeken wat de gevolgen zijn van 
haar projecten op de verkeers-
situatie, het groen, de scholen in 
de omtrek... In Heembeek bestelt 
Stad Brussel een stedenbouw-
kundige studie maar de staats-
secretaris voor huisvesting en ste-
denbouw laat doodleuk weten dat 
ze niet gelooft in dat soort dingen 
en dat ze niet wil wachten op de 
uitkomst er van. In Neerpede gaat 
ze nog verder: ze ‘vergeet’ mee te 
werken aan het bijzonder bestem-
mingsplan waarmee de gemeente 
Anderlecht de site Ketelstraat 
wil plannen. Zo’n plan zou haar 
inderdaad vertragen.

huisvesting + leegstand
Door dat huisvestingplan had onze 
beste Françoise nog maar weinig 
tijd of energie over voor andere 
zaken. De 15.000 tot 30.000 
woningen die te rapen vallen in 
leegstaande gebouwen staan nog 
altijd te verkommeren. De rege-
ring weet niet eens hoeveel het er 
ongeveer zijn. Laat staan dat ze 
veel actie ondernomen heeft om 
er iets aan te doen. De opvolger 
of opvolgster op dit kabinet zal 
werk moeten maken van een 
stevig anti-leegstandsbeleid, met 
een gewestelijke inventaris van 
leegstand, juridische begeleiding 
aan de gemeenten en een aantal 
nieuwe wettelijke instrumenten.

Ook de meeste andere huis-
vestingsdomeinen bleven braak 
liggen. Geen nieuws over de 
huurtoelage of de controle van 
de huurprijzen... Er is wel veel 
geld gegaan naar de renovatie van 
sociale huisvesting maar zonder 
extra controle op of stimuli voor 

de sociale huisvestingsmaat-
schappijen verloopt die renovatie 
bijzonder stroef.

conclusie
Was ‘t nu een goed of een slecht 
idee om de staatssecretaris vast 
te pinnen op die 5.000 wonin-
gen? Doorgaans vinden wij zo’n 
cijfermatig doel nodig. Zonder 
dat aantal waren er wellicht nog 
veel minder woningen gebouwd. 
Maar in dit geval had het cij-
fer ook duidelijke nadelen: het 
botste met andere, evenwaardige 
doelstellingen zoals de nood aan 
groen, de nood om een duur-
zame mobiliteit te ontwikkelen, 
de roep om inspraak… Het was 
waarschijnlijk beter geweest de 
doelstelling iets verfijnder te 
formuleren dan louter als een 
blind cijfer. Iets voor de volgende 
regering dus. Die krijgt de zware 
opdracht om efficiëntie en ambi-
tie te laten rijmen met doordachte, 
geïntegreerde planning.

In Heembeek en 
Neerpede bakt 

Françoise ze bruin.

huisvesting

Het huisvestingsplan was misschien wel de grootste werf 
van deze regering en waarschijnlijk de meest bekritiseerde. 
Ondertussen bleef de leegstand in de stad onaangeroerd.
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