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De Staten-Generaal van Brussel 
is afgerond. De conclusies van 
het platform zijn voorgesteld 
aan de Brusselaars en politici. 
Een succes? 

Ja, want ook al waren misschien 
niet àlle Brusselaars betrokken, 
de mobilisatie was enorm: een 
100-tal wetenschappers werkten 
samen aan de analysenota’s en 
2.600 mensen namen deel aan 18 
debatten. Ja, want zelfs al zijn de 
conclusies een consensus tussen 
de 10 initiatiefnemers, ze zijn 
zeker geen saai compromis. De 
uitdagingen zijn groot en actie 
wordt dringend, voor iedereen. 

Een andere verdienste was de 
samenwerking tussen de verschil-
lende sectoren. Die was voor 
iedereen een verrijking. Bral 
heeft er dan ook voor gekozen om 
ze nog even verder te zetten. We 
schrijven deze Alert, waarin we 
enkele belangrijke krachtlijnen 
van de Staten-Generaal analyse-
ren, samen met de collega’s van 
Inter-Environnement Bruxelles 
(IEB). Ook dit bleek een zeer 
verrijkende ervaring. Lees zelf 
maar!

Alle documenten, nota’s, conclu-
sies en ook de reacties van alle 
politieke partijen: www.staten-
generaalvanbrussel.be.

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

De Staten-Generaal zette heel veel 
Brusselaars aan het denken over de 
toekomst van hun stad. © Nick Winchester

Cityboom of duurzame stad?

De grote vraag naar woningen dwingt ons 
om na te denken over ons grondgebruik. 
Voor we de stad verdichten, moeten we naar 
een evenwicht zoeken tussen de functies. 
En zoals iedereen weet, is er in Brussel een 
grote concentratie aan tertiaire activiteiten, 
ofte een enorm surplus aan kantoren. Hier 
liggen kansen voor het grijpen om woningen 
te creëren. Hetzelfde geld voor de leeg-

staande panden boven winkels. De strijd 
tegen leegstand blijft dan ook prioritair, 
willen we eindelijk komaf maken met de 
monofunctionele zones in deze stad. 

Ieb stelt voor om een taboe op te hef-
fen: “Het bevorderen van de duurzame 
stad kan niet enkel bekeken worden op 
het territorium van het Gewest maar moet 
gebeuren in dialoog met de andere Gewes-

stadsontwikkeling

De conclusies van de Staten-Generaal zijn niet mis te verstaan. Willen we 
binnen 10 jaar de door het Planbureau voorspelde 150.000 nieuwe inwoners 
huisvesten, dan moeten we dringend werk maken van een vernieuwend project: 
een duurzame stad.

www.statengeneraalvanbrussel.be
www.statengeneraalvanbrussel.be


2

ten. Bepaalde oververtegenwoordigde 
functies, zoals de administratieve, moeten 
herverdeeld worden”. 

meer stadscentra
Een duurzame en solidaire stad is een stad die 
haar wijken en publieke ruimte opvat als plaat-
sen van uitwisseling en ontmoeting tussen 
alle soorten van gebruikers. Als we Brussel 
ontwikkelen als een policentrische stad met 
meer stadscentra, zal er meer economische 
en sociale uitwisseling plaatsgrijpen tussen 
werelden die elkaar vandaag soms negeren. 
Wonen, buurtwinkels en ambacht ten dienste 
van de stad moeten voorrang krijgen.
Net zoals we erop moeten toezien dat de hui-
dige bewoners bij stadsvernieuwing in hun 
wijk kunnen blijven, moeten we ook goed 
plannen waar we nieuwe sociale woningen 
bouwen. Bral en Ieb stellen voor dat bij elk 
nieuw project van een zekere omvang een 
minimum aantal sociale woningen wordt 
opgelegd, in plaats van ze en masse in te plan-
ten zonder rekening te houden met hun inte-
gratie in het bestaande stedelijke weefsel. 

opgepast: grondreserves!
De ontwikkeling van belangrijke grondre-
serves zal zeker een impact hebben op de 
rest van de stad. We moeten nieuwe getto’s 
vermijden, of het nu gaat om concentratie 
van kantoren, van armen of van rijken. Het 
moeten gemengde en levende wijken worden. 
De grondreserves maken deel uit van het 
stedelijk weefsel en het is dus belangrijk ze 

op te vatten als plaatsen die zich openstellen 
voor de omliggende wijken en de stad waarin 
ze zich bevinden.

Om de planning van deze sites alvast te ver-
beteren, stelt Bral voor om de richtschema’s 
bindend te maken. Maar dan moeten de buurt-
bewoners, de privésector en de overheden er 
allemaal bij betrokken zijn. En er moeten 
duidelijke engagementen zijn. Bral vraagt ook 
dat een transversale cel de ontwikkeling van 
de grondreserves coördineert, van de planning 
tot de uitvoering. 

economische ommezwaai
De demografische ontwikkeling zal de kloof 
tussen onze niet-gekwalificeerde arbeids-
krachten en het grotendeels tertiaire aanbod 
aan jobs nog doen toenemen.  De oplossing 
ligt in de lokale, endogene economie. Die is 
minder vatbaar voor delocalisatie, staat ten 
dienste van de stad en van haar hinterland. 
De Staten-Generaal roept om een economie 
die functioneert als een kringloop en waarbij 
grondstoffen en producten zoveel mogelijk 
gemeenschappelijk beheerd worden. Dit 
is wat sommigen de functionele economie 
noemen, een economie van intensief gebruik 
eerder dan van bezit. Bijvoorbeeld autodelen 
in plaats van massale aankoop van individuele 
wagens. Recyclage is in zo’n economie een 
zwaktebod. We moeten vooral producten 
herstellen en  hergebruiken. Ieb hoopt zo op 
een verschuiving van de tewerkstelling: van 
productie en distributie van producten die 
ontworpen zijn voor een korte levensduur, 
naar onderhoud en herstel.

nieuw GewOP 
De demografische ontwikkelingen, de opwar-
ming van de aarde en de ecologische uitdaging 
vormen de kans om een innoverend project in 

te schrijven in het nieuwe Gewestelijke Ont-
wikkelingsplan of GewOP. De besluiten van 
de Staten-Generaal zijn duidelijk: dat nieuwe 
GewOP is dé gelegenheid om de bevolking 
te mobiliseren voor een grote oefening in 
participatieve democratie. Het plan moet meer 
worden dan zomaar een optelsom van losse 
projecten: het moet de behoeder zijn van de 
grote evenwichten, met een geïntegreerde 
visie en strategisch programma waarnaar 
bijvoorbeeld het Gewestelijk Bestemmings-
plan, het Internationaal Ontwikkelingsplan 
en het gewestelijk mobiliteitsplan zich moeten 
plooien. 

Auteur: Mathieu Sonck (IEB)  
Co-auteur: Steyn Van Assche (Bral)
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over 
bevolkingsdichtheid 
De gemiddelde bevolkingsdichtheid van 
Brussel is niet erg hoog: 65 inwoners 
per hectare, variërend van minder dan 
20 tot meer dan 200, afhankelijk van de 
gemeente. Dat gemiddelde kan zeker naar 
omhoog, naar bijvoorbeeld 85 inwoners 
per hectare, maar dan moet het wel op een 
gedifferentieerde manier gebeuren: een 
resolute concentratie van bevolking in de 
zones die goed bediend worden door het 
openbaar vervoer en een deconcentratie 
van andere zones, met een goed beleid voor 
de open ruimte. Bij die verdichting moeten 
we rekening houden met de geografie van 
Brussel, de valleien en stormbekkens, en 
met netwerk van groene ruimten en beken. 
Voor de Staten-Generaal is dit een van de 
grote uitdagingen van het nieuwe GewOP.

solidaire stad boven
In een stad waar 10% van de inwoners 
33% van de rijkdom bezitten, terwijl de 
10% armsten slechts over 1,3% beschik-
ken, dreigt de demografische uitdaging 
de kloof nog te vergroten. We staan dus 
op een tweesprong: ofwel evolueren we 
naar een stad die wel zeer energiezuinige 
woningen telt, bedekt met zonnepanelen 
en stedelijke windmolens, met een zeer 
efficiënt openbaar vervoernetwerk en waar 
de wagen uit de publieke ruimte verbannen 
wordt maar die anderzijds heel duaal is. 
Zo’n stad is onmenselijk voor de inwo-
ner met weinig koopkracht. Een andere 
mogelijkheid is dat we een stad worden 
met dezelfde eigenschappen maar die de 
ongelijkheden opvangt via een broodno-
dige solidariteit en een betere verdeling 
van rijkdom, zowel tussen individuen als 
tussen de verschillende beleidsniveaus, 
met inbegrip van het Europese. 

Een duurzame stad vat haar wijken en publieke ruimte op als plaatsen van uitwisseling  
en ontmoeting. © Philippe Meersseman
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groene stad = duurzame stad = ontmoetingsplaats

Wanneer het gaat over ongezonde leefom-
geving, komt vaak de overbevolking ter 
sprake. Buurten als Sint-Joost en Laag-
Molenbeek zouden overbevolkt zijn. Dat is 
gedeeltelijk waar. Sint-Joost telt zo’n 200 
inwoners per hectare. Da’s veel meer dan 
het Brusselse gemiddelde van 63 maar nog 
altijd minder dan bijvoorbeeld veel Parijse 
buurten. Het probleem van overbevolking 
is relatief: terwijl we nieuwe buurten best 
even dicht bebouwen, zijn onze huidige 
‘overbevolkte wijken’  slecht uitgerust om 
zoveel inwoners op te vangen. De huizen zijn 
er meestal laag en dus zijn die relatief hoge 
aantallen vooral te danken aan het feit dat 
veel mensen samen huizen per woning. Veel 
verdiepingen die oorspronkelijk gebouwd 
zijn om gezinsleden alleen te laten slapen, 
bevatten nu slaapkamers én leefruimtes voor 
zes of zeven mensen. De verluchting is niet 
voorzien op zoveel verdamping. Bovendien 

zijn de woningen in slechte staat. Die com-
binatie overbevolking + verloederde woning 
staat garant voor vocht, slechte verwarming, 
goedkope en meer toxische materialen... en 
dus een ongezonde binnenlucht. Een onder-
schat probleem.

verhuizen oplossing?
De situatie buiten is niet beter: de Brusselse 
volkse buurten bestaan uit vrij smalle straten 
met weinig pleinen en parken. Een duidelijk 
gebrek aan groen en recreatieve ruimte dus. 
Bovendien kampen ze met verkeersoverlast, 
uitlaatgassen en lawaai... Een relatief onvei-
lige situatie en veel afval veroorzaken extra 
stress en gezondheidsklachten. 

De nota ‘sociale ongelijkheid’ wijst op 
het feit dat mensen die in een ongezonde 
leefomgeving wonen, vaak verhuizen. Maar, 
zegt de nota ook, een verhuis biedt zelden een 
oplossing. Meestal trekken ze gewoon naar 
een andere woning in gelijkaardige omstan-
digheden. De sociale segregatie door de stad 
verhindert hen zich in de betere buurten te 
vestigen.

groene wijken
Ongeveer de helft van de oppervlakte van 
het gewest is niet bebouwd maar bedekt met 
vegetatie. Probleem: die open ruimte blijft 
afnemen. En: ze is sowieso al ongelijk ver-

deeld. In de centrumgemeenten en deze in de 
eerste kroon is er nauwelijks groen; vooral de 
tweede kroon is goed bediend.

De auteurs van de nota ‘duurzame stad’ 
nemen er de Rand bij en zien een evenwichtig 
drieluik: het Zoniënwoud in het zuidoosten, 
het Pajottenland in het zuidwesten en in het 
noorden de aaneenschakeling Koning Bou-
dewijnpark - Koninklijk Park - Ossegem - 
Koninklijk Domein - Meudon - 3 Fonteinen. 

Groen met regionale uitstraling is dus 
nooit ver weg. Wat we missen, is groen op 
buurtniveau. Dat heeft een andere functie dan 
een stadsbos. Voor de inwoners van pakweg 
Kuregem of de Brabantwijk heeft dat gemis 
een duidelijke impact op de gezondheid. 
Studies wijzen uit dat aanwezigheid van groen 
een genezend effect heeft. Patiënten in een 
ziekenhuis die uitkijken op groen, genezen 
sneller dan hun lotgenoten met zicht op de 
parking.

vergeten groen
In de volkse wijken komt het schaarse groen 
van piepkleine buurtparkjes en tuinen. Maar 
omdat de buurtparkjes op de eerste plaats een 
recreatieve en sociale functie hebben, is de 
hoeveelheid groen er vaak erg beperkt: een 
bank en een glijbaan, een conifeer en een rij 
tulpen en that ‘s it. Voor plant en dier zijn deze 
plekken waardeloos en zelfs de mens mist 
hier de kans om in contact te komen met een 
stukje natuur. Tuin- en parkspecialisten kun-
nen met kleine ruimtes nochtans wonderen 
doen, maar onze groendiensten missen vaak 
de kennis en interesse. Veel parkjes zijn dus 
eigenlijk restruimte.

De tuinen dan maar. Veel steden zijn jaloers 
op onze rijkdom aan tuinen maar in de meest 
achtergestelde buurten staan ook deze kleine 
oases zwaar onder druk. Eigenaars die zonder 
vergunning koterijen, achterkeukens of par-
kings aanleggen in hun tuin zijn niet te tellen. 
Controle is beperkt.

maatregelen
Wat moeten we doen om onze bevolking meer 
menswaardige woonomstandigheden aan te 
bieden? Om te beginnen moeten we zeker 
25.000 goede sociale woningen bijbouwen om 
gentrificatie tegen te gaan en om om het recht 
op kwalitatieve, aangepaste en betaalbare 
huisvesting te garanderen. We moeten ook 
de kwaliteit van huurhuizen op de privémarkt 

De Staten-Generaal heeft nog maar 
eens getoond hoe belangrijk de leefom-
geving is voor ons welzijn. Het groene 
en blauwe netwerk is niet zomaar 
een kers op de taart, maar een echte 
noodzaak voor de volksgezondheid. 
De stad moet een aangename ontmoe-
tingsplaats zijn. Ook de kwaliteit van 
onze woningen moet omhoog. 

Waarom zouden we intensieve daktuinen niet verplichten bij grote nieuwbouwprojecten? 
© Steve Cadman

groen & wonen
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nog intensiever controleren om ongezonde 
leefomstandigheden tegen te gaan.

Er moet meer groen komen rond de wonin-
gen. Collectieve gevelvergroening is één mid-
del, maar waarom geen intensieve daktuinen 
verplichten bij grote nieuwbouwprojecten? 
Nu verplicht de gewestelijke stedenbouw-
kundige verordening (gsv) al extensief dak-
groen bij nieuwbouw maar eigenlijk is dat 
nog een kwistig gebruik van ruimte. Op de 
daken van nieuwe kantoorgebouwen kunnen 
we gerust echte publieke parken aanleggen. 
Gezinsvriendelijke bovenverdiepingen met 
echte daktuinen zouden de standaard kunnen 
worden bij nieuwe wooncomplexen.

Buurtparkjes en groen op straatniveau moe-
ten we integreren in het groen netwerk, onder 
meer om circulatie van zuivere lucht tot stand 
te brengen. We verwachten dat de volgende 

regering in haar regeringsverklaring en in een 
nieuw ambitieus Gewestelijk Ontwikkelings-
plan of GewOP duidelijk maakt waar ze welke 
ruimtes en assen wil vergroenen. 

Om het Brussels grondgebied ecologisch 
in te richten, is een benadering op basis van 
de valleien belangrijk, klinkt het in de nota 
‘duurzame stad’. Water moet meer aandacht 
krijgen: open beken, waterpunten en boven-
grondse opvangsystemen van regenwater kun-
nen onze wijken aangenamer maken.

Tuinen moeten dringend een betere en 
effectieve bescherming krijgen. Via de 
nieuwe ordonnantie op natuurbehoud onder 
meer, maar ook door de bestaande wetgeving 
beter te doen naleven. We vragen een veel 
minder tolerante houding van de overleg-
commissies.

ontmoetingen
Je woning is niet de enige plaats waar je je 
thuis kan voelen. Ook je wijk moet je als 
een veilige en aangename plek beschouwen. 
Ontmoetingsmogelijkheden ontwikkelen in 
een kwaliteitsvolle openbare ruimte is dus een 
must. Stimuleer collectieve binnengebieden 
om zo grotere aaneengesloten groene zones 
te creëren en om ontmoeting te vergemak-
kelijken. Nog een ander idee: waarom niet 
systematisch fruitbomen en moestuintjes 
voorzien in onze groene ruimtes? Het bevor-
dert het contact met de natuur en met de 
buurtbewoners en geeft mensen die het niet 
breed hebben bovendien toegang tot fruit en 
groenten. 

Auteur: Piet Van Meerbeek (Bral) 
Co-auteur: Erwan Marjo (IEB)

orde in de krabbenmand

zeven bestuursniveaus
Het is algemeen erkend dat de grote versnip-
pering van bevoegdheden in Brussel een van 
de grote problemen is waarvoor we vandaag 
staan. Gemeenten, Gewest, Gemeenschappen, 
federaal en Europa: in totaal zeven niveaus 
besturen Brussel en dat maakt het allemaal 
complex en inefficiënt. Zo is het moeilijk 
een antwoord te formuleren op de grote 
uitdagingen. 

Voorbeelden van deze inefficiëntie vind 
je spijtig genoeg bij overvloed. Zoals bij de 
heraanleg van het Rogierplein… Daar floot 
het Gewest het project van de gemeente terug 
maar verschillende vergunningen waren al 
afgeleverd, in dit geval de parkings van het 
Rogierplein met al haar in- en uitgangen. 
En het studiebureau moest een inventieve 
oplossing vinden voor een heraanleg die 
zowel de gemeentelijke als de gewestelijke 
visie respecteerde. Het Flageyplein was een 
gelijkaardig verhaal.

Vaak zien we ook dat gemeenten het 
gewestelijk beleid maar mondjesmaat uit-
voeren, omdat ze een andere agenda hebben. 
Het Huisvestingsplan is hier een sprekend 
voorbeeld van. Voor de uivoering van dit 

programma rekende het Gewest op de inzet 
van de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij terwijl de gemeenten gronden 
ter beschikking moesten stellen. Maar door 
de terughoudende houding van de gemeenten 
werd dit plan een lekke boot.

twee institutionele uitdagingen
De Staten-Generaal formuleert twee pistes 
als antwoord op deze bevoegdheidsversnip-
pering. Ten eerste moeten de bevoegdheden 
tussen de verschillende niveaus herzien 
worden. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest moet de hoofdcoördinator worden 
of een exclusieve bevoegdheid bezitten 
over volgende domeinen: de verschillende 
belastingen voor bedrijven, mobiliteit, 
parkeerbeleid, toerisme, lokale of regionale 
acties op bi-/multicultureel vlak, onthaal 
en integratie van nieuwkomers, beroeps-
opleiding...

De tweede piste vraagt een herziening van 
het aantal gemeenten, van hun grenzen en 
van hun relatief gewicht. Het tentakelvormig 
gebied van de Stad Brussel roept vooral 
vragen op, net zoals het demografisch en 
socio-economisch onevenwicht tussen de 
gemeenten van de eerste en tweede kroon. 

toekomstvisie in overleg
Maar naast coördinatie tussen die verschil-
lende niveaus mist ons beleid ook transver-
saliteit en zelfs een gedragen toekomstvisie. 
Waar wil en moet Brussel naartoe de komende 
jaren? 

Als we weg willen van de ad hoc politiek 
waarbij bijvoorbeeld huisvestingsprojecten 
totaal los staan van collectieve voorzie-
ningen of weginfrastructuur, moeten we 
vooruit kijken. Met  korte-termijn-denken 
komen we er niet. Het platform dat aan de 
basis ligt van de Staten-Generaal, vraagt een 
Gewestelijk Ontwikkelingsplan of GewOP 
met een visie en een stadsproject. Zo’n plan 
moet tot stand komen in overleg met alle 
stedelijke actoren, bewoners, gebruikers, 
middenveld en de privé. Bral en Ieb vragen 
dat de regering zelfs de regeringsverklaring 
onderwerpt aan een publiek debat. Want die 
verklaring moet immers al de verschillende 
elementen van het nieuwe Gewestelijk Ont-
wikkelingsplan omvatten. Zo kan de input 
van de verschillende stedelijke actoren zo 
vroeg mogelijk in rekening worden gebracht. 
Ook opvolging is belangrijk. Waarom zou de 
regering geen jaarlijkse stand van zaken op 
maken en voor leggen aan het parlement en 
aan de Brusselaars?

democratische vital iteit
Wie welke bevoegdheid heeft, is maar één ding; 
hoe die overheden hun bevoegdheid gebruiken, 

Een van de vaststellingen van de Staten-Generaal is de transversaliteit tussen 
de verschillende uitdagingen. Duurzame stad, huisvesting, fiscaliteit, cultuur... 
allemaal gelinkt met elkaar. Een verandering in het ene domein, beïnvloedt het 
andere. Hoe kan het stedelijk beleid daar op inspelen? 

stedeli jk bestuur
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is zeker even belangrijk. Wij pleiten daarom 
voor een nieuwe beleidscultuur. De politici 
moeten beseffen dat ze niet de controle hebben 
over de evoluties binnen de stad maar dat er 
andere actoren zijn die een even grote stempel 
drukken op de stedelijke ontwikkelingen: 
ondernemingen, bewoners, verenigingen… 
We willen een beleid dat enerzijds duidelijke 
keuzes maakt voor een bepaalde toekomstvi-
sie, vastgelegd in het GewOP, en dat anderzijds 
zoveel mogelijk samenwerking zoekt tussen al 
deze actoren. We willen af van die neiging om 
de handelingen die samen ‘politiek’ vormen, 
te beschouwen als exclusief territorium van 
overheidsorganen en af te schermen van de 
rest van de samenleving.

Er is natuurlijk al heel wat geprobeerd op 
dat vlak. In stedenbouw bijvoorbeeld waren 
de richtschema’s de eerste pogingen van de 
overheid om overleg bij aanvang van een 
project te organiseren. Het resultaat van deze 
pilootprocedures was mager en dat vraagt om 
een transparante evaluatie.

van onderuit
Maar participatieve democratie gaat veel 
verder dan participatie georganiseerd door 

de overheid. Initiatieven van onderuit, buiten 
alle institutionele procedures, moeten hun 
plaats krijgen. De vitaliteit van de civiele 
maatschappij die we gezien hebben in de 
zuidwijk of aan  Flagey, moet kansen krij-
gen. Er moeten stimulansen komen voor 
initiatieven van tijdelijk gebruik van sites en 
gebouwen. En zonder te raken aan het recht 
op de overlegprocedures. Want hoewel die 
beter kunnen, blijven ze een bewaker van 
het democratisch karakter van het Brussels 
stedelijk beleid.

Om die vitaliteit alle kansen te geven, heb-
ben we een beleid nodig dat zich laat inspi-
reren door het kosmopolitisch karakter van 
onze stad. Een transparant beleid ook. Alle 
studies en analyses moeten vrij toegankelijk 
en beschikbaar zijn. En hoewel de repre-
sentatieve democratie maar het topje van de 
democratische ijsberg is, moet het stemrecht 
uitgebreid worden naar niet-Belgen. 

samenwerking tussen Gewesten
Een stadsproject of  GewOP moet uitgewerkt 
worden in overleg met de verschillende 
actoren binnen de stad. Maar ook de actoren 
buiten de stad zijn belangrijk. Het platform 

vraagt dat Brussel geen blinde vlek blijft voor 
Vlaanderen en vice versa.

De oprichting van een stadsgewest of 
een andere bijkomende instelling is niet 
onmiddellijk de bedoeling; het platform stelt 
eerder voor om de samenwerking in en rond 
de Brusselse metropool pragmatisch aan te 
pakken. Elke regering wijdt een hoofdstuk in 
zijn programma aan de domeinen waarbin-
nen een samenwerking met andere partners 
van de federatie volgens hen nuttig is. De 
volgende stap is het uitwerken van enkele 
acties, beperkt tot een of twee bevoegdhe-
den, waarbij een win-win situatie voor beide 
partijen duidelijk is.

Bral en Ieb zien hier alvast kansen om een 
aantal belangrijke dossiers te deblokkeren: 
het Gewestelijk Expresnet en grensover-
schrijdende tramlijnen, f ietssnelwegen, 
concurrentie tussen shoppingcentra, ver-
dichting versus groene ruimte... Iedereen 
zou er bij winnen vermits de dynamiek van 
de periferie en het centrum onderling sterk 
afhankelijk zijn.

Auteur: An Descheemaeker (Bral),  
Co-auteurs: Claire Scohier en Thierry Kuyken (Ieb)

Participatieve democratie gaat veel verder dan participatie georganiseerd door de overheid. © IEB
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mobil iteit Brussel én de Rand mobiel

Het autoverkeer blijft onophoude-
lijk groeien. Eind april voorspelde 
het Federaal Planbureau dat de 
gemiddelde snelheid op de weg 
met 31% zal dalen. Lees: meer 
files. De CO

2
 uitstoot zou nog 

met 22% stijgen en dit ondanks de 
vooruitgang die de auto-industrie 
ons voorspiegelt op het vlak van 
motortechnologie. Die mobili-
teitscrisis zal vooral in Brussel en 
zijn ommeland voelbaar worden. 
En hoewel het Brussels Gewest 
bij haar creatie instrumenten 
gekregen heeft om daar iets aan te 
doen, is er ze niet geslaagd om het 
tij te keren. Mobiliteitsplannen 
zoals Iris 1 zijn nooit uitgevoerd 
en het nieuwe plan Iris 2 is goed 
op weg om een doodgeboren kind 
te worden.

mexicaans leger
Brussel slaagt er niet om een 
krachtdadig beleid te voeren. De 
versnippering van bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden staan 
dit in de weg. Hardere bevoegd-
heden zoals mobiliteit en ruimte-
lijke ordening worden beter over-
geheveld naar het gewestelijke 
niveau. Daar bestaat in Brussel 
zo goed als een consensus over. 
Maar de hetze rond het Gewes-

telijk Parkeeragentschap toont 
aan dat een paar stappen vooruit 
zetten niet zonder slag of stoot 
gaat. Gemeentes gaan snel op de 
rem staan als ze in hun heilige 
gemeentelijke autonomie wordt 
aangetast. Het vergt overtuigings-
kracht en doorzettingsvermogen 
van het Gewest om hier tegen in te 
gaan. Ook de dubbele mandaten 
waarbij burgemeesters ook in 
het Brussels parlement zetelen, 
maakt dat het Gewest met handen 
en voeten gebonden is aan lokale 
belangen. En deze stroken niet 
altijd met gewestelijke belangen 
zoals de aanleg van tramlijnen, 
busbanen, grootstedelijke pleinen 
of gewestelijke fietsroutes.

één belangen
gemeenschap
Brussel en zijn ommeland kam-
pen met dezelfde uitdagingen. 
Maar ze leven gescheiden van 
tafel en bed, als een vervreemd 
koppel, vooral wanneer het gaat 
over ruimtelijke ordening of 
economie. De weinig construc-
tieve strategie vandaag: elkaars 
ontwikkelingen negeren. De 
Rand suburbaniseert en haar 
open ruimte verdwijnt terwijl 
Brussel de stadsvlucht van haar 

middenklasse en haar bedrijven 
niet onder controle krijgt. Deze 
logica is destructief. Een goede 
samenwerking begint met de 
erkenning dat Brussel en de 
Rand één belangengemeenschap 
vormen. Het lijstje van projecten 
waar samenwerking noodzakelijk 
is, is lang. De ontwikkeling van de 
Heizel, Schaarbeek-Vorming of 
het reconversiegebied Vilvoorde-
Machelen kan niet gebeuren 
zonder samen te werken. Het 
zijn projecten die veel verkeer 
zullen genereren. Er is de grens-
overschrijdende groene ruimte 
Laarbeekbos-Molenbeekvallei 
die botst met de verbreding van 
de ring. Er is de doortrekking 
van tramlijnen door de Mivb en 
de Lightrail-projecten van De 
Lijn… 

Het blijft wachten op de noch-
tans hoogdringende samenwer-
king. De media aan beide zijden 
van de taalgrens berichten graag 
over de communautair geladen 
zaken. Maar CO

2
 en fijn stof 

spreken geen taal.

wie is ‘Brussel’?
In afwachting van een betere 
samenwerking moet Brussel 
intern orde op zaken stellen. 
Zodat « Brussel » met één stem 
spreekt. Het feit dat het Gewest 
en de Stad Brussel elkaar in de 
haren zitten rond de Heizel, maakt 
het immers niet makkelijk voor de 
aangrenzende gemeente Grim-
bergen en de provincie Vlaams-
Brabant om in dialoog te treden 
met « Brussel ». Een krachtiger 
Gewest dat met één stem spreekt 
zal ook beter haar mannetje kun-
nen staan in haar gesprekken met 
Vlaanderen en Wallonië.

De verplaatsingen tussen Brus-
sel en de Rand gebeuren groten-
deels met de auto. Hoe verder 
men van Brussel woont, hoe 
vlotter men de trein neemt. Hoe 
dichter men bij Brussel woont, 
hoe sneller men de auto van stal 
haalt. Het openbaar vervoer tus-
sen Brussel en de rand vertoont 
serieuze gaten en de Mivb, De 
Lijn, Tec en de Nmbs weten 

momenteel niet wat ze kunnen 
doen om die gaten op te vullen. 
De automobilist moet maar één 
wegennet kennen, de openbaar 
vervoergebruiker moet het doen 
met vier vervoersmaatschappijen 
die elk in hun hoekje hun beleid 
uittekenen, die ze ook nog eens 
apart aanbieden. In Duitsland en 
Nederland lossen ze dat op met 
interessante coördinatiestructu-
ren: de Vervoersverbonden. 

In de grootstedelijke Brusselse 
regio is er teveel versnippering 
op het vlak van netontwikkeling, 
reisinfo, tarieven en aansluitin-
gen. Eén geïntegreerd aanbod 
moet daarom het doel zijn. Een 
aanbod dat de concurrentie met 
de auto aankan. De zone van het 
Gewestelijk Expresnet, in een 
straal van 30 km rond Brussel, 
leent zich prima voor zoiets. Bral 
en Ieb pleiten voor een door-
gedreven samenwerking op het 
vlak van openbaar vervoer. Maar 
daar is dus eerst een noodzakelijk 
basisvertrouwen tussen de drie 
Gewesten voor nodig.

Auteur: Jérôme Matagne (IEB) 
Co-auteur: Ben Bellekens (Bral)

De drie Gewesten hebben er belang bij elkaar te erkennen 
als objectieve bondgenoten. Bral en IEB pleiten voor samen-
werking om grensoverschrijdende problemen daadkrach-
tiger aan te pakken. Te beginnen met ‘openbaar vervoer 
zonder grenzen’. Ook de automobilist en de luchtvervuiling 
kennen geen grenzen.

Een grensoverschrijdend mobiliteitsbeleid is onontbeerlijk.  
Iedereen, ook de fietser, zal er beter van worden. © okreitz
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