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Bral is een Nederlandstalige Brusselse vereniging 

van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars 

met hetzelfde engagement : een leefbare stad, waar 

iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan 

vertoeven op een milieuvriendelijke, betaalbare en 

aangename manier. We zetten ons hier samen met 

onze leden en partners voor in via lobbywerk en 

acties, door kennis te verzamelen, op te bouwen en te 

verspreiden. We steunen Brusselaars in hun strijd en 

adviseren en sensibiliseren hen. Als onafhankelijke 

vereniging werken we hierbij altijd vanuit een 

solidaire visie en met aandacht voor participatie, 
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duurzame stadsontwikkeling > langetermijnplanning 

De verkiezingen van 2014 veroorzaken 
nu al zenuwachtigheid. Gevolg: kno-
pen doorhakken wordt moeilijk, ieder-
een wil zijn succes in het plan en korte 
termijn projecten krijgen in de tekst 
verdacht veel plaats. De kans dat het 
plan na jarenlange voorbereidingen – 

de opstart dateert van 2009 – strandt, 
is reëel. 

Maar het is officieel de bedoeling dat 
het plan vandaag nog wordt klaarge-
stoomd voor publicatie en dra – liefst 
nog vóór de zomervakantie – in open-

baar onderzoek gaat. Zo is deze horde 
alvast genomen. In dat geval zit men op 
koers om net op tijd de finish (de ver-
kiezingen van juni 2014 dus) te halen. 
Bral kreeg de ontwerptekst via een gun-
stige wind te pakken. We staan stil bij 
de grote lijnen van het plan, lichten er 
de meest frappante elementen uit en 

GPDO:  
Waar wil deze regering met Brussel naar toe? 

Het GPDO, de moeder aller Brusselse plannen, die de krijtlijnen van 

deze stad uitzet voor de toekomst op middellange en lange termijn 

(2020-2040), is momenteel in fase van finalisering. Bral baande zich 

een weg doorheen de 400 pagina’s tellende ontwerptekst en bereidt een 

officieel bezwaarschrift voor. Naast Bral moet het GPDO trouwens nog 

een klip omzeilen: de moeder aller verkiezingen. Wat zijn de gevolgen 

van het plan? En maakt het wel keuzes? 

Plannen op metropolitane schaal brengt veel 
betrokkenen met zich mee. Dit beeld van 

51N4E geeft een impressie van hoe zo’n plan
sessie er uit kan zien. Zijn alvast betrokken par
tij:  3 gewesten, 19 Brusselse burgemeesters, 
33 burgemeesters uit de directe rand, 83 extra 

uit de ‘2e rand’ (GENzone), de NMBS, de 
MIVB, TEC en de Lijn. © 51N4E – Georgios 

Eftaxiopoulos
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we leggen een en ander naast de visie 
van Bral.

Trop is te veel
Het document zelf is een kanjer van je-
welste. In het eerste – en belangrijkste! 
– deel wordt het algemene stadspro-
ject uit te doeken gedaan en wordt een  
transversale en territoriale visie aange-
reikt voor de toekomst van ons Gewest.

Het tweede deel is een meer klassieke 
sectorale benadering. Het schuift dus 
per beleidsdomein – huisvesting, on-
derwijs, tewerkstelling,… –  krachtlijnen 
naar voren en koppelt daar de nodige 
maatregelen aan. Zoveel maatregelen 
zelfs dat we er enigszins duizelig van 
worden. Interessante lectuur maar trop 
is te veel. Het plan maakt geen keuzes 
zodat  iedereen er uit pikt wat hem/
haar zint. 

Zonder echt te overdrijven durven 
we zeggen dat partijen en allerhande 
belangengroepen hun verlanglijstjes 
mocht opsturen en dat die lijstjes de 

tekst ook haalden. Wat trouwens zon-
der veel omwegen werd gezegd door 
zowel de werkgeversorganisatie BECI 
als de Franstalige socialistische vak-
bond op de door ARAU georganiseerde 
‘Écoles urbaines’ over het GPDO (maart 
2013).  

Ondanks de  vaak goede analyses en 
de soms goede voorstellen, ligt het er 
dus iets te dik op dat hier iedereen te 
vriend moest worden gehouden. Om 
samen over de eindmeet te lopen is dat 
goed, maar een krachtdadig plan levert 
dat niet op. Wij focussen ons dan ook 
vooral op het eerste deel: het algemene 
stadsproject. Waar wil deze regering 
met Brussel naar toe? 

Metropolitaan
Het eerste wat opvalt, is dat er over de 
grenzen van het Gewest wordt gekeken. 
Brussel wordt in zijn internationale en 
metropolitane context geplaatst. Het 
internationale luik is vooral een ve-
hikel voor de verdere uitbouw van de 
stationsomgevingen als ‘internationale 
poorten’ en de vergoelijking van een 
groot congrescentrum en bijbehorende 
ontwikkelingen genre shoppingcenter. 
Tot zover niets nieuws onder de zon. 

Belangrijker is dat heel het stadspro-
ject nu ook echt gekaderd wordt in zijn 
metropolitane context. Dat was in het 
vorige ontwikkelingsplan uit 2002 niet 
het geval. Ze hebben eindelijk ontdekt 
dat Brussel en zijn ruime rand – laat 
het ons voor het gemak de GEN-zone 
noemen – communicerende vaten 
zijn. Mensen zijn mobiel, valleien stop-
pen niet aan de grens en economische 
ontwikkelingen kunnen best op elkaar 
worden afgestemd. 

Wat economische samenwerking be-
treft, halen wij graag volgend citaat 
aan over de (grensoverschrijdende) 
kanaalzone : “Au niveau du canal lui-
même, les sections Nord et Sud à voca-
tion économique et portuaire doivent être 
envisagées en complémentarité et en co-
opération transrégionale avec Vilvorde et 
Machelen au nord de la Région, Ruisbroek 
et Drogenbos au sud de celle-ci. Les dis-
ponibilités foncières et immobilières sont 
importantes.” Hopelijk komt het over-
leg hierover snel van de grond. Als 
we niet oppassen zitten we met een 
kanaalzone vol met gelijkaardige en 
elkaar dood concurrerende logistieke 

duurzame stadsontwikkeling langetermijnplanning GPDO: Waar wil deze regering met Brussel naar toe? 

Met de opdeling van het Gewest in 6 (in het 
Nederlands 5) territoria wil men de multipolaire 

stad visualiseren. De opdeling is vooral geo
grafisch geïnspireerd  en lijkt ons vooral handig 
om het GPDO te structureren. Wat de concrete 

implicaties zijn, is onduidelijk. Het doembeeld 
van 6 ‘supergemeenten’ is voorbarig. Dat zou 

bepaald tegenstrijdig zijn met dat andere voorne
men: een efficiënt bestuurd gewest. © BHG

Een stedelijk landschap opgedeeld in 
vijf (of zes?) territoria

De GEN-zone

Het stadsproject 
Het moet gezegd, bij de uitwerking van het Brussels ‘stadsproject’ is 
niet over één nacht ijs gegaan. Het venijn zit hem soms in de details, 
maar op basis van de tekst en de informatie waarvoor Bral beschikt, 
tekenen er zich wel een paar grote lijnen af. We baseren ons op de 
info die wij via allerlei wegen verkregen, recentelijk nog de lezingen-
reeks Ecole Urbaine van ARAU (maart 2013). Het GPDO is bij de 
publicatie van deze Alert nog niet officieel, maar veel kaarten liggen 
toch al op tafel. Bral geeft dus een subjectieve synthese. 

Het nieuwe stadsproject wordt in het GPDO 
ook echt gekaderd in zijn metropolitane context. 

Dat was in het vorige ontwikkelingsplan uit 
2002 niet het geval. De Brusselse regering heeft 

eindelijk ontdekt dat Brussel en zijn ruime rand 
– vaak de GENzone – communicerende vaten 

zijn. © BHG
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bedrijven. Terwijl het om zones gaat 
met enorme potenties. Niet alleen qua 
tewerkstelling maar ook wat betreft 
natuur ontwikkeling en recreatie. 

Bral is vanzelfsprekend blij met het 
feit dat we nu eindelijk een plan heb-
ben dat over de grenzen kijkt en Brussel 
niet meer ziet als een eiland. We hopen 
alvast dat onze inzet in het kader van 
ons project ‘Brussel aan de Rand’ deze 
kentering versnelde. Het debat over de 
industriële, logistieke ontwikkeling op 
en over de grens is trouwens één van 
de thema’s die we – samen met Archi-
tecture Workroom en Bond Beter Leefmilieu 
– verder uitdiepen in het vervolg dat we 
in 2013 en 2014 aan ons project willen 
breien. 

Op maat van de wijk
‘De nabije stad’ is één van de dada’s van 
dit plan. We lezen zelfs ergens ‘1 stad, 
100 wijken’.  Die slogan is een klassie-
ker uit het bralpatrimonium. Zie een 
uittreksel uit een Bral-milieutelex uit 
1983 hieronder. Hiermee wordt bedoeld 
dat de buurthandel moet beschermd 
worden, dat er voldoende scholen en 
crèches zijn, dat iedereen openbaar 
vervoer op wandelafstand heeft, even-
als voldoende groen, voldoende speel-
ruimte  een aangename ‘bewandelbare’ 
publieke ruimte, etc. Zo is ‘de nabije 
stad’ eigenlijk een kapstok voor een 
heel programma dat in veel luiken van 
het plan terugkomt. Uiteindelijke be-
doeling is meer leefbare wijken met een 
meer uitgesproken identiteit en met 
minder autoverkeer.

Ons doet het heel hard denken aan 
het Witboek Stedenbeleid dat 10 jaar 
geleden furore maakte in Vlaande-
ren. Daarin lezen we bijvoorbeeld dat 
groen bereikbaar moet zijn op maxi-
mum 10 minuten wandelen en dat het 
te bereiken moet zijn via een aantrek-
kelijke, sociale en verkeersveilige rou-
te. Wij zijn natuurlijk tevreden met al 

 die aandacht voor het op-
krikken van de  

 

lokale levenskwaliteit. Maar we moe-
ten er ook voor zorgen mensen niet 
op te sluiten in hun wijk. Eens over 
het muurtje kijken en zijn blik ver-
ruimen is voor iedereen verfrissend. 
Een efficiënte mobiliteit en goede pu-
blieke ruimte op breuklijnen tussen 

verschillende wijken kunnen daarbij 
helpen. Ook het netwerken van de 
publieke/groene/speelruimten en pu-
blieke functies kan de mens aanmoe-
digen zijn grenzen eens te verleggen. 
Sociale mobiliteit begint soms letter-
lijk bij mobiliteit. 

duurzame stadsontwikkeling langetermijnplanningGPDO: Waar wil deze regering met Brussel naar toe? 

Het GPDO kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Verschillende werkateliers met de gemeenten en 
het middenveld gingen eraan vooraf. Het is vooralsnog de bedoeling dat het eindresultaat voor de 

vakantie in openbaar onderzoek gaat. © AT0/ADT

‘De nabije stad’ is één van de dada’s van dit plan. We lezen zelfs ergens ‘ 
1 stad, 100 wijken’. Die slogan is een klassieker uit het bralpatrimonium.  

Zie een uittreksel uit een Bralmilieutelex uit 1983.

« Le PRDD propose une Région qui garantit dans chaque 

quartier une proximité des services, et notamment du 

commerce de proximité, des équipements (en particulier des 

écoles et lieux d’accueil de la petite enfance), des espaces 

publics et des espaces verts de qualité, et permet ainsi de 

diminuer l’usage de la voiture et de développer une plus 

grande convivialité dans les quartiers. »
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Ook het belang van lokale handel loopt 
als een rode draad doorheen dit GPDO. 
Bral vreest echter dat het sterk bena-
drukken van het belang van het lokale 
handelsweefsel enigszins ruikt naar 
overcompensatie voor de winkelcentra 
die deze regering graag ziet komen in het 
noorden van Brussel. Bovendien is het 
nog altijd niet zeker dat die er komen. 

De wraak van de geografie
De metropolitane en de lokale schaal 
komen samen in wat we één van de fun-
damentele grondlagen kunnen noemen 
van dit GPDO: het plan houdt rekening 
met het reliëf en de valleien die deze 
stad en haar ommeland typeren. Zij 

zijn vaak de drager van een resterende 
structuur van groen en open ruimte. Een 
structuur die echter kan worden verbe-
terd en uitgebouwd tot een “verbonden 
landschap dat de stad structureert”.

Dat geraamte kan dan worden aange-
vuld met een meer lokaal netwerk. De 
kaarten tonen zwart op wit de wijken 
waarin er een nijpend tekort is aan 
groen. In het streven naar meer leefbare 
wijken in ‘de nabije stad’ zouden deze 
buurten extra aandacht krijgen. 

Mobiliteit als sleutelelement
Een andere fundamentele pijler van dit 
ontwikkelingsplan is de mobiliteit. Het 

openbaar vervoer moet een stevig infra-
structureel armatuur worden waar de 
andere plannen zich op kunnen enten. 
Een netwerk werd uitgetekend met als 
horizon 2020 en 2040 en ook dat op alle 
schaalniveaus. Hoe moeilijk dat is op 
metropolitaan vlak toont onderstaande 
prent aan. 

Op gewestelijk niveau moet het open-
baar vervoersnet dan weer drager zijn 
van de multipolaire/polycentrische 
stad, één van die andere stokpaardjes 
van dit plan. De ontwikkeling van de 
stad  en dus ook het openbaar vervoer 
moet minder op het centrum gericht 
zijn. Daarvoor wordt gekeken naar een 
veel beter gebruik van de aanwezige en 
onderbenutte spoorwegen en stations. 
Experten zeggen dit al jaren, maar het 
besef is dus ten volle doorgedrongen. 
Nu nog de NMBS meekrijgen. 

Daarnaast wordt er nog ingezet op 
nieuwe metro’s. Wat wij dan weer een 
zeer dure gemakkelijkheidsoplossing 
vinden. Er zijn nu eenmaal weinig po-
litici (zeker lokaal) die bereid zijn de 

plaats voor de auto drastisch in te per-
ken. Gelukkig wordt er ook ingezet op 
enkele nieuwe tramlijnen. (zie kaart 
hiernaast). Hoe dan ook, uitgaande van 
de verwachtte bevolkingsgroei en de 
uitgedrukte wens het autogebruik en 
de luchtvervuiling drastisch terug te 
dringen, is zwaar inzetten op openbaar 
vervoer de enige mogelijkheid. 

duurzame stadsontwikkeling langetermijnplanning GPDO: Waar wil deze regering met Brussel naar toe? 
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Een andere fundamentele pijler van dit ontwikkelingsplan is de mobiliteit. Het openbaar vervoer moet 
een stevig infrastructureel armatuur worden waar de andere plannen zich op kunnen enten.  

© Vincent Carton/Wim Didelez

« La croissance 

excédentaire est estimée à 

60.000  habitants  

d’ici 2022, à répartir entre 

l’aire métropolitaine et 

les autres villes du réseau 

urbain belge. »
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Denser en hoger
De verhoopte meer ‘multipolaire’ struc-
tuur van het openbaar vervoer – en dan 
zeker de punten waar bv trein en tram 
samen komen – moet de drager worden 
van nieuwe ontwikkelingen. Daarbij 
wordt in de eerste plaats aan woningen 
gedacht.

De bevolkingsgroei moet opgevangen 
worden in de gebieden die vandaag nog 
niet al te druk bewoond zijn en in de 
toekomst goed bereikbaar zullen zijn. 
Het gaat daarbij, voor alle duidelijk-
heid, niet om de gebieden die die deel 
uitmaken van de uitgebreidere groen-
structuur. Om de oefening toch enigs-
zins te verfijnen werd er gekeken naar 
de grootte van de binnenterreinen en 
worden verschillende vormen van den-
sifiëren naast elkaar gezet. 

We vinden in dit GPDO trouwens 
ook iets wat men een aanzet tot een 
‘hoogbouwnota’ zou kunnen noemen. 
Vreemd is echter dat de locaties die als 
“geschikt voor iconische hoogbouw” uit 
de bus komen, verdacht veel lijken op 
de plaatsen waar men dat al van plan 
was: Europawijk, stukken kanaalzone,... 

Hoe dan ook, een eindoordeel is nu nog 
niet op z’n plaats. Daarvoor is meer in-
formatie en grondigere studie nodig. 
Maar het moet wel gezegd dat dit ‘duur-
zame’ ontwikkelingsplan alvast grondi-
ger te werk gaat in het zoeken naar een 

oplossing voor de bevolkingsgroei dan 
het ‘demografische’ gewestelijk bestem-
mingsplan.

Enigszins verrassend wordt er nu wel 
voor het eerst gezegd dat Brussel – on-
danks een verdere densificatie waar mo-
gelijk – de verwachtte bevolkingsgroei 
niet zal kunnen opvangen: “La croissance 
excédentaire est estimée à 60.000 ha-
bitants d’ici 2022, à répartir entre l’aire 
métropolitaine et les autres villes du ré-
seau urbain belge.”

Governance!
We weten ondertussen dat Brussel goed 
is in het maken van plannen maar zeer 
slecht in het uitvoeren ervan. Denk maar 
aan de vele gefaalde ‘grote stadsprojec-
ten’ (cfr. onze analyse van de Brusselse 
richtschema’s link toevoegen in pdf/web-
site) of het vorige GewOP uit 2002. Pijnlijk. 

Dit ligt aan de organisatie van onze over-
heden, administraties en aanverwante 
organisaties. Allemaal hebben ze nog te 
veel de gewoonte naast elkaar te werken. 
Een beter en transversaler beheer van al 
die actoren – governance met een chique 
woord – is dus absoluut noodzakelijk wil 
men ooit eender welk plan van enig ge-
wicht tot een goed einde brengen. 

Dé grote verdienste van dit plan is dat het 
dit onderkent en naar Brusselse normen 
vrij verregaande voorstellen op tafel legt. 
Als er iets moet gered worden van dit Ge-
wOP, moge het de geest van het hoofd-
stuk ‘Governance’ zijn. Anders kunnen 
we beter stoppen met plannen. 

Steyn Van Assche

BRONNEN:
•	 Bouwblokkenboek Antwerpen, 2008
•	 Brussel 2040 – Drie visies voor een metropool, 2012
•	 BRAL Milieutelex 1983	
•	 Bral: “De Brusselse Richtschema’s. Waar liep het fout?”, 2013
•	 Ecole Urbaine – ARAU,	maart	2013	(www.arau.org)
•	 Website ATO/ADT > Stadsuitdagingen > GPDO

Blijf BRAL volgen om op de hoogte te 
blijven van het openbaar onderzoek 
over het GPDO. Wanneer het zover is, 
analyseren we het plan ten gronde en 
nodigen we je uit om er samen over te 
discussiëren.

duurzame stadsontwikkeling langetermijnplanningGPDO: Waar wil deze regering met Brussel naar toe? 

Industriële ontwikkeling en natuur kunnen hand in hand gaan in de kanaalzone. De natuurvereniging vzw Natagora probeert dit idee via beeldmateriaal, 
wandelingen en debatten aan de aanwezige bedrijven duidelijk te maken. © Natagora

Ondanks de vaak goede 

analyses en de soms goede 

voorstellen, ligt het er iets 

te dik op dat het GPDO 

iedereen te vriend moest 

houden.
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De ecologische crisis is minstens even zorgwek-

kend als de huidige financiële crisis. En toch gaat er 

ontstellend weinig politieke aandacht naar uit. Vele 

mensen en organisaties liggen er nochtans wel van 

wakker. Zij wachten niet op politieke daadkracht 

en ondernemen zelf stappen om tot een sociaal 

rechtvaardige en duurzame samenleving te komen. 

De milieubeweging kan een belangrijke rol spelen 

om mee de kiemen van verandering te voeden en de ecologische crisis 

terug nadrukkelijk op de politieke agenda te krijgen. 

Deze vaststellingen zette Bond Beter 
Leefmilieu (BBL) er in 2012 toe aan om 
een nieuwe hedendaagse strategische 
visie te formuleren. Daarin zochten we 
samen met onze lidverenigingen, met 
experten en met andere maatschap-
pelijke actoren, hoe een duurzame sa-
menleving er in 2050 moet uitzien en 
welke tussenstations we in 2020 bereikt 
moeten hebben. 

We legden onze inhoudelijke accen-
ten vast. Klimaatverandering, verlies 
aan biodiversiteit en een ongezonde 
omgeving stellen ons momenteel voor 

enorme ecologische uitdagingen. Om 
deze druk weg te nemen, nu en in de 
toekomst, moeten we in de eerste 
plaats radicaal afkicken van onze fos-
siele verslaving. De manier waarop we 
omgaan met ons ecologisch kapitaal 
moet op minstens drie vlakken grondig 
wijzigen: 1) de manier waarop we met 
onze energievoorraden en ons ener-
giegebruik omgaan 2) de verkwistende 
manier waarop we omgaan met onze 
grondstoffen en materialen en 3) de 
manier waarop we onze beperkte open 
ruimte verkwanselen met nieuwe wo-
ningen, wegen. 

We verscherpten onze blik op duur-
zame ontwikkeling. Ons huidige wel-
vaartsmodel vergt tegen 2050 twee 
extra planeten. En die hebben we niet. 
Bovendien is de welvaart die we creë-
ren niet billijk verdeeld – noch mondi-
aal, noch in België, noch naar de toe-
komstige generaties. Fundamenteel 
onduurzaam dus. Een duurzame sa-
menleving vereist een volledige om-
schakeling van het huidige economi-
sche paradigma, waar nu de materiële 
groei de belangrijkste parameter is. De 
economie moet in functie staan van 
de ecologische grenzen. Een duurzame 
samenleving heeft bovendien oog voor 

de mensen die slachtoffer dreigen te 
worden van de gevolgen van ecologi-
sche achteruitgang (bvb. de klimaat-
verandering) en zorgt ervoor dat de 
inspanningen voor de bevolking, haal-
baar en bevtaalbaar zijn voor iedereen. 
De veranderingen die nodig zijn heb-
ben het meeste kans op slagen indien 
er voldoende draagvlak bestaat bij de 
brede bevolking. 

We onderzochten de rol van de mi-
lieubeweging in de hedendaagse 
con text. Zowel de problemen die zich 
vandaag stellen als de oplossingen zijn 
complex en onderling verweven met 
elkaar. Er bestaan geen pasklare ant-
woorden. Het moet op alle terreinen 
gebeuren. Creatieve oplossingen en 
nieuwe attitudes op vele fronten drin-
gen zich op. We zullen technologische 
innovatie nodig hebben om dingen ef-
ficiënter en effectiever te maken. Maar 
mensen moeten evengoed aangezet 
worden om hun eigen gedrag te veran-
deren. We hebben zowel de individuele 
burgers, het maatschappelijk midden-
veld, de kennisinstellingen, koploper-

Ons huidige welvaartsmodel 

vergt tegen 2050  

twee extra planeten.

Creatieve oplossingen en nieuwe attitudes op vele fronten dringen zich op. We zullen technologische 
innovatie nodig hebben om dingen efficiënter en effectiever te maken. Maar mensen moeten even

goed aangezet worden om hun eigen gedrag te veranderen. © shutterstock
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bedrijven en de politiek nodig om die 
maatschappelijke veranderingen door 
te voeren. Ook de milieubeweging 
moet zich aanpassen en een veelheid 
aan rollen op zich nemen. Zo zeggen 
we duidelijker waar het op staat, bij-
voorbeeld wanneer korte termijn be-
langen de overhand krijgen. Maar we 
hebben evengoed aandacht voor de 
inclusie van sociaal kwetsbaren, bij-
voorbeeld wanneer het gaat om ener-
giearmoede. We verbinden voorloper 
initiatieven met elkaar om hen op die 
manier te versterken. Of we gaan zelf 
in zee met andere actoren, waaronder 
ook koplopers in de bedrijfswereld, om 
innovatieve oplossingen uit te denken, 
of ze concreet uit te voeren.

We herschreven onze missie als volgt: 
"BBL verenigt, versterkt en vertegen-
woordigt natuur- en milieuverenigin-
gen in Vlaanderen. Samen met hen en 
andere milieubewuste koplopers rei-
ken wij burgers, bedrijven en overhe-
den concrete, haalbare en innovatieve 
oplossingen aan voor milieubelasten-
de activiteiten. Zo initiëren, stimule-
ren en versnellen we de transitie naar 
een duurzame samenleving. Want we 
willen de dag realiseren in Vlaanderen 
waarop iedereen woont, werkt en con-

sumeert zonder nog te wegen op het 
milieu, de natuur en onze gezondheid. 
We laten de stem van actieve burgers 
en groeperingen luider klinken. Con-
sumenten inspireren en activeren we 
met informatie en campagnes. Bedrij-
ven ondersteunen we in het vinden 
van milieuvriendelijke oplossingen en 
het creëren van een markt hiervoor. 

Door overleg, onafhankelijk advies en 
opinievorming geven we richting aan 
het beleid van overheden."

En we gingen over tot de actie. Meer 
dan ooit is het nodig dat we als milieu-
beweging impactvolle acties opzetten 
die diepgaande verandering in gang 
kunnen zetten, die relevant zijn voor 
onze lidverenigingen en die aanzetten 
tot samenwerking met tal van groepen 
en organisaties. We kozen 4 thema’s 
waarop we de komende periode onze 
acties zullen focussen:
•	 verregaande energiebesparing in ge-

bouwen stimuleren;
•	 de nood aan en vraag naar individueel 

autogebruik drastisch terugdringen;
•	 een kwalitatieve verdichting in goed-

gelegen bebouwde zones;
•	 kringloopeconomie en gedeeld ge-

bruik uitbouwen.

Lieze Cloots,  
beleidscoördinator BBL

MEER INFO: De volledige “Langeter-
mijnvisie Vlaamse Milieubeweging” 
vind je op www.bondbeterleefmilieu.be 

De milieubeweging en de economische en eco logische crisis

Onze Vlaamse zusterorganisatie Bond Beter Leefmilieu (BBL) vernieuwde 
dit jaar haar langetermijnvisie. Wat zijn de uitdagingen voor 2050? In die 
tekst lezen we onder meer het volgende over de rol van de milieubeweging. 

“Zonder onze eigenheid te verliezen en zonder afbreuk te doen aan onze 
visie en doelstelling beseffen we als milieubeweging dat alle transities 
aandacht moeten hebben voor sociale rechtvaardigheid en inclusie. Onze 
strijd voor een beter leefmilieu is een hedendaagse vertaling van het her-
verdelingsvraagstuk dat zich onder meer uit in het wegwerken van armoede 
en de kloof tussen arm en rijk [...] Heel wat mensen zijn het slachtoffer van 
energiearmoede, beschikken over geen gezonde (goed geïsoleerde en ge-
ventileerde) woningen of wonen in weinig aantrekkelijke omgeving. Door 
actief in te zetten op de sociale dimensie [..]  zullen we veel bondgenoten 
op onze weg ontmoeten.”

Laat die ‘sociale dimensie’ nu net een uitdaging zijn waar ook wij bij BRAL 
als Brusselse milieuvereniging een antwoord proberen op te formuleren. 
We vroegen BBL naar het hoe, wat en waarom van hun vernieuwde visie 

én missie.

Een duurzame samenleving heeft bovendien oog voor de mensen die slachtoffer dreigen te worden 
van de gevolgen van ecologische achteruitgang (bvb. de klimaatverandering) en zorgt ervoor dat de 

inspanningen voor de bevolking, haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. © BBL
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stadsontwikkeling > sociale gemengdheid 

De Brusselse wijkcontracten, dat is 
niets anders dan verfraaiing en doel-
gerichte gentrification. Die kritiek hoor 
je vaak. Zo noemde Emanuelle Lenel 
in Brussels Studies de wijkcontracten 
recent nog een instrument om “het 
imago van de wijk te verbeteren met 
ingrepen die hoofdzakelijk betrekking 

hebben op de gevoelens van welzijn 
en veiligheid…”. En ze citeert minister-
president Charles Picqué himself die 
ons verklapt dat “sociologische mu-
tatie het doel is in de wijken van het 
lager gelegen deel van Sint-Gillis. Het 
instrument om dat te bereiken is de 
stadsvernieuwing.”

Maar kijk, wat lezen we nu in de ont-
werptekst van het Gewestelijk Plan 
voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)? 
De stadsvernieuwing heeft zich gecon-
centreerd op gebouwen en openbare 
ruimte, op buurtinfrastructuur en soci-
ale cohesie, staat er. Het uitzicht van de 
wijken is door dat alles vooruit gegaan, 

Vergeet gentrification:  
zorg voor ‘sociale stijging’
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Brussel ontdekt het begrip 'sociale stijging'. Daarmee zou het de hui-

dige bevolking een ladder aanbieden om hogerop te geraken in plaats 

van kapitaalkrachtige nieuwkomers aan te trekken. Moeten we ons 

stedelijk beleid helemaal herzien en de competenties van mensen cen-

traal zetten? En quid de term gentrification? 

RÉSUMÉ FR P. 13

Een delegatie van Bral op bezoek bij het Rot
terdamse FreeHouse dat mensen in een moei

lijke buurt begeleidt om kwalitatief handwerk en 
artisanaat te maken. Hun naaisters leveren nu 

handwerk voor JeanPaul Gaultier. © Bral



maar “il a également été observé que la 
situation socioéconomique d’une par-
tie de la population […] tend à stagner, 
voire se dégrade.” En de tekst besluit 

dat het er op aankomt “de mieux ga-
rantir l’ascension et l’autonomie socia-
les et d’améliorer les conditions de vie 
des populations précarisées.”

Het concept mixité sociale, waarbij mid-
denklasse aangetrokken wordt, staat 
ook in het plan maar zeker niet promi-
nent. Het blijft nogal onduidelijk hoe 
de regering die ‘stijging’ (‘ascension’) 
wil realiseren, maar in de paragraaf 
over stadsvernieuwing mikt ze in elk 
geval op socio-economische ontwikke-
ling van de huídige bevolking, niet op 
aantrekken van nieuwkomers. Een op-
merkelijke verschuiving. 

Emancipatiemachine
Het begrip ‘ascension’ verwijst naar con-
cepten als ‘sociale stijging’ en ‘de stad 
als emancipatiemachine’. De Neder-
landse VROM-raad, het adviesorgaan 
voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu, schreef daarover 
in 2006 een invloedrijk rapport: “In de 
huidige stedelijke vernieuwing domi-
neren projecten van fysieke upgrading 
van vastgoed en initiatieven gericht 
op verbetering van leefbaarheid en so-
ciale cohesie.” En “met deze invulling 
hebben bestuurders en beleidsmakers 
de wens van bewoners om vooruit te 
komen te veel uit het oog verloren. […] 
De economie heeft deze sociale stij-
gers nodig.” 

De VROM-raad stelt een andere aanpak 
voor: “Stijgen gaat – het kan bijna niet 
anders – met kleine stapjes gepaard. 
In de stad ontbreken er echter treden 
op diverse ‘stijgingsladders’. Zo dreigt 
in veel oude stadswijken goedkope be-
drijfsruimte te verdwijnen, terwijl die 
juist nodig is om een bedrijfje te begin-

nen. […] De Raad pleit voor verbete-
ringen in onderwijs en huisvesting en 
voor empowerment om sociale stijging 
mogelijk te maken.”

Sommigen vinden ‘kansarme wijken’ 
zelfs noodzakelijk. Doug Saunders 
spreekt van ‘steden van aankomst’, 
geen problematische getto’s maar dy-
namische transitiezones, met goed-
kope woningen en sociale netwerken, 
waar mensen kansen krijgen. Hier 
kunnen ze bedrijfjes beginnen, zonder 
het heel nauw te nemen met regelge-
ving. Hier zorgt de sociale of etnische 
segregatie er voor dat mensen zich 
langzaam kunnen ontwikkelen om 
dan plaats te maken voor nieuwe in-
stromers. 

Dat ziet de VROM-raad toch anders. 
“Als sociale stijgers met succes de lad-
der hebben beklommen, is het van be-
lang om hen […] aan de stad te binden: 
zij vormen het sociaal kapitaal van de 
stad en zijn belangrijk voor de sociale 
stijging van anderen […] doordat men 
ondersteuning krijgt of gebruik maakt 
van kennis en contacten die aanwezig 
zijn in de sociale netwerken.” Natuur-
lijk bestaat het gevaar dat deze buurten 
na een tijd ook pure middenklasse wor-
den, een middenklasse die hogere eisen 
stelt inzake leefkwaliteit. Het is moei-
lijk om te ontkomen aan deze paradox.

Bottom-up
Naast het belang van onderwijs en 
huisvesting hamert de Raad op een 
beleid dat mensen controle geeft over 
hun leefwereld, door hen te betrekken 
bij het beheer ervan. Een gelijkaardig 
geluid horen we bij Paul Blondeel, van 
de Universiteit Antwerpen. Hij pleit 
voor een sociale stadsontwikkeling die 
de fysische ingrepen niet centraal stelt 
maar die in kaart brengt welke verlan-
gens, talenten en hulpmiddelen er zijn 

Vergeet gentrification: zorg voor ‘sociale stijging’ stadsontwikkeling sociale gemengdheid 

FreeHouse verhoogt de competenties van de bestaande bevolking  
en helpt hen een inkomen te verwerven. © Bral
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Niet alleen de armen zijn gezonder en gelukkiger  

in een egalitaire maatschappij, ook de rijken zijn beter af.  

Dat komt omdat er meer vertrouwen  

en minder sociale competitie is.



in de wijk. Die moet je dan op verschil-
lende manieren mobiliseren. Investe-
ren in stenen kan wel, maar enkel als 
het initiatief van onderuit groeit. Alles 
draait om het verhogen van compe-
tenties. Eigenlijk is er niks nieuws on-
der de zon. Al in 1980 schreef Bral: ”Er 
moet duidelijk prioriteit gegeven wor-
den aan vernieuwing en verbetering 
van de bestaande stadsweefsels, door 
de bewoners zelf.”

Opletten
Eigenlijk zijn ‘kansen’ al een tijd troef 
in het socio-economisch beleid en in 
de armoedebestrijding. Het beleid le-
vert taallessen, arbeidsbemiddeling 
en opvoedingswinkels en het is aan de 
mensen om hun kansen te grijpen. De 
‘derde weg’ heet dat. Mislukt het, dan 
is het hun eigen schuld, luidt de rede-
nering. Dat schuldmodel heeft enor-
me opgang gemaakt, zegt filosoof Bleri 
Lleshi. Maar daarmee vergeet men wel 

dat er te weinig sociale huisvesting is, 
dat ons onderwijs in de OESO kampi-
oen ongelijke kansen is en dat op de 
arbeidsmarkt discriminatie hoogtij 
viert. 

In plaats van armoede alleen te bestrij-
den met individuele kansen, moeten 
we ook collectief herverdelen, roepen 
verschillende onderzoekers. Met hun 
boek The Spirit Level tonen Wilkinson 
& Pickett hoe belangrijk gelijkheid is, 
niet alleen omdat het rechtvaardiger 
is maar ook omdat het leidt tot meer 
gezondheid en welzijn. Niet alleen de 
armen zijn gezonder en gelukkiger in 
een egalitaire maatschappij, ook de 
rijken zijn beter af. Dat komt omdat 

er meer vertrouwen en minder soci-
ale competitie is. Maar zo’n soort sa-
menleving bereiken we niet met alleen 
maar maatregelen die gericht zijn op 
eigen verantwoordelijkheid van de ar-
men; we zullen er niet komen als we 
de mechanismen voor herverdeling 
niet versterken en uitbreiden.

En in Brussel ?
In elk geval is het goed dat deze rege-
ring expliciet kijkt naar haar populati-
ons précarisées. We geven hen meteen 
wat suggesties mee: betrek bewoners 
bij de aanleg van straten bijvoor-
beeld, van planning over uitvoering 
tot beheer. Communiceer gericht en 
zet in op specifieke begeleiding. Luis-

stadsontwikkeling sociale gemengdheid Vergeet gentrification: zorg voor ‘sociale stijging’
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Brallers kijken hun ogen uit in hotel Kus & Sloop in Rotterdam. De gastenkamers liggen in leeg
staande panden, ingericht door een ontwerper met gebruik van handwerk van ambachtslui uit de 

buurt en sloopmateriaal uit andere panden. Zo versterkt het ene project het andere.© Bral



ter naar hun noden en talenten. On-
dersteun bewoners bij het ontwerpen 
en maken van stadsmeubilair, be-
planting en moestuinen. Zet hen aan 
het werk bij aannemers via sociale 
clausules. Geef huurders een grotere 
rol bij het beheer van sociale huis-
vestingsmaatschappijen, mits goede 
begeleiding. Kijk ook naar het project 
l’Espoir in Molenbeek, waar mensen 
in armoede hun eigen huisvestings-
project opgezet hebben. 

Natuurlijk komen mensen daardoor 
niet automatisch aan een job. Maar dat 
geldt ook voor het huidige opleidings-
beleid, waarschuwen Van Hamme, 
Wertz en Biot in Brussels Studies. Hoe-
wel de scholingsgraad van de Brusse-
laars sterk stijgt, voldoen de minst ge-
schoolden nog altijd niet aan de eisen 
van werkgevers, want die eisen stijgen 
gewoon mee. Vaak nemen bedrijven 
simpelweg overgekwalificeerde werk-
zoekenden aan.

Daarom moet ook het tewerkstellings-
beleid de bestaande talenten meer uit-
bouwen. En een kader scheppen waar-
in ook kansarme mensen initiatieven 
kunnen nemen. Waarin artisanale 
productie, reparatie-ateliers, korte ke-
ten kunnen gedijen... Ook belangrijk: 
de bestaande handelszaken opwaar-
deren eerder dan te hopen dat ketens 
hun plaats zullen innemen, met min-
der jobs per vierkante meter en divi-
denden die wegvloeien buiten Brussel. 
Het Rotterdamse Freehouse begeleidt 
bijvoorbeeld mensen in een moeilijke 
buurt om hun marktkraam te verbete-
ren of om hun handwerk en artisanale 
productie kwalitatiever te maken en te 
verkopen. 

Opmerkelijk: dit initiatief komt eer-
der van ontwerpers en ondernemers 
dan van sociaal assistenten. Daar-
door is er meer aandacht voor eco-
nomische wetmatigheden. Resultaat: 
de plaatselijke naaisters werken er 
nu voor Jean-Paul Gaultier en verko-
pen hun jurkjes via de website Etsy 
in New York. De plaatselijke markt is 
een stuk aantrekkelijker geworden en 
de handelaars uit de buurt gebruiken 
een soort visuele rode draad om zich 

als buurt te onderscheiden. De over-
heid kan de uitbaters van onze nacht-
winkels en 1-euroshops evengoed 
helpen bij een zelfde kwaliteitssprong 
naar reguliere handel in plaats van ze 
te laten oprotten. 

Piet Van Meerbeek

De vuistregel van het stedelijk beleid 
moet worden: herverdelingsmechanis-
men, grote investeringen in onderwijs 
en huisvesting én een beleid dat altijd 
eerst nagaat hoe het competenties van 
mensen kan verhogen in plaats van 
het voor hen te doen.

Bronnen: 
•	 VROM-Raad, Stad en Stijging, 2006
•	 Lenel: Sociale gemengdheid in de openbare stedelijke ontwik-

keling te Brussel. Project of politiek taalgebruik? Brussels	
Studies	nr	65

•	 Bral: sociale stadsvernieuwing, elitaire stadsvernieuwing, 1980
•	 Van Hamme, Wertz en Biot: Economische groei zonder sociale 

vooruitgang, stand van zaken in Brussel, Brussels	Studies	48
•	 Paul Blondeel: Ruimte voor frictie, in	‘Mensen	maken	de	stad’		

(EPO,	2012)
•	 Bleri Llhesi, de socio-economische oorzaken van armoede  

zijn taboe, in	Terzake,	maart	2003.
•	 Wilkinson & Pickett: The Spirit Level, 2009
•	 Doug Sanders: Arrival City, 2007
•	 www.freehouse.nl 
•	 www.kus-en-sloop.nl
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Adieu gentrification, 
bonjour ascension sociale
Après des années de rénovation 
urbaine, le gouvernement constate 
que l’aspect général des quartiers 
s’est amélioré mais que la situation 
socio-économique d’une certaine 
catégorie de population se dégrade. 
Le Bral se réjouit de cette attention 
envers la population précarisée. 

La politique urbaine doit désor-
mais concentrer ses efforts sur 
les mécanismes de redistributi-
on, investir dans les domaines de 
l’enseignement et du logement et 
accroître les compétences des ha-
bitants plutôt que réaliser des cho-
ses pour eux. Elle doit impliquer 
les gens dans l’aménagement des 
rues ou la gestion des logements 
sociaux, et faciliter la transition 
vers l’économie formelle pour les 
exploitants des magasins de nuit 
plutôt que de les pousser à mettre 
la clef sous le paillasson... 

C’est de cette manière que nous 
parviendrons à garantir l’ascension 
sociale plutôt que d’attirer une 
nouvelle classe moyenne. 

||| RÉSUMÉ EN FRANÇAIS |||

Al in 1980 schreef Bral ”Er moet duidelijk 
prioriteit gegeven worden aan vernieuwing en 
verbetering van de bestaande stadsweefsels, 

door de bewoners zelf.”

Onderzoekers pleiten voor een sociale stadsontwikkeling  

die de fysische ingrepen niet centraal stelt,  

maar die in kaart brengt welke verlangens, talenten  

en hulpmiddelen er zijn in de wijk.

http://www.freehouse.nl
http://www.kus-en-sloop.nl


interview  > rénovation urbaine 

Isabelle: En fait la Maison réno a été 
créée par des habitants pour les ha-
bitants. L’idée: donner des outils pour 
que les citoyens puissent améliorer 
la qualité de leurs logements... mais 
aussi la qualité de l’espace public, qui 
est finalement en quelque sorte une 
extension du chez-soi!

Pour ce faire des actions pensant le 
lien entre intérieur et extérieur sont 
menées sur le territoire, en écho avec 
une réflexion plus large et un accom-
pagnement des politiques publiques.

La participation citoyenne est une 
des valeurs importante de l’asbl, 

comment vous arrivez à intégrer la 
participation citoyenne dans votre 
travail quotidien? 

Isabelle: L’association étant issue d’un 
esprit de participation citoyenne de 
personnes qui voulaient créer leurs 
propres activités, elle ne peut que pro-
mouvoir la participation. Cela se traduit 
par le fait d’être le plus possible ouvert 
sur le quartier, à l’affut des initiatives,  
des énergies et des propositions. Une 
belle idée qui n’est pas toujours facile 
à appliquer! Malgré nos belles idées et 
visions – elles ne manquent pas – il faut 
toujours laisser de la place à l’autre, 
être prêt à se remettre en question, être 

humble… c’est un travail de chaque in-
stant.

Saint-Josse a connu plusieurs con-
trats de quartier au cours des dif-
férentes années. En tant que acteur 
engagé à Saint-Josse, quelles sont les 
réalisations qui vous tiennent parti-
culièrement à cœur? 

Isabelle: En fait dans le cadre du 
Contrat de Quartier actuel (Liedeker-
ke), l’association agit sur deux axes: 
l’amélioration de la qualité des loge-
ment – donc lutte contre l’insalubrité 
– et la gestion durable de l’eau.

Dans ce contexte, une vraie dyna-
mique de réflexion de fond et d’action 
a été lancée sur la question de l’eau, 
donnant lieu à des recommandations 
d’action publique au niveau régional , 
dans le cadre de la dynamique citoy-
enne des Etats Généraux de l’Eau à 
Bruxelles, et communal: prospections 
et travail avec la commune pour abou-
tir à un plan d’action rénovation citer-
nes adapté aux besoins des habitants. 
Mais aussi des séances d’information 
collectives, des ateliers participatifs 
sur les gestes et investissements pour 
économiser l’eau et l’énergie, sur les 
produits d’entretien au naturel…

Ceci-dit, on remarque qu’il est souvent 
plus facile d’amener les privés à pren-
dre d’autres habitudes que les pouvoir 
publics! En effet, on observe avec re-
gret que les projets d’amélioration de 
l’espace public tels que le « woonerf », 
l’axe vert, le parc naturel/ilot pilote 
en matière de gestion de l’eau, bien 
qu’ils suscitent de l’enthousiasme de 
la part des habitants qui vivent dans 
une commune très dense et minérale, 
sont soit supprimés soit freinés du fait 
d’un manque de vision et de volonté 
politique.

Les contrats de quartier sont sou-
vent critiqués notamment parce que 
la rénovation des bâtiments et de 
l’espace public engendraient de la 

Saint-Josse est la commune la plus dense et la plus jeune de toute la 

Belgique. Elle est connue pour sa diversité culturelle et cette diversité 

s’est concrétisé aux dernières élections communales avec l’élection 

du premier bourgmestre belge d’une origine non-européenne. La 

maison de la rénovation urbaine est active depuis 2007 sur le ter-

ritoire de Saint-Josse. Isabelle Irigoin la coordinatrice de l’asbl, nous 

explique sa mission et son travail.

Des actions par et pour les habitants à Saint-Josse
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Comment gérer l’eau? Comment économiser l’eau? Les habitants de SaintJosse ont posé ces 
questions et proposé plusieurs actions dans le contrat de quartier Liedekerke. © Maison Reno Huis



gentrification dans les quartiers. Est-
ce que vous confirmez ce constat? 

Isabelle: En fait la question qui nous 
préoccupe est: comment améliorer 
les conditions de vie des quartiers 
populaires en évitant que les loyers 
n’augmentent et créent un change-
ment de population incontrôlé? 

A ce sujet il nous semble que la volonté 
politique peut permettre de concilier 
qualité de vie et accès à des logement 
abordables dans un contexte de mixité 
sociale. Mais il est clair qu’il s’agit d’un 
processus très délicat qui demande 
d’analyser finement les liens de cau-
salité et les marges de manœuvre 
politiques. Les retours d’expérience 
d’autres communes peuvent surement 
permettre de mieux cerner le phéno-
mène et les manières de l’infléchir.

Saint-Josse recevra un nouveau 
contrat de quartier. Avez-vous des 
attentes spécifiques? 

Isabelle: Juste que les habitants puis-
sent réellement amener des idées! 
Tant qu’une certaine frange des dé-
cideurs politiques considèreront la 

participation comme un faire-valoir 
parce qu’ils ont peur de lâcher le con-
trôle et d’ouvrir leur conception du 
bien commun, je crois que les Contrats 
de Quartier manqueront leur objectif 
d’amélioration profonde de la qualité 
de vie.

Pour être honnête, notre expérience 
dans le Contrat de Quartier actuel 
nous a pas mal refroidi...et pourtant il 
y a une conception de la démocratie à 
défendre,  parce que c’est vraiment de 
cela qu’il s’agit! On se donne donc en-
core le temps de la réflexion...

Ces derniers mois Saint-Josse a reçu 
pas mal d’attention dans la presse 
à cause du projet Walking Madou. 
Quelle est la position de la Maison 
Reno par rapport à une piétonisation 
de la Chaussée de Louvain? 

Isabelle: A Saint-Josse comme dans 
d’autres endroits, il y a clairement un 
problème de partage de l’espace public. 
57 % des habitant se déplacent à pied, 
à vélo ou en bus: ont-ils pour autant  
plus de la moitié de l’espace public qui 
leur est réservé? Non, ils n’existent 
que dans les interstices, sur les bords. 

Toutes les actions qui visent à créer 
des aires de respiration et à donner 
le droit à cette majorité d’exister sont 
donc des politiques publiques justes. 
Bien-sûr, il faut qu’elles soient pensées 
en cohérence avec le reste de la ville et 
de ses flux, ce qui était peut-être une 
faiblesse du Walking Madou. 

En tout cas, il y a clairement tout un 
imaginaire à recréer et des questions 
fondamentales à se poser pour « faire 
ville », sans parler du fait que le pic de 
pétrole a été récemment dépassé. A 
l’origine un lieu de sociabilité privilé-
gié, la ville est devenue un corps dont 
les artères sont remplies et parfois 
bouchées par les voitures.

Certaines villes d’Europe visionnaires 
ont pourtant déjà compris que cela 
appartenait au passé: elles ont 15 ans 
d’avance et pour l’avoir vécu je peux 
vous le dire: elles offrent une qualité 
de vie incomparable!! Qu’est-ce qu’on 
attend? 

An Descheemaeker

www.maison-reno-huis.be

Des actions par et pour les habitants à Saint-Josse interview  rénovation urbaine 

L’association agit comme un laboratoire d’innovation en matière d’écologie sociale, elle teste des 
choses d’une manière créative, un peu à la manière de la recherche fondamentale.  

De vraies perles peuvent en ressortir. © Maison Reno Huis

Grâce au conseil en rénovation de 
l’association de nombreuses rénovations 

durables ont été réalisées par des habitants. 
Et de nombreux logements vides ont été remis 
sur le marché grâce à une démarche collective. 
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Alle beleidsteksten, 
kranten, wetenschap-
pelijke artikels staan er 
vol van: Brussel staat 
voor gigantische uitda-
gingen : de demogra-

fische groei, de stijgende dualisering, 
huisvestingscrisis, een onderwijssy-
steem dat niet voldoet,… Maar wat ge-
beurt er om deze uitdagingen het hoofd 
te bieden? En waarom gebruiken we de 
huidige economische en ecologische 
crisis niet om écht op zoek te gaan naar 

nieuwe, creatieve en duurzame ideeën?
Ons standpunt over de Brusselse stads-
planning is de laatste vijf jaar jammer ge-
noeg niet veranderd:  de huidige regering 
houdt van plannen maken  maar steekt 
te weinig concreet de handen uit de 
mouwen. Begrijp ons goed: plannen zijn 
nodig, zeker als die visievormend zijn en 
een ambitieuze richting aanwijzen waar 
we naartoe moeten. Maar ook daar voe-
len we het schoentje te hard knellen. 

Toch zijn de huidige crisissen niet 
nieuw, en zitten bovendien diep gewor-

teld in ons huidig politiek, economisch, 
mondiaal systeem. Ondanks de ernst 
van de situatie merken we dat onze 
overheid er onvoldoende in slaagt vol-
doende sociale huisvesting te bouwen, 
de vastgoedinvesteringen te sturen, 
kwaliteitsvol onderwijs te bieden, het 
mobiliteitsprobleem op te lossen,… 

Verenigingen zoals BBL (zie p.8-9) plei-
ten voor een radicale verandering van 
economisch paradigma, waar nu mate-
riele groei het geldend principe is. Door 

het continu streven naar meer, ongeacht 
de gevolgen, tasten we vandaag met de 
multiple crisis aan de grenzen van ons 
systeem. Zo’n verandering kan uiteraard 
niet van vandaag op morgen. Hier moet 
geleidelijk aan gebouwd worden van on-
deruit maar ook van bovenaf. 

In een stad als Brussel liggen de ver-
schillende luiken van duurzame ont-
wikkeling (economisch, ecologisch en 
sociaal) tastbaar dicht bij elkaar. Het is 
een illusie te denken dat een initiatief 
in het ene domein geen impact heeft 

op een ander domein. Complex, ja, uit-
dagend, zeker. Maar verlammend is het 
niet, toch niet op lokaal niveau. 

Brussel bruist nog steeds van de ver-
nieuwende initiatieven die groeien uit 
de Brusselaars en de verenigingen. In 
zo’n complexe context hebben we cre-
ativiteit en vernieuwing nodig, men-
sen die concreet dingen uitproberen. 
Soms lukt het, soms niet. Het Huis voor 
Stadsvernieuwing in Sint-Joost bijvoor-
beeld gaat op een originele manier op 

zoek naar manier om die uitdagingen 
het hoofd te bieden (zie p. 14-15).

Kunnen we hopen dat het duurzaam ge-
westelijk ontwikkelingsplan (GPDO) een 
stap in de goeie richting is? (zie p.3-7). 
En zullen al onze overheden samen de 
schouders zetten onder de duurzame 
stadsontwikkeling zodat sociale stijging, 
stadsvernieuwing, vergroening, renova-
ties, hand in hand gaan? (zie p.10-13).

Sarah Hollander,
voorzitster Bral

Beste regering, wat nu ?

De overheid moet creatiever zijn en 
nieuwe oplossingen zoeken om ieder-

een de kans te geven te stijgen op 
de sociale ladder. Op de foto: 

Spanje, 1935: Wetenschap-
pers zijn bezig met voor-

bereidingen om iemand in 
een speciale hoge druk-pak 

te doen opstijgen tot een 
hoogte van 25.000 meter. 
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