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De inzet van het 1ste GewOP

Het eerste GewOP voorzag in een antwoord op twee grote uitdagingen :

enerzijds een stabilisering van een gediversifieerde bevolking of zelfs
een toename ervan;
anderzijds een waarborg bieden voor de toename van de activiteiten
die de inwoners van het Hoofdstedelijk Gewest sociale vooruitgang en
respect voor de levenskwaliteit in de stad garanderen.

De bevolking stabiliseerde zich daadwerkelijk nadat in 1996 het historisch
minimum was bereikt. Sindsdien is er zelfs sprake van een lichte toename
met 10.000 inwoners over 5 jaar. De doelstelling van de verscheidenheid
van de bevolking werd waarschijnlijk minder goed gehaald. Vooreerst
omdat de betrekkelijke inkomens van de Brusselse bevolking in hun geheel
afnemen in verhouding tot de rest van het land. Vervolgens omdat de
inwoners een toenemende armoede kennen die in bepaalde stadsdelen te
vinden is.

Met betrekking tot de economische activiteit, hoewel de toename minder
omvangrijk was dan in de rest van het land, was er een zekere heropleving
die tot stand kwam via een ommekeer van de tendens inzake tewerkstelling
in loondienst. Die nam weer toe vanaf 1995. Het tewerkstellingsreservoir,
het belangrijkste van het land, staat evenwel ruim open voor werknemers
(met een toenemend percentage inkomende pendelaars van 56 %) en de
creatie van nieuwe arbeidsplaatsen gebeurt niet altijd ten voordele van de
inwoners.

De ontwikkeling van sterke economische activiteiten, zoals de
administratieve activiteiten, werd begeleid door stedenbouwkundige
maatregelen die een bescherming beogen van de gemengdheid van de stad
door het waarborgen van het bestaan van de zwakke functies zoals de
huisvesting of de industriële activiteiten.

De levenskwaliteit in de stad is merkbaar verbeterd, onder meer via
belangrijke investeringen in de huisvesting en in de openbare ruimte in de
centrale wijken die er het meest nood aan hadden.

Uiteraard werden niet alle antwoorden gegeven op de vragen van 1995. De
uitdagingen van het eerste GewOP moeten opnieuw worden geformuleerd,
rekening houdend met de intenties die nog altijd actueel zijn.

De uitdagingen van het stadsproject

Opdat de stad een solidaire en aangename plaats zou blijven, moet ze
inspelen op de dringende behoeften ingevolge de armoede van een
aanzienlijk deel van de bevolking en een antwoord bieden op de
verwachtingen van alle Brusselaars, om zodoende de stadsvlucht naar de
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rand definitief te beëindigen en een terugkeer van de actieve bevolking naar
de stad op gang te brengen.

Het Hoofdstedelijk Gewest moet ook antwoorden bieden op de
verwachtingen van de ondernemingen waarvan de aanwezigheid in de stad
een troef is als ze zich harmonieus en duurzaam inpassen in het
stadsweefsel. De ondernemingen hebben een aandeel in de groei van het
Hoofdstedelijk Gewest en dragen bij tot het waarborgen van de
tewerkstelling voor de Brusselaars.

De stad moet de kracht ontwikkelen zich in te schrijven in een dynamisch
en positief perspectief dat het hele Hoofdstedelijk Gewest behelst. Ze moet
evenwel vermijden op zichzelf terug te plooien.

Een slagvaardig beleid dringt zich op. De voortzetting van de tendensen
inzake inkomens en economische groei brengen het actievermogen, de
zelfstandigheid en de overlevingskansen van het Hoofdstedelijk Gewest in
het gedrang.

In tegenstelling tot de Amerikaanse steden, is het ideaal van de Europese
stad gestoeld op een gemengdheid van de functies en de bevolking. Dit
ideaal is te zoeken in een stad die in staat is zich te vernieuwen en een
meerwaarde te realiseren in verhouding tot de aantrekkingskracht van de
rand. De gemengdheid van de functies en de bevolkingsgroepen is altijd
een delicaat evenwicht, dat slechts gehaald wordt in de beweging, in een
dynamische stad.

Erin slagen de gemengdheid van de functies en de bevolkingsgroepen te
waarborgen vergt een groots stadsproject dat de toekomst kan smeden en
de energiebronnen kan laten samensmelten in een sterke en zichtbare
dynamiek, die alle actoren van de gewestelijke ontwikkeling verenigt.

Dit groot stadsproject zal drie omvangrijke transversale uitdagingen moeten
aangaan die alle toegepaste beleidsvormen moeten oriënteren :

het Hoofdstedelijk Gewest een gediversifieerde bevolking waarborgen
door zowel de versterking van de sociale integratie van de zwakkere
bevolkingsgroepen, als door de stabilisatie van de inwoners in de
oude wijken en door het aanmoedigen van een terugkeer naar de
stad, via beleidsvormen toegespitst op de duurzame ontwikkeling en
de verbetering van de levenskwaliteit;
een duurzame economische ontwikkeling bevorderen die
arbeidsplaatsen creëert voor de Brusselaars en vermijden dat er een
overspecialisatie komt van de Brusselse economie in de
administratieve functies;
het internationaal en intercultureel karakter van Brussel integreren in
belangrijke,geïntegreerde projecten, die duurzame ontwikkeling
bewerkstelligen rond een sterke identiteit, gestoeld op openheid en
dynamiek. 
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