
Tijdschrift van het Federaal Grootstedenbeleid / Nr 2 - juNi 2007

d o s s i e r

s t e d e n b o u w

Veiligheid in de stad 
Hoe steden hierop inspelen

H u i s v e s t i n g

Solidair wonen

2

Mensen, ideeën, initiatieven… Blik op de stad

De nieuwe tendenzen

‘‘Zicht opstad’’



2 Z i c h t  o p  S t a d  /  Ti j d s c h r i f t  va n  h e t  Fe d e r a a l  G r o o t s t e d e n b e l e i d  /  Nr  2  -  J u n i  2 0 0 7

De burger op  
de eerste plaats
De steden bruisen van activiteiten, ontmoe-
tingen, conflicten en allerhande initiatieven. 
Het komt er voor de overheid niet enkel op 
aan te plannen en de bevolking daarbij te 
raadplegen. Zij dient ook het burgerschap 
actief te stimuleren, zodat de bewoners zich 
betrokken voelen, hun zeg kunnen doen over 
hun woonomgeving en zich de stad als het 
ware kunnen toeëigenen. Het gaat met ande-
re woorden over ‘samen produceren’, ‘samen 
creëren’ en ‘samen besturen’ van de stad met 
alle betrokken partners.

Deze ‘action democracy’ kan op deze manier 
de verkozen, democratische vertegenwoordi-
ging ondersteunen. In dit nummer wordt de 
relatie gelegd tussen burgerinitiatieven, het 
reilen en zeilen in de wijken en de wijze waar-
op de overheid hen vanuit een geïntegreerde 
aanpak hierbij kan ondersteunen. Concreet 
gaat het over het veiligheidsgevoel in de stad, 
het versterken van het sociale weefsel, het 
oplossen van conflicten via bemiddeling, de 
functie en de esthetiek van stadsmeubilair, 
de toegang tot nieuwe technologieën…

 De redactie
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Zomer en feesten gaan perfect 

samen. Zowat alle steden zetten 

de komende maanden de poorten 

open voor artiesten en kunstenaars 

van dichtbij of uit verre streken. In 

Gent streeft men tijdens de Gentse 

Feesten (14-23 juli) naar diversiteit 

en een multi-culturele invulling.

cu Ltuu r en 
d ivers i te i t  s i er en 
ZoM ers e  Feesten

b e e L d
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de stAd i n ‘t Kort

in de toekomst zal 
het leren gebruiken 
van ruimte in de stad 
even nuttig zijn als 
leren rijden.
(wernher von braun,  
duits ingenieur (1912-1977),  
promotor van 
het Amerikaanse 
ruimtevaartprogramma.)

Het europa van de minder begoeden
Volgens een studie, uitgevoerd in opdracht van de Europese 
Commissie, leefde 16% van de Europeanen in 2004 onder de 
armoedegrens, die vastgesteld is op 60% van het gemiddeld 
nationaal inkomen. Het percentage schommelt tussen 9 en 
10% (Zweden en de Tsjechische Republiek) en 21% (Litouwen 
en Polen). België bevindt zich met 15% net onder het gemid-
delde (10,7% in Vlaanderen, 17,5% in Wallonië en 27% in Brus-
sel). Eenmaal werk gevonden, is de Belg minder vatbaar voor 
amoede dan andere Europeanen: slechts 4% van de werkende 
bevolking in ons land leefde in 2004 onder de armoedegrens. Dit 
is de helft van het Europese gemiddelde (8%).

SteedS meer  
alleenStaande vrouwen
België telde in 1991 36% alleenstaande of ge-
scheiden vrouwen en weduwen. Vorig jaar nam 
hun aantal toe tot 45,5%. Zelfs wanneer je er re-
kening mee houdt dat de cijfers van de burgerlijke 
stand niet altijd de reële situatie weergeven (heel 
wat vrouwen leven officieus samen), benadert ons 
land toch stilaan de situatie in de Verenigde Staten 
waar het aantal alleenwonende vrouwen, het aan-
tal vrouwen met 
een relatie net 
overstijgt.

Z i c h t  o p  S t a d  /  Ti j d s c h r i f t  va n  h e t  Fe d e r a a l  G r o o t s t e d e n b e l e i d  /  Nr  2  -  J u n i  2 0 0 7

gelijke kansen

geSlacHt, StudieS en gelijkHeid
Al enige tijd maken de meisjes in Vlaanderen de groot-
ste groep uit in het hoger onderwijs, waarbij ze 55% 
van het totaal aantal leerlingen vertegenwoordigen, 
tegen 50% tien jaar geleden. Maar de keuze van de 
studierichting is dermate verontrustend, dat Minister 
Kathleen Van Brempt het nodig acht om hun intenties 
zachtjes bij te sturen met een plan « M/V United ». 
Meisjes storten zich effectief massaal op sociale en 
medische wetenschappen terwijl jongens vandaag 
beter vertegenwoordigd zijn in de exacte weten-
schappen dan tien jaar geleden. « Dit legt niet alleen 
een hypotheek op het onderwijssysteem, maar ook op 
het evenwicht in de arbeidsmarkt », aldus de minister.

Ko r t e  b e r i c H t e n
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mobiliteit

bruSSell’air, een premie om rond te reizen

46 %
Dit is het percentage 

alleenstaande moeders 
met kinderen tussen 18 en 
39 jaar, die wonen in de 
sociale huisvestingsbuurt 
cité messidor (Vorst) in 

het brussels hoofdstedelijk 
Gewest.

46 %

Sociaal

meer doorgangS-
woningen

Minister Christian Dupont kon-
digt de oprichting aan van 450 
nieuwe plaatsen voor woning-
opvang, in samenwerking met 
de OCMW’s. Deze woningen zijn 
bedoeld voor burgers die in soci-
ale noodsituaties verzeild raken 
(uithuiszetting, brand, familiale 
conflicten, partnergeweld enz.). 
Dankzij een financiële steun van 
7,5 miljoen euro verdeeld over 3 
jaar, wil de minister op termijn 
over het hele land 1.500 opvang-
plaatsen creëren.
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werkgelegenheid

Sociale interim in bruSSel
Aris, het eerste sociaal interimkantoor in de Brusselse 
regio, is opgericht door het samengaan van drie partners : 
de BGDA, Febecoop (Belgische Federatie van de sociale en 
coöperatieve economie) en Daoust Interim. Bestemd voor 
een laaggeschoold publiek, moet het aan werkzoekenden 
de kans geven om een eerste ervaring op te doen. De 
partners rekenen op een tewerkstelling van dertig voltijdse 
equivalenten in de loop van het eerste jaar, vijftig in de 
loop van het tweede jaar en zeventig in de loop van het 
derde jaar.

Om de vervuiling door het verkeer te verminderen en ook het 
fileleed aan te pakken, kan de Brusselaar sinds oktober 2006 
genieten van de Brussell’air-premie door zijn nummerplaat in 
te leveren. Deze premie bestaat uit een abonnement op het 
openbaar vervoer (metro, tram en bus) of een fietspremie en 
een Cambio Start-abonnement (auto delen), beiden geldig voor 
één jaar. Het concept « Brussell’air » biedt het voordeel dat ver-
schillende transportmiddelen gecombineerd kunnen worden, 
van de fiets naar auto delen via de metro. Dit is vooral voor 
Brussel een geschikte combinatie omdat 25% van de trajecten 
minder dan 1 km en meer dan 65% minder dan 5 km lang zijn.

Ko r t e  b e r i c H t e n

Bron: Welzijns- en Gezondheidsatlas van Brussel-
Hoofdstad 2006 (zie Zicht op Stad nr. 1) - Brussel 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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MAr i us Job coH en
Een doortastend burgemeester voor Amsterdam
AMsterdAM HeeFt s inds 1 noveMber 2006 een n ieuw MiddeL tegen overLAst door Jongeren. 
strAAtcoAcHes ZiJn ActieF AAnweZig in de wiJK sLotervAArt. « Je Moet Ze gewoon dicHt op 
de Hu id Zitten », is Het MotieF vAn dit in itiAtieF. de AMsterdAMse burgeMeester Job coHen wiL 
Met deZe AAnpAK Het AAntAL H inderLiJKe Jeugdgroepen tegen 2010 HALveren.
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De straatcoaches fietsen dagelijks in koppels door 
de buurt. Zeven dagen per week en tot ’s avonds 
laat. Zij rapporteren onregelmatigheden aan de 
thuisteams die, indien nodig, binnen de 24 uur op 
bezoek gaan bij de kleine overtreders en hun ou-
ders. « De jeugdgroepen die vaak veel overlast ver-
oorzaken, denk aan provocerend gedrag en schel-
den, gaan we gericht volgen. Via deze  lik-op-stuk 
benadering willen we de overlast terugdringen.

Bij crimineel gedrag schakelt het team de politie in. 
Deze aanpak kan bijdragen aan onze gezamenlijke 

doelstelling : de helft minder problematische jeugd-
groepen in onze stad », aldus burgemeester Cohen.

Sinds midden maart wil burgemeester Cohen ook 
op een andere manier jongeren die voor overlast 
zorgen in een buurt, aanpakken. « Met een scoo-
terbrigade. Die gaat ‘hangjongeren’ -die zich lopen 
te vervelen of lopen te klieren- van straat plukken 
en naar het activiteitencentrum brengen.

Daar kunnen ze biljarten, dvd’s bekijken of compu-
terspelletjes  spelen.  Maar  er  staan  ook  hulpver-
leners voor hen klaar waarmee ze kunnen praten, 
bijvoorbeeld over het volgen van een stage of het 
aflossen van schulden. »

Het stadsbestuur is duidelijk gewonnen voor 
een harde aanpak van de overlast. is men in 
bepaalde buurten te tolerant geweest ?

« In de meeste delen van de stad verloopt het sa-
menleven  prima,  maar  er  zijn  gebieden  waar  de 
omvang van de problemen zo ernstig is dat het nor-
male leven niet meer zijn gang kan gaan. Dan kan 
ik als burgemeester deze buurt tot overlastgebied 
laten uitroepen.

Momenteel  zijn  er  drie  zo’n  gebieden :  een  deel 
van  de  binnenstad  in  het  stadsdeel  Amsterdam 
Centrum,  de  ondergrondse  metrostations  en  een 
gebied rondom het Weesperplein en een gebied in 
Amsterdam Zuidoost.

Hier gelden voorschriften waaraan iedereen in dat 
gebied  zich  dient  te  houden.  Het  moet  absoluut 
duidelijk  zijn  wat  niet  kan  in  een  overlastgebied. 

o n t M o e t i n g

marius Job cohen, burgemeester  
van amsterdam sinds 17 januari 2001.
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Samenscholen  is  uitgesloten.  Een  op-
dringerige houding tegenover de anderen 
kan niet. Openlijk harddrugs gebruiken of 
voorhanden  hebben,  wordt  niet  toegela-
ten.  Messen  en  andere  wapens  worden 
niet getolereerd in de buurt. Dit zijn maar 
een paar voorbeelden van de regels waar 
iedereen  in  de  buurt  zich  aan  te  houden 
heeft. Doe je dit niet en veroorzaak je toch 
overlast, dan kan de politie je voor 24 uur 
uit het gebied verwijderen. Ben  je al een 
paar  keer  verwijderd  en  blijf  je  toch  een 
hardnekkig rustverstoorder, dan kan je zelfs 
voor  veertien  dagen,  een  maand  of  zelfs 
drie maanden verwijderd worden. »

u merkte op dat harddruggebrui-
kers vaak voor overlast in een buurt 
zorgen. nederland staat bekend als 
een tolerant land tegenover drug-
gebruikers. Hoe treedt amsterdam 
op tegen overlast veroorzaakt door 
drugsverslaafden ?

« In de eerste plaats willen we preventief 
optreden.  Jongeren  experimenteren  nu 
eenmaal  graag,  dus  ook  met  drugs.  We 
proberen hen  tijdens grootschalige dans-
feesten en  in het reguliere uitgaansleven 
te  overtuigen  van  de  nadelige  gevolgen 
van druggebruik. Dat is één zaak.

Maar we zijn ook heel realistisch. Je zal als 
stadsbestuur altijd geconfronteerd worden 
met chronisch problematisch verslaafden. 
Wanneer zij overlast veroorzaken, moet je 
daar pertinent tegen optreden. 

Wie overlast veroorzaakt, kan bijvoorbeeld 
voor een bepaalde periode uit een gebied 
geweerd  worden.  Dealen  in  inrichtingen 
die publiek toegankelijk zijn of  in horeca-
gelegenheden  kan  niét.  De  enige  ‘oplos-
sing’  is het meteen sluiten van de  inrich-
ting. Sinds 1999 heb  ik  trouwens ook de 

bevoegdheid  om  drugsoverlast  tegen  te 
gaan  door  het  laten  dichttimmeren  van 
woningen.  Bijvoorbeeld  als  een  woning 
gebruikt wordt voor drugshandel. »

biedt het opvangen van verslaaf-
den in een speciale inrichting met 
mogelijkheid tot behandeling geen  
oplossing ?

« Daarvoor  hebben  we  sinds  1  oktober 
2004  de  zogenaamde  ISD-maatregel.  De 
wet maakt het mogelijk om zeer actieve, 
meerderjarige  veelplegers  voor  langere 
tijd  vast  te  zetten. Deze  plaatsing  in  een 
Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) 
ontneemt hen de vrijheid en biedt de mo-
gelijkheid om via programma’s de kans op 
recidive te doen dalen. »

amsterdam is ook een stad van te-
genstellingen. Hoe rijm je al die te-
genstellingen op elkaar en hoe voor-
kom je dat ‘de boel uit elkaar spat’? 
bijvoorbeeld in wijken waar je een 
radicalisering aantreft.

« We  gaan  uit  van  het  principe  ‘vriende-
lijk als het kan, streng als het moet’. Dat 
geldt  voor  het  uitdelen  van  boetes,  het 
aanspreken van personen door de politie, 
maar ook voor het aanpakken van vooral 

We gaan uit  
van het principe 

‘vriendelijk als het kan, 
streng als het moet’.  

Zo weet iedereen 
waaraan zich  

te houden.

o n t M o e t i n g
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religieus  getinte  radicalisering.  In  het  stadsdeel 
Slotervaart start binnenkort een Actieplan Aanpak 
Radicalisering. 

Jongeren  leren er  in de moskee omgaan met kri-
tiek, via  trainingen en discussies. Ze  leren er ook 
zelfkritiek  en  autonoom  denken  te  ontwikkelen. 
Preken  worden  vertaald  in  het  Nederlands  en  er 
komt een online  religieuze vraagbaak. Moslimou-
ders met opvoedingsproblemen kunnen terecht bij 
de Ouder Kindcentra, zo stelt het actieplan voor. 

Want wie zijn kinderen niet leert omgaan met kri-
tiek uit hun omgeving op hun geloofsovertuiging, 
krijgt kinderen die zich van dag tot dag gekleineerd 
voelen, tot zij als puber religieus ontsporen. Haat 
ontstaat niet plotseling op een kwade dag en radi-
calisering begint niet onverhoeds op zestienjarige 
leeftijd, maar heeft zijn kiem in de kindertijd. Het 
gaat om een aankomende generatie die nu nog uit 
vijfduizend kinderen bestaat. »

« De tweede groep jongeren waarop het actieplan 
zich richt, zijn de naar schatting honderd moslim-
jongeren die gevoelig zijn voor radicalisering. Voor 

hen zijn de online vraagbaak en discussies met de 
imam belangrijk. De kleine groep reeds geradicali-
seerde jongeren krijgt een persoonlijke benadering 
en wordt periodiek besproken met de gemeente. »

wat overheerst in het plan : repressie of pre-
ventie ?

« Het  actieplan  tegen  radicalisering  wil  nieuwe 
preventiemethoden  uitvinden.  Want  repressie  bij 
aantoonbare radicaliseringsdreiging is al strak ge-
regeld met nieuwe wetten, nieuwe opsporingsmo-
gelijkheden en zwaardere straffen. Voor preventie 
van religieuze ontsporing ontbreekt echter tot dus-
ver het  instrumentarium.  In Slotervaart  zijn  ze dit 
met de radicaliseringdeskundige stelselmatig aan 
het uitvinden,  in samenwerking met de  jongeren-
werkers,  jongerenorganisaties,  vrouwenorganisa-
ties, pedagogen, ouders en docenten. »

mariuS job coHen

Werd op 18 oktober 1947 in 
haarlem geboren. hij studeerde 
publiekrecht aan de rijksuniversi-
teit te Groningen, waar hij in 
1971 afstudeerde. hij was van 
1971 tot 1981 als wetenschap-
pelijk medewerker verbonden 
aan de rijksuniversiteit te 
leiden, daarna tot 1993 achter-
eenvolgens wetenschappelijk 
hoofdmedewerker, hoogleraar en 
rector magnificus aan de rijksuni-
versiteit limburg. Van 1993 tot 
1994 was hij staatssecretaris 
van onderwijs en Wetenschap-
pen. hierna keerde hij terug naar 
de Universiteit van maastricht om 
het rectoraat weer op te nemen. 
Van 1998 tot 2001 was hij 
staatssecretaris van Justitie.

hij werd op 17 januari 2001 
geïnstalleerd als burgemeester 
van amsterdam.

o n t M o e t i n g

’’
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is soLidAir wonen een ALternAtieF voor de Huisvestingscrisis ? een studie, 
uitgevoerd in opdrAcHt vAn de dienst grootstedenbeLeid, Adviseert oM 
Het gegroepeerd wonen vAn Mensen in een precAire situAtie te erKennen. 
deZe vorM vAn groepswonen wordt ALs ‘soLidAir wonen’ gedeFinieerd.

In België maakte de huurprijs een sprong van bijna 
26,5 procent tussen 1998 en 2002, terwijl de gezond-
heidsindex* met 10 procent steeg. Verontrustend! 
Vooral omdat de stijging zich nog sterker laat voelen 
voor de bescheiden woningen en een belangrijke 
factor is bij de verpaupering van de bevolking.

In 2005 lanceerde de Interministeriële Conferentie 
« Stedenbeleid en Huisvesting » verschillende denk-
pistes waaronder een onderzoeksvoorstel naar de 
mogelijkheden tot erkenning van solidair wonen, om 
uiteindelijk de toegang tot huisvesting voor iedereen 
te vergemakkelijken.

De studie werd toevertrouwd aan een interdiscipli-
nair onderzoeksteam samengesteld uit « Habitat et 
Participation, SUM Research « en « Facultés Univer-
sitaires Saint-Louis ». Zij werpt een nieuw licht op 
deze vorm van huisvesting en biedt concrete wer-
kingsmogelijkheden.

Vergeleken met andere vormen van samenwonen 
(intergenerationeel wonen, begijnhoven voor oudere 
mensen…) biedt het solidair wonen een duurzame 
opvang, omkadering en sociale opvolging voor men-

sen die moeilijkheden ondervinden om alleen het 
hoofd te bieden aan de praktische en financiële reali-
teit van elke dag. In die zin draagt het solidair wonen 
ertoe bij om nieuwe problemen te voorkomen.

Heel concreet raadt de studie de invoering aan van 
twee vormen van solidair wonen, waarvoor de juridi-
sche erkenningsnormen verschillend zijn. De eerste 
vorm is een informele manier van samenwonen die 
soepel is en eenvoudig toepasbaar op administratief 
vlak. In dit eerste type zijn vooral individuele initiatie-
ven terug te vinden (zoals families die een naaste in 
nood opvangen). Dit model kan een hernieuwbare er-
kenning krijgen die in de tijd beperkt is tot drie jaar.

De tweede vorm, het solidair wonen, is veel restric-
tiever en formeler. Het gaat er om het werk te verge-
makkelijken van de institutionele actoren die mensen 
opvangen voor wie de sociale nood heel hoog is. Dit 
type geniet van een erkenning voor zover opvang van 
mensen in moeilijkheden voorzien is.

Voor beide modellen zouden de projecten, de 
duurtijd en het naleven van de erkenningsnormen, 
geëvalueerd worden door een daartoe opgerichte 
federale dienst.

Hoeveel kandidaten komen in aanmerking voor deze 
formule ? Op basis van de evaluatie van de onder-
vraagde experten en van statistieken van de vier 
soorten statuten (werklozen, inkomensgarantie voor 
ouderen, gehandicapten en vervangingsinkomens) 
zouden 19.000 tot 23.000 personen, op vijf jaar tijd 
in een solidair wonen-project instappen. Dit zou de 
staat gemiddeld jaarlijks ongeveer 80 miljoen euro 
kosten.

kort

de auteurs definiëren solidair 
wonen als volgt : « een leef-
omgeving en een leefproject 
waarin één of meerdere men-
sen zich bewegen en waarbij 
ten minste één persoon zich 
in een precaire sociale situ-
atie bevindt. ze schrijven zich 
formeel of informeel in, in een 
gemeenschap met gezamen-
lijke interesses et genieten 
soms van een opvang of 
een specifieke of algemene 
sociale hulp. dit solidair 
wonen vertaalt zich concreet 
in een gegroepeerde 
huisvesting : een geheel van 
aparte woongelegenheden 
die gegroepeerd zijn rond één 
of meerdere gezamenlijke 
ruimtes die door meer dan 
twee volwassenen gebruikt 
worden zonder dat er een 
verband bestaat tussen hen, 
uitgezonderd het feit dat ze 
samen wonen. »

een beStraffende wetgeving

door de verdeling van inkomsten en lasten biedt 
het solidair wonen gedeeltelijk een antwoord 
op de crisis op de huisvestingsmarkt. Spijtig 
genoeg wordt de financiële efficiëntie van de 
maatregel gehypothekeerd door de vermindering 
van de inkomens, gelinkt aan het statuut van 
samenwonenden, wanneer er sprake is van een 
vervangingsinkomen.

Solidair wonen
sAMen onder één dAK  
voor Meer weerbAArHeid

*  De huurprijzen worden geïndexeerd op basis 
van de gezondheidsindex. Deze index meet 
de evolutie van de prijzen van goederen en 
diensten die een gemiddeld gezin verbruikt. 
De index geeft m.a.w. een inschatting van de 
levensduurte in België.

**  De Interministeriële Conferentie ‘Steden-
beleid en Huisvesting’ brengt de regionale 
ministers van huisvesting samen, maar 
ook de federale ministers van Financiën, 
Justitie en Grootstedenbeleid. Tien werk-
groepen buigen zich over diverse aspecten 
van de huisvestingsproblematiek (prijs, 
fiscaliteit, krotwoningen, huurgaranties, 
daklozen…) zodat de coördinatie en co-
herentie van het gevoerde beleid op de 
verschillende niveaus versterkt worden.

***  Het inkomen (60 procent van het mediaan 
nationaal inkomen) wordt aanzien als een 
criterium van onzekerheid naast andere 
verzwarende factoren zoals een fysieke, 
psychologische of mentale handicap.
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bestriJden vAn onveiLigHeid 
vrAAgt een coMpLexe strAtegie
Het onveiLigHeidsgevoeL deKt een brede wAAier vAn FActoren. criMinALiteit en Het ris ico oM 
Het sLAcHtoFFer vAn geweLdpLeging te worden, ZiJn dAArin beLAngriJK. MAAr ooK Andere 
eLeMenten speLen een bepALende roL : Het gevAAr in Het verKeer, de sAMenLevingsprobLeMAtieK 
tussen ouderen en Jongeren en tussen verscHiLLende cuLturen, econoMiscHe onZeKerHeid, 
de vervAging vAn sociALe norMen en oMgAngsvorMen… veeL vAn deZe FActoren vALLen 
onder de noeMer overLAst : vAndALisMe, H inder veroorZAAKt door groepJes Jongeren, 
vuiLe strAten, Agressie AcHter Het stuur, in Het openbAAr vervoer, op scHooL oF in Het 
ZieKenHuis. de Koning boudewiJnsticHting trAcHtte tiJdens een twee JAAr durend onderZoeK 
een beter begrip te KriJgen vAn wAt Het onveiLigHeidsgevoeL vAndAAg beteKent en voorAL 
weLKe opLossingen er voor de concrete piJnpunten Kunnen geboden worden.

Uit de talrijke getuigenissen, grondige analyses 
en een honderdtal concrete acties op het terrein 
filterde de Koning Boudewijnstichting vijf kernge-
dachten ;

burger ernStig nemen

In eerste instantie moet de overheid de burger ern-
stig nemen en naar hem luisteren. Het begin van 
de strijd tegen het onveiligheidsgevoel houdt in dat 
men rekening houdt met wat de mensen zeggen en 
er ook daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt. Het 
is vanzelfsprekend dat de eerstelijnsdiensten zoals 
de lokale politie hierbij een belangrijke rol spelen. 
Maar de opmerkingen van een burger moeten ook 
op een hoger niveau aan bod kunnen komen. Luis-
teren naar de mensen wil niet per se zeggen dat je 
hen ook gelijk moet geven. Maar aandacht beste-
den aan wat de burger te zeggen heeft, ontslaat 
de beleidsmakers niet van de verantwoordelijkheid 
om bepaalde keuzes te maken.

verScHil in onveiligHeid

« De problemen die onder de noemer onveiligheid 
vallen,  variëren  zeer  sterk  in  aard  en  omvang.  Er 
zijn volstrekt onschuldige problemen en zeer ern-
stige voorvallen, met alle gradaties van voorvallen 
daar tussenin », stelde de Koning Boudewijnstich-
ting vast. « Over het algemeen onderscheiden we 
twee verschillende vormen van overlast. Enerzijds 
is  er  de  ‘sociale  overlast’  anderzijds  de  ‘fysieke 
overlast’. In het eerste geval gaat het om ‘onaange-
paste’ sociale omgangsvormen zoals de buren niet 
groeten,  rondhangen  op  de  hoek  van  een  straat, 
laat in de avond of ’s nachts lawaai maken. Sociale 
overlast heeft het voordeel dat je weet met wie je 
te maken hebt. »

Fysieke overlast is anders. « Hier gaat het vooral 
om vormen van verloedering of verwaarlozing van 
de ruimte : verkrotting, zwerfvuil op straat en in het 
park,  agressieve graffiti  en  tags op huisgevels of 
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op straatmeubilair, spuiten en ander afval 
achtergelaten door drugsverslaafden.

Het  gaat  om  overlast  die  de  levenskwa-
liteit  ernstig  schaadt,  maar  waarvan  het 
niet  steeds  duidelijk  is  wie  deze  veroor-
zaakt heeft. Zo kom je in een vicieuze cir-
kel terecht. Aangezien men niet weet wie 
er de oorzaak van is, zal men al vlug over-
gaan tot veronderstellingen die na verloop 
van tijd uitmonden in ongerechtvaardigde 
veralgemeningen zoals ‘herrieschoppende 
jongeren’, ‘verslaafden’, ‘illegalen’, ‘vreem-
delingen die zich niet willen integreren’… 

Het  zijn  vooroordelen  die  vaak  ten  on-
rechte  bepaalde  bevolkingsgroepen  stig-
matiseren. Anderzijds heeft het ook geen 
zin om bepaalde feiten te ontkennen. Als 
groepen  jongeren,  en  dan  met  name  al-
lochtone jongeren, geregeld met de vinger 
gewezen worden in verband met overlast, 
dan is dat misschien niet zonder reden. 

Er moet dus specifiek voor deze groepen 
iets  gedaan  worden,  zowel  om  een  on-
terechte  stigmatisering  van  de  volledige 
groep  tegen  te gaan als om de  laakbare 
of  hinderlijke  daden  van  een  minderheid 
ervan  te  bestraffen », aldus Christine  
Albers en Michel Teller, de auteurs van  
de studie. 

geografiScHe Spreiding

De verzamelde getuigenissen spreken het 
cliché tegen dat het gevoel van onveilig-
heid enkel leeft in grote steden. Toch is er 
wel degelijk een geografische ongelijkheid 
vast te stellen. Projectverantwoordelijke 
Jean-Pierre Goor beklemtoont dat het ste-
delijke beleid voor twee grote uitdagingen 
staat : de integratie tussen de nieuwe en 
de oude bevolkingsgroepen in de stad 
doen slagen en de kloof tussen het dicht-
bevolkte stadsgebied en de omliggende 
‘betere’ woonwijken verkleinen. 

iederS taak

De Koning Boudewijnstichting gaat ervan 
uit dat de strijd tegen het onveiligheidsge-
voel iedereen aanbelangt. « Maar het moet 
voor  iedereen  heel  duidelijk  zijn  wat  de 
eigen  rol  inhoudt.  Bij  -zware-  criminaliteit 
moet de wettelijke macht en het optreden 
van  politie  en  gerecht  een  onaantastbaar 
principe  blijven. »  Voor de talrijke onvei-
ligheidsproblemen die vooral het klimaat 
in onze steden en dorpen verzuren, kan 
en moet het antwoord gevarieerder zijn. 
« Naarmate een fenomeen ‘onschadelijker’ 
is, kunnen preventie, bewustmaking en be-
middeling een grotere rol spelen. Dit bete-
kent ook dat een groter aantal actoren kan 

worden  ingeschakeld :  de politieke en ad-
ministratieve overheid, verenigingen, maar 
ook burgers. »

Bemiddelingsfiguren moeten in allerhande 
situaties door snel in te grijpen de esca-
latie van een probleem voorkomen.  « De 
lijst  van  zulke  informele  gezagsfiguren  of 
‘agenten van sociale controle’ is onbeperkt : 
stewards op bus- en  tramlijnen, bewakers 
in  ziekenhuizen,  parkwachters,  conciër-
ges of  inspecteurs  in sociale woningen… 
Naargelang  de  context  kan  het  gaan  om 
professionals  of  vrijwilligers  die  hiervoor 
zijn opgeleid. »

fundamenteel recHt

Tot slot buigt de Koning Boudewijnstichting 
zich over misschien wel de meest funda-
mentele vraag : waarom vinden we het 
onveiligheidsgevoel zo belangrijk ? « Het 
onveiligheidsgevoel is een allesbehalve on-
beduidend verschijnsel omdat het bestaat 
uit heel verschillende dingen die een onein-
dig aantal combinaties kunnen vormen. Dat 
heeft  belangrijke  gevolgen :  een  complex 
verschijnsel vergt complexe strategieën om 
het aan te pakken. Het kan niet genoeg her-
haald  worden :  er  kan  geen  simpele,  laat 
staan simplistische, oplossing bestaan voor 
een probleem met zoveel verschillende fa-
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cetten. Het onveiligheidsgevoel omvat een aantal 
ingrediënten.  Maar  de  precieze  dosering  van  die 
ingrediënten en de specifieke wijze waarop ze met 
elkaar verbonden zijn, is telkens weer anders. Jam-
mer voor wie zich voorstelt dat er toch één of an-
der mirakelrecept zou bestaan : dat is er niet. Ieder 
voor  zich  moet  telkens  weer  de  meest  adequate 
strategie  kiezen  of  bedenken,  afhankelijk  van  de 
plaatselijke context.

Bovendien evolueren de problemen in de loop van 
de  tijd,  en  wat  gisteren  werkte,  zal  morgen  mis-
schien  minder  efficiënt  zijn.  We  moeten  telkens 
weer nieuwe en vernieuwende antwoorden zien te 
vinden. In die zin kan de strijd tegen de onveiligheid 

soms erg frustrerend zijn, omdat je steeds opnieuw 
moet beginnen. Het is best dat je dit van het begin 
af weet, want anders dreig je halverwege de moed 
te verliezen », aldus Jean-Pierre Goor.

Het onveiligheidsgevoel is dus heel duidelijk een 
complex probleem. Toch betekent dit niet dat er 
absoluut niets aan te doen is. « De sociale actoren 
en  de  beleidsmakers  moeten  hun  verantwoorde-
lijkheid  nemen.  Ze  kunnen  niet  ongeïnteresseerd 
wegkijken  omdat de problematiek  van het  onvei-
ligheidsgevoel  te heterogeen of  te subjectief  zou 
zijn. Ze  lopen  in dat geval gevaar om vrij  spel  te 
geven aan iedereen die blijft beweren dat er heel 
eenvoudige oplossingen voor handen zijn. 

Overlast en gemeentelijke administratieve sancties

oM overLAst en JongerencriMinALiteit 
te bestriJden bescHiKKen de steden en 
geMeenten over een HeeL ArsenAAL AAn 
wetteLiJKe MiddeLen : geMeenteLiJKe AdMi-
nistrAtieve sAncties en beMiddeLing. een 
woordJe uitLeg.

Sluikstorten, wildplakken, graffiti, hon-
denpoep, verbale agressie, kleine crimi-
naliteit… Vaak worden ze zonder gevolg 
geklasseerd door de overbelaste parketten. 
Toch hebben deze kleine inbreuken lange 
tijd geleid tot een gevoel van onbehagen en 
tot een onveiligheidsgevoel in de buurten.

Om de strijd tegen overlast op lokaal niveau 
te versterken, introduceerde een wetsarti-
kel op 13 mei 1999 het principe van ge-
meentelijke administratieve sancties in het 

Belgische rechtssysteem. De gemeenten 
kregen hierdoor de mogelijkheid om op 
basis van hun eigen politiereglement zelf 
inbreuken vast te stellen, te vervolgen en 
te sanctioneren en dit voor personen vanaf 
16 jaar. Voor Emilie Deveux en haar collega 
Katia Hoorne, de experten bij de dienst 
Grootstedenbeleid, was het doel van deze 
wet « aan de gemeenten de mogelijkheid 
te bieden op een meer efficiënte manier op 
te treden tegen overlast zonder afhankelijk 
te zijn van de parketten voor het vervolgen 
en van de strafgerechten voor het opleggen 
van de sancties. Vroeger konden enkel in-
breuken op het politiereglement en op ver-
ordeningen  gesanctioneerd  worden  door 
een sanctionerende ambtenaar, voor zover 
een administratieve sanctie niet opgelegd 
was door een wet, een decreet of een ver-
ordening  voor  dezelfde  inbreuk.  En  alleen 
politieagenten  of  hulpagenten  waren  be-
voegd om een inbreuk vast te stellen. »

In 2004 werd het wetsartikel aangepast. De 
wijzigingen van 7 mei en 17 juni verbreden 
het toepassingsgebied van de gemeentelij-
ke administratieve sancties in ruimte mate, 
net als het aantal vaststellende ambtena-

ren. « Dankzij deze aanpassing kunnen de 
gemeenten ambtenaren aanduiden die be-
voegd zijn om inbreuken vast te stellen die 
vallen onder het stelsel van de administra-
tieve  sancties. », onderstreept Emilie De-
veux. « Tezelfdertijd hebben de gemeenten 
ook de mogelijkheid om bepaalde inbreuken 
die onder de strafrechterlijke code vallen te 
sanctioneren, met name de gemengde in-
breuken. » De politieagenten die als enigen 
deze gemengde inbreuken mogen vaststel-
len, maken het dossier eerst over aan het 
parket. Binnen de twee maanden kan het 
dossier van bepaalde gemengde inbreuken 
doorgegeven worden aan de gemeentelijke 
overheid om een administratieve sanctie op 
te leggen. « In Charleroi hebben we afspra-
ken gemaakt met het parket zodat bepaal-
de inbreuken exclusief tot het rechtsgebied 
van de gemeente behoren. We willen hier-
mee de gerechtelijke diensten ontlasten en 
voorkomen dat kleine inbreuken en overlast 
zonder  gevolg  geklasseerd  worden », legt 
Dominique Colette, de sanctionerende 
ambtenaar in Charleroi, uit.

In 2004 kregen de gemeenten eveneens 
de mogelijkheid om het principe van de be-

hoe meer het onveiligheidsgevoel onbeduidend 
lijkt, hoe meer de preventie, bewustmaking en 

bemiddeling een belangrijke rol spelen.
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middeling te integreren in de procedure van 
administratieve sancties. « Voor minderjari-
gen tussen 16 en 18 jaar is het voorstellen 
van  bemiddeling  zelfs  verplicht.  Wanneer 
de gemeente deze bemiddeling niet  voor-
zien heeft in het reglement, dan kunnen de 
jongeren niet vervolgd worden. »

Wat is het principe ? De bemiddeling heeft 
tot doel de dader van de inbreuk de moge-

lijkheid te bieden de schade die hij heeft 
aangebracht te vergoeden of te herstellen. 
« Gaat  het  om  een  minderjarige,  dan  zal 
de  bemiddeling  een  grote  pedagogische 
grondslag hebben », onderstreept Emilie.

« De  jongere  die  een  tag  plaatst,  kan  bij-
voorbeeld voorstellen om de muur  te her-
schilderen… Maar hij kan de bemiddeling 
ook weigeren en kiezen voor een admini-
stratieve sanctie. »

Om deze procedure van bemiddeling in goe-
de banen te leiden, stelt de dienst Grootste-
denbeleid 33 bemiddelaars ter beschikking 
(gemiddeld één per gerechtelijk arrondis-
sement). Gelinkt aan de administratie van 
de arrondissementshoofdplaats, kunnen 
deze bemiddelaars tussenkomen op vraag 
van de geïnteresseerde gemeenten in het 
arrondissement.

voor verdere inlichtingen :

katia Hoorne (nl) :  
02 508 86 74 
katia.hoorne@mi-is.be

emilie deveux (fr) :  
02 508 86 48 
emilie-deveux@mi-is.be

Afgezien van de bescherming van mensen  tegen  fysiek geweld, 
vervolging van wetsovertreding en criminaliteit, zijn er sleutelcon-
cepten zoals een aanpak op maat, netwerken, informatie, partici-
patie en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. Zulke 
acties kunnen evenwel nooit los staan van het zoeken naar meer 
sociale rechtvaardigheid. 

Als  het  recht  op  veiligheid  een  fundamenteel  recht  is  voor  al-
len, dan kan men niet anders dan vaststellen dat  sommigen bij 
de start al minder goed gewapend zijn om dat recht te doen res-
pecteren :  vrouwen,  ouderen,  leden  van  culturele  minderheden, 
de allerjongsten, kwetsbaren, inwoners van kansarme buurten…  
Het onveiligheidsgevoel treft niet alleen verschillende lagen van 
de bevolking op een andere manier. Het dreigt ook degenen die er 
onder lijden nog meer te isoleren, te marginaliseren of uit te slui-

ten. Het draagt op die manier bij tot het gevoel van machteloos-
heid of frustratie dat onze sociale cohesie dreigt uit te hollen. »

Daarom moet men volgens de Koning Boudewijnstichting naar 
een beter evenwicht streven in de beoogde maatregelen ten 
voordele van de meest kwestbaren zodat ook zij hun recht op 
veiligheid concreet kunnen beleven. « Naast de traditionele maat-
regelen  ter  vrijwaring  van  de  veiligheid  zullen  alle  maatregelen 
die bijdragen  tot een verbetering van de  levensomstandigheden 
uiteindelijk  ook  het  onveiligheidsgevoel  doen  afnemen,  ook  al 
hebben de maatregelen niet rechtstreeks iets te maken met onvei-
ligheidskwesties. Dit is een werk van lange adem. Het vergt een 
overtuiging die ieder van ons moet bezielen. »

 een taSk force ten dienSte van de Steden en gemeenten

na de ministerraad van 28 april 2006 werd bij de administratie van het 
grootstedenbeleid een ‘task force’ van experten inzake gemeente-
lijke administratieve sancties opgericht. op vraag van de gemeenten 
kunnen zij advies verlenen in elke fase van de uitvoering : aanpassing 
van het politiereglement, aanstelling en opleiding van de vaststel-
lende of sanctionerende ambtenaren, de oprichting van een synergie 
tussen de verschillende actoren betrokken in de procedure van de 

gemeentelijke administratieve sancties. wat de bemiddelingspro-
cedure betreft, kunnen de experten de gemeenten helpen bij de re-
krutering van de bemiddelaars, gesubsidieerd door de federale over-
heid. verder zullen ze hen begeleiden en hen een methodologische 
ondersteuning bieden. een database met faQ, ‘best practices’ en een 
bibliografie zal in de toekomst ter beschikking zijn op de website :  
www.grootstedenbeleid.be.

om te strijden tegen overlast beschikken de gemeenten voortaan over mid-
delen om bepaalde inbreuken vast te stellen, te vervolgen en te sanctioneren.
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Ruth Soenen
KLeine ingrepen Kunnen HeeL wAt 
conFLicten voorKoMen
onve i L igHe id voeL Je Het Meest wAnneer Je Je in de openbAre ru iMte beweegt.  Het 
debAt over de openbAre ru iMte is ecHter vAAK een doveMAnsgespreK tussen de 
doeMdenKers ( ‘we durven de strAAt n i et Meer op ’ )  en de pos it ivo ’s ( ‘ LAten we een 
buurtFeest orgAn iseren ’ ) .

Antropologe Ruth Soenen ging op zoek naar 
de sociale cohesie in een Antwerpse buurt. 
Ze schreef hierover een interessant boek ‘Het 
kleine  ontmoeten.  Over  het  sociale  karakter 
van  de  stad ’. Ruth Soenen is medewerker 
aan het Onderzoekscentrum voor Intercultu-
ralisme, Migratie en Minderheden aan de KU-
Leuven. Ze schrijft ook mee aan het nieuwe 
veiligheidsplan van De Lijn.

Zij pleit voor een ambivalente samenleving, 
in die zin dat we pas goed samenleven als 
we bereid zijn tegenstellingen en diversiteit 
te aanvaarden. Veel meer dan een verzame-
ling sociale tegenstellingen en aparte buurten 
vormt de stad een netwerk.

Centraal in het sociaal experiment dat Ruth 
Soenen voerde, is de Antwerpse tramlijn 12. 
De tram, die een ronde maakt door de hele 
stad, is voor haar een rijdende proeftuin. « Het 
leven op zo’n tram is de realiteit van elke dag. 
Het toont dat wat mensen denken en wat ze 
daadwerkelijk doen niet altijd met elkaar over-
eenstemt.  Vaak  zien  zij  omgaan  met  andere 
mensen  heel  zwart-wit,  terwijl  het  dagelijks 
leven net heel complex en genuanceerd is. »

« De micro-kosmos van het leven op de tram 
toont ook aan hoe snel een sfeer kan verande-
ren. Wanneer een vrouw met een klein kindje 
op de tram stapt, gaat het er vaak gemoedelijk 
aan toe. Maar die positieve sfeer kan vlug om-

keren, wanneer de tram bijvoorbeeld geblok-
keerd wordt door een dubbelgeparkeerde auto. 
Rijd je net op dat ogenblik door een straat met 
vooral allochtone handelaars, dan krijg je nog 
een andere sfeer op de tram. »

Heel wat ongenoegen dat de sfeer van on-
veiligheid creëert, kan volgens Ruth Soenen 
gemakkelijk voorkomen worden door kleine 
ingrepen. « Het interieur van de tram, de tram-
haltes en de metrostations moeten erop gericht 
zijn om problemen te vermijden. Een defecte 
ticketmachine kan uitgroeien  tot een conflict 
met de chauffeur en fysiek geweld. Je kan dan 
tot de conclusie komen dat de chauffeur vol-
ledig  afgesloten  moet  zitten.  Maar  daarmee 
maak je volgens mij een grote fout. Zorg er in 
de eerste plaats voor dat de ticketmachine zo 
vlug mogelijk hersteld wordt. Dan neem je im-
mers de oorzaak van de wrevel weg. Wat de 
chauffeurs op trams en bussen betreft, zou ik 
er  zelfs voor willen pleiten om hen opnieuw 

en duidelijker aanwezig te maken. Zorg ervoor 
dat ze nog mogelijkheden hebben om met de 
reizigers in contact te komen zodat er een soli-
dariteitsband kan groeien tussen de chauffeur 
en de reiziger. »

Om de veiligheid te verbeteren vindt Ruth 
Soenen een controleur geschikter dan een 
lijnspotter. « De  controleur  heeft  een  duide-
lijke taak die verder gaat dan enkel beboeten. 
Mensen  houden  niet  van  betutteling.  Toch 
moet iedereen in de maatschappij zich houden 
aan een minimum aantal regels. De controleur 
is goed geplaatst om na te gaan of die regels 
nageleefd worden, terwijl hij door het maken 
van een praatje met de passagiers ook voor 
een menselijke, sociale noot zorgt. »

Het kleine ontmoeten, R. Soenen, 151 blz.,  
Garant Antwerpen-Apeldoorn, 2006.  
29 euro.



europees JAAr voor geLiJKe KAnsen 
Moet burger wAKKer scHudden
sensib iLiser ing, voorLicHting en Acties. dAt ZiJn de drie piJLers wAArrond Het FederAAL 
pLAn nAAr AAnLeid ing vAn Het europees JAAr voor geLiJKe KAnsen voor ALLen is opge-
bouwd. dAArnAAst pLAnnen ooK de gewesten HeeL wAt in itiAtieven. wiJ geven u een over-
ZicHt vAn de beLAngriJKste invALsHoeKen en Acties.

g e L i J K H e i d
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De blikvangers zijn een grote interactieve commu-
nicatiecampagne en een themaweek van 20 tot 30 
oktober. « We  moeten  het  brede  publiek  bewust 
maken  van  de  gevolgen  van  discriminatie,  zowel 
voor het dagelijks leven van slachtoffers van discri-
minerend gedrag als voor de globale samenleving », 
aldus het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
Racismebestrijding.

Tijdens de themaweek in oktober zullen verschillen-
de sectoren van het maatschappelijk middenveld bij 
de acties betrokken worden.

In het kader van het Europees Jaar voor gelijke kan-
sen maakte de Minister van Openbaar Ambt en Ge-
lijke Kansen Christian Dupont een diversiteitsplan 
voor het openbaar ambt bekend. Hierin worden 
meer dan 80 maatregelen voorgesteld om te komen 
tot een grotere aanwezigheid van vrouwen, men-
sen met een handicap en allochtonen in de federale 
overheidsdiensten. De achterliggende filosofie van 
het plan is dat de regering een spiegel moet zijn 
van de samenleving en dus ook het voorbeeld moet 
geven.

De Vlaamse Gemeenschap wil een viertal speer-
punten in de kijker zetten. Inzake het HoLeBi*-thema 
zal een internationaal congres georganiseerd wor-
den. De combinatie arbeid-gezin zal door een groot-
schalige imagocampagne op een frisse, eigentijdse 
manier op de publieke agenda geplaatst worden. 
Via de week van ‘Universal Design’ zal aandacht 
geschonken worden aan de toegankelijkheid van 

de gehandicapten en de gelijke behandeling zal 
gestimuleerd worden door acties en door een aan-
gepaste regelgeving. Het Vlaamse gelijke kansen-
beleid hoopt met deze acties vooral vooroordelen te 
doorprikken en discriminaties te voorkomen.

Binnen het Waalse gewest is nog maar pas een 
speciaal departement ‘Gelijke Kansen’ opgericht.

Het aanpakken van partnergeweld is één van de 
belangrijkste actieterreinen. Eén op vijf Waalse 
vrouwen is ooit slachtoffer. Daarom wil de Waal-
se overheid initiatieven voor opvang en begelei-
ding van vrouwen zo optimaal mogelijk steunen.  
Ook de verenigingen die zich inzetten voor het wel-
zijn van homo’s kunnen op verdere steun rekenen, 
ondermeer via de oprichting van een Waalse Ho-
LeBifederatie.

Tot slot zullen de zeven Regionale Integratiecen-
tra, die werken met vreemdelingen of mensen van 
vreemde afkomst, worden versterkt.

De Brusselse regering wil vooral op zoek gaan naar 
oplossingen voor de problemen waarmee alleen-
staande vrouwen met kinderen in een grootstad 
geconfronteerd worden. Een internationale Gender-
conferentie moet bovendien aantonen welke meer-
waarde vrouwen geven aan een stad.

De gelijkekansen-cheque moet buurtcomités en ver-
enigingen stimuleren om op een creatieve manier 
te werken aan activiteiten die de sociale cohesie in 
de buurt versterken.

in Vlaanderen zal het thema « handicap 
en Toegankelijkheid » aangekaart worden 
gedurende de week « Universal Design ».

*  Homoseksuelen-Lesbiennes-Biseksuelen
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Het MAAKt LetterLiJK deeL u it vAn Het LAndscHAp. Je Loopt er LAngs Zonder er AAndAcHt 
AAn te scHenKen en nocHtAns beeLdt Het stAdsMeubiLA ir onZe MAn ier vAn Leven, vAn 
ontMoeten en sAMen Leven in de pubLieKe ru iMte u it. oM de iMpAct vAn deZe gecodeerde 
stAdsinr icHtingen te Kunnen begriJpen troKKen we ricHting Antoine dAnsAertstrAAt voor 
een gespreK Met benoît MoritZ, stedenbouwKundig ArcH itect, proFessor AAn « LA cAMbre » 
en AAn Het isuru « institut supérieur d’urbAn isMe et de rénovAtion urbA ine ».
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Stadsmeubilair 
de nieuwe AAnKLeding vAn de stAd

Op de eerste verdieping van een gerenoveerd ge-
bouw – in de burelen van het architectenbureau 
MS-a – werkt Benoît Moritz aan de uitbouw van 
de stad van de toekomst. Door de grote ramen van 
het atelier heb je een overzicht over het plein van 
de Vlaamse Poort met zijn stoplichten, bushaltes, 
straatlantaarns, allerhande borden en het onop-
houdelijke komen en gaan naar de oevers van het 
kanaal van Brussel. 

« Vlak voor ons hebben we een bijna volledig staal-
tje van de verschillende stijlen straatmeubilair van 
de laatste tien jaar », merkt onze gesprekspartner 
lichtjes geamuseerd op.

« In  het  stedelijk  landschap  van  Brussel  zijn  er 
twee  tendensen.  De  eerste,  de  meest  klassieke, 
is het eerder recent type meubilair – hij wijst naar 

een bushokje in neo-Art Nouveaustijl, een actuele 
trend die getypeerd wordt door een terugkeer naar 
de  Horta-stijl.  Het  is  zowat  standaard  geworden, 
je vindt het overal in de stad terug. Maar dit type 
aan meubilair draagt niets bij aan het imago of de 
sterke identiteit van een buurt… »

Volgens veel stedenbouwkundigen heeft de over-
heid te dikwijls enkel oog voor de functionaliteit 
van het meubilair (kostprijs, robuustheid en duur-
zaamheid) en te weinig aandacht voor de cohe-
rentie met de omgeving. Door aan de openbare 
ruimte een sociale dimensie toe te voegen, willen 
de ontwerpers de essentiële rol van het meubilair 
als ontmoetingsplaats herstellen.

Niet ver daar vandaan, aan de andere kant van 
het kanaal, geven de veelkleurige windmolens van 



cirkelvormige bank aan het oud korenhuis te brussel.
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het project « Het draait  in Molenbeek » (zie Zicht 
op Stad nr. 1) een beetje meer ziel aan de stad. 
« Deze molens werden opgericht door leerlingen uit 
het technisch onderwijs in Molenbeek. In het kader 
van  een  financiering,  bedoeld  om  achtergestelde 
buurten vooruit te helpen, kiest men resoluut voor 
een  nieuwe  methodologie :  het  maken  van  stads-
meubilair. Geen zaak van professionelen, maar van 
mensen die een specifieke opleiding volgen… Dit 
is de tweede tendens, misschien minder duidelijk, 
maar – volgens mij- erg interessant. »

Aan een minderheid van de bevolking de mo-
gelijkheid geven om zelf hun publieke ruimte te 
creëren en in te richten… het idee is eenvoudig 
en doeltreffend ! « Het meubilair dat op basis van 
deze  methodologie  bedacht  werd,  is  vaak  beter 

aangepast  en  hedendaagser  dan  de  meubels  die 
op  industriële  schaal  geproduceerd  worden.  Niet 
zonder reden, want het zijn de bewoners zelf die de 
voorwerpen ontworpen hebben : na consultatie en 
overleg in kleine groepen werd de productie waar 
mogelijk opgestart in buurtateliers en zo verankerd 
in de dynamiek van de sociale economie. »

Ver van deze overwegingen deed het stadsmeu-
bilair zijn intrede in de 19de eeuw, bij het begin 
van het Hausmann stedenbouwkundig model. 
We moeten echter nog wachten tot de jaren 70 
vooraleer men komt tot een echt rationeel gebruik 
van het straatmeubilair. « Overal  in  de  stad  vindt 
men dan een standaard type meubilair dat weinig 
functioneel is, van slechte kwaliteit, in plexiglas of 
plastic» , vervolgt Benoît Moritz. « In  een  reactie 

een globaal 
project

Om tot meer coherentie 
in de stedenbouw 
te komen, houden 
architecten en project-
ontwikkelaars rekening 
met de totaliteit van de 
herinrichtingszone en 
alle verschillende func-
ties die erin thuis horen. 
Het gaat om meer dan 
een simpele inplanting 
van niet bij elkaar pas-
send stadsmeubilair, 
maar om de creatie van 
een publieke ruimte 
door voorwerpen waar-
van de functies heel 
divers zijn, met elkaar 
in verband te brengen. 
In samenspraak met 
de buurtbewoners, het 
verenigingsleven en 
openbare diensten, de-
finiëren ze de precieze 
rol van de verschillende 
ruimtes,de kern, de ty-
pische herkenbaarheid, 
of de monumentaliteit.
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hierop zien we een trend opduiken om terug te gaan 
naar stadsmeubilair  van het  ‘neo’-type of   objecten 
die zowel efficiënt als esthetisch zijn. »

Als voorbeeld wijst hij naar een afdak, ontworpen 
door het bureau MS-a, dat over de hele lengte van het 
schuine paneel het water van het kanaal weerspie-
gelt en dat, niet alleen esthetisch is maar ook dient 
als bushokje. « Dit soort hybride voorwerpen is eerder 
zeldzaam in Brussel. Je hebt de reling op het Breug-
helplein die tegelijkertijd kan dienen als armleuning 
of bank of het skatepark op het Ursulinenplein (in het 
hart van de historische stad). Op het Fontainasplein 
hebben de banken en fonteinen met drinkbaar wa-
ter  van deze  ruimte een nieuwe ontmoetingsplaats 
gemaakt. Maar dit is nog helemaal niet vergelijkbaar 
met wat je bijvoorbeeld vindt in Barcelona. Vandaar 
komt trouwens het idee om te werken met stedelijke 

salons. Om het samenleven te be-
vorderen  hebben  we  dit  concept 
ook  geïntroduceerd  in  het  kader 
van de wijkcontracten. Als nieuwe 
signalen hebben we in de omge-
ving van openbare diensten stoelen, 
lampen of tafels geplaatst waarvan 
het uitzicht geïnspireerd is op dit van 
de meubelen die in ieders interieur 
staan ! » 

Het stadsmeubilair van morgen 
moet dus inspelen op de ambiguïteit 
van het gebruik of, zich verankeren 
in een dynamisch socio-econo-
misch-cultureel geheel,  terwijl het 
ook nog pragmatisch en functioneel 
blijft.

rij maar door, 
nikS te zien !
oorspronkelijk ontworpen om het 
comfort te verhogen en het samen 
leven te bevorderen, kan stads-
meubilair ook dienen om bepaalde 
gebruiken te ontmoedigen. om te 
verhinderen dat een dakloze er zich 
installeert, zijn meer en meer banken 
zodanig ontworpen dat je er niet op 
kunt neer liggen. in populaire buurten 
zijn sommige pleinen zodanig inge-
richt dat kinderen er niet met een bal 
kunnen spelen… ongetwijfeld een 
controversiële trend !

een pArticipAtieF proces, een ArtistieKe ingreep, een poLitieK MAniFest, toeëigenen 
vAn een pubLieKe ruiMte door de bewoners… Het ontwerp en de pLAAtsing 
vAn stAdsMeubiLAir KAn verder reiKen dAn eenvoudige overwegingen biJ de 
FunctioneLe inricHting vAn een stAd. wiJ HAdden een gespreK Met LAurence 
JenArd, stedenbouwKundige en co-directrice vAn recycLArt* in brusseL.

Meer dan functionaliteit…

welke definities hanteert u voor het meubilair 
en stedelijk design ?

Voor mij is het stadsmeubilair een driedimensioneel 
voorwerp met een duidelijke functie in de publieke 
ruimte, of het nu gaat om neerzitten, eten, klimmen, 
ergens tegenaan leunen, verlichten, waarschuwen, 
afval verzamelen… Het stedelijk design is een veel 
ruimer concept dat aan de publieke ruimte een artis-
tieke dimensie geeft (waaronder ook tweedimensio-
nele elementen zoals muurschilderingen). Het stads-

meubilair kan bijgevolg deel uitmaken van het stedelijk 
design, als het deze artistieke - of zelfs politieke, in de 
nobele zin van het woord - dimensie eraan toevoegt. 
Het meubilair dat louter functioneel is, maakt er geen 
deel van uit.

kan u een voorbeeld geven van het ‘politieke’ 
karakter van stadsmeubilair ?

De ‘palaverboom’ opgericht in 2005 op het Breughel-
plein in de Marollen (Brussel) is er een voorbeeld van. 

MeubiLA ir en stedeLiJK des ign

De ‘palaverboom’ op het breughelplein (brussel).
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urinoirs  :  
met verdwijning bedreigd ?
Gevolg : de persoon die aan een dringende nood moet voldoen 
heeft geen andere mogelijkheid dan gebruik te maken van de 
toiletten van een café of van het stationsgebouw (plassen op 
de openbare weg is immers strafbaar). Terwijl de urinoirs ook 
in de andere steden aan het verdwijnen zijn (Charleroi heeft er 
zelfs geen meer), installeerde de stad Gent onlangs nieuwe, 
stijlvolle openbare toiletten in het centrum van de stad. In de-
zelfde geest wil het Gentse project -geselecteerd in het kader 
van de projectoproep ‘vrouw zijn in de stad’- de installatie van 
openbare toiletten voor vrouwen bepleiten. Een voorbeeld om 
op te volgen…

het laatste openbaar toilet van brussel

een ‘trendy’ urinoir in de stad Gent. 

Ontstaan in het kader van het 
stedelijk Pilootproject recyclart 
in 1999 vormt de vereniging 
recyclart (stad Brussel) een 
artistiek laboratorium, een 
plaats van creatie voor culturele 
confrontaties, een opleidingscen-
trum voor werkzoekenden, een 
ontmoetingsplaats en een plaats 
voor experimenten. in deze geest 
stelt de vereniging een origineel 
beleid voor rond publieke ruimtes. 
Deze tussenkomsten zijn bedoeld 
om, via een artistieke en sociale 
benadering, nieuwe impulsen te 
geven aan bepaalde plaatsen in 
de stad, net zoals getuigenissen 
over een stedelijk landschap in 
verandering.

info. : www.recyclart.be

*recyclart

terwiJL brusseL 
in 1957 nog 33 

openbAre toiLetten 
teLde, vind Je er 
nu nog sLecHts 

één AAn de ZiJKAnt 
vAn de sint-

cAtHerinAKerK.

Meer dan functionaliteit… Op dat plein, dat overschaduwd wordt door 
het Justitiepaleis, werd aan de voet van 
een symbolische boom een hellend vlak 
geplaatst waartegen mensen kunnen leu-
nen of waarop ze kunnen gaan zitten. Het 
project was een voorstel van de kunstenaar 
Joseph Legrand in een poging om een pu-
blieke ruimte voor allen te creëren.

Dit werk bezit een functionele dimensie 
want je kunt er tegen aanleunen, een po-
litieke dimensie omdat het bijdraagt tot de 
verdeling van de publieke ruimte en een 
artistieke dimensie door de originele teke-
ning van het hellend vlak en het zoeken naar 
evenwicht tussen het plein en het Justitie-
paleis.

vindt u het altijd nodig om beroep te 
doen op de bewoners om stadsmeubi-
lair op een publieke ruimte legitimiteit 
te geven ?

Op dit vlak is er geen eenvormig antwoord. 
De buurten zijn niet homogeen en elke be-
woner heeft zijn eigen visie op zijn leefruim-
te. Ervaring leert ons dat je, bij een raad-
pleging, moet vermijden om maar naar één 
deel van de bevolking te luisteren. Vooral 
omdat het meestal dat deel van de bevol-
king is dat het project negatief beoordeelt, 
dat het meeste van zich laat horen. Je loopt 
het risico dat je in een zeker immobilisme 
terecht komt. Bij de consultatie voor het 
project ‘palaverboom’ bij voorbeeld, waren 
er heel wat latente spanningen tussen de 
jongeren uit de buurt en de handelaars. 
Deze laatsten hadden immers een pro-
cedure opgestart opdat de banken op het 
plein zouden verdwijnen. We hebben met 
alle betrokkenen rond de tafel gezeten om 
tot een compromis te komen, waarbij ons 
uitgangspunt, de verdeling van de publieke 
ruimte onder iedereen, standhield.
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Het staat vast dat met de evolutie van de nieuwe 
technologieën, de digitale kloof (ongelijke toe-
gang tot ICT*) de sociale uitsluiting van de minst 
bedeelden in de hand werkt (zie kader). Om deze 
discriminatie aan te pakken heeft de ministerraad 
in 2003 aan de ministers van sociale integratie en 
informatisering, de opdracht gegeven om een na-
tionaal plan voor de strijd tegen de digitale kloof, 
te coördineren. Dit plan, dat opgesteld werd in sa-
menwerking met de verschillende gewestelijke en 
gemeenschapsdiensten, stelt tal van acties voor 
rond drie thema’s : de sensibilisering, de opleiding 
van de gebruikers en de toegang tot informatie- 
en communicatietechnologieën voor iedereen… 
« Vertrekkend  van  deze  drie  assen », zegt Gary 
Cigé, expert op het kabinet van minister Dupont, 

« werden samen met de gewesten en de gemeen-
schappen achtentwintig maatregelen gedefinieerd. 
De  federale  regering  lanceerde op een beleid dat 
erop gericht is openbare digitale ruimtes te ontwik-
kelen  die  direct  en  gratis  toegang  bieden  tot  ICT. 
Tevens zal zij zorgen voor goed opgeleide groepslei-
ders die, afhankelijk van het project, de gebruikers 
moeten ondersteunen en sensibiliseren. »

Twee acties zijn reeds van start gegaan. De eerste, 
het project ‘Easy-e-Space’ betrekt de OCMW’s in 
de strijd tegen de digitale kloof. Lokalen (van de 
OCMW’s, soeprestaurants, bejaardentehuizen, 
buurthuizen, pedagogische restaurants…) zijn in-
gericht zodat mensen met een klein inkomen gra-
tis toegang tot het internet krijgen. Ze genieten er 
van een omkadering bij hun verrichtingen (zoeken 
naar werk, huisvesting, administratieve verplich-
tingen, diverse opzoekingen enz.) en kunnen aldus 
wennen aan de nieuwe technologieën.

« Voor  deze  ‘Easy-e-Space’  financiert  de  federale 
regering het volledige digitale pakket bestaande uit 
een nieuwe, beveiligde server en vijf terminals ge-
maakt uit gerecycleerde materialen », vertelt Gary 
Cigé ons. « Oxfam  Solidariteit  herinstalleert  de 
tweedehands PC’s en de vereniging Arafox voorziet 
deze van vrije en dus volledig gratis software. Deze 
vereniging  zorgt  ook  voor  het  up  to  date  houden 
van de software, de opleiding van potentiële bege-
leiders en het onderhoud van de PC’s. De OCMW’s 
van hun kant verbinden zich ertoe om  lokalen en 

Digitale kloof
internet  
voor iedereen!
oM de digitALe KLooF tegen te gAAn opteert de FederALe overHeid 
voor grAtis openbAre digitALe ruiMtes. openbAre insteLLingen en 
verenigingen Zorgen voor een dicHt netwerK ZodAt de toegAng tot 
de nieuwe tecHnoLogieën over Het HeLe grondgebied, verZeKerd is.

internet voor 
iedereen
De Programmatorische federale 
overheidsdienst maatschappelijke 
integratie (PoD-mi) heeft de taak 
om de digitale kloof tussen de 
burgers die toegang hebben tot 
de nieuwe informatie- en communi-
catietechnologieën (NicT) en zij die 
dat niet hebben, te bestrijden.

hiertoe werd besloten om het 
studiebureau Sonecom te belasten 
met de redactie van een kaart die 
zoveel mogelijk openbare compu-
terruimten (ocr) op het belgisch 
grondgebied bevat en lokaliseert. 
elke burger die op zoek is naar een 
ocr in zijn buurt die de dienst(en) 
aanbiedt die hij nodig heeft, zal dit 
instrument kunnen raadplegen. 

Voor deze kaart betekent 
« openbare computerruimte » 
elke ruimte die toegankelijk is 
voor het publiek en die materiaal 
ter beschikking stelt dat toegang 
biedt tot de NicT, meer bepaald het 
internet en bureauticasoftware. 
het gaat zowel om privé-, als om 
overheidsinitiatieven (openbare 
bibliotheken, opleidingsorganismen, 
verenigingen, gemeentelijke instel-
lingen, cybercafés, « phoneshops », 
enz.).

De informatie die u ons meedeelt, 
zal worden vermeld op de fiche die 
voor uw ocr wordt gecreëerd en 
zal in het nationale databestand 
worden opgenomen. Deze 
wordt binnen enkele maanden 
bekendgemaakt onder de vorm van 
een register, maar zal ook kunnen 
worden geraadpleegd via een 
webportaal voor burgers.

contact & info : info@ocr-epn.be 
www.ocr-epn.be 
www.inschrijving.ocr-epn.be
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personeel  ter  beschikking  te  stellen. »  
In 2005 gingen in een pilootfase al tien 
« Easy-e-Space » van start (vier in Vlaan-
deren, vier in Wallonië en twee in Brus-
sel). Een jaar later hebben nog twintig 
centra de deuren geopend en in 2007 is 
de inrichting van tachtig « Easy-e-Space » 
voorzien.

« De  tweede  interventie  richt  zich  naar 
het  verenigingsleven  en  andere  publieke 
instellingen  dan  het  OCMW, » onder-
streept Gary Cigé. « Om  dit  netwerk  te 
ontwikkelen stelt de federale regering een 
premie voor bij de oprichting of uitbreiding 
van een internet-ruimte. » Door te reage-
ren op een projectoproep hebben 260 
organisaties kunnen genieten van steun 
van de publieke overheid (ongeveer 50 
procent van het budget of een forfaitaire 
som van 400 euro per internettoegang) 
voor de aankoop van informatica-materi-
aal. Begin mei heeft Minister Dupont een 
bijkomend bedrag van 500.000 euro vrij-
gemaakt, zodat de OCMW’s bijkomende 
gerecycleerde PC’s kunnen kopen. Eind 
2007 zal de federale overheid op deze 
manier de inrichting en uitbreiding van 
meer dan 370 publieke internetruimtes 
financieel ondersteund hebben.

*ICT : informatie- en communicatietechnologieën.

internet, 
een democratiScHe zet

Daar de administratie steeds meer diensten 
online aanbiedt (informatie, formulieren…) 
en het internet het gepriviligeerde kanaal is 
van vele organisaties en ondernemingen (job-
aanbiedingen, online nieuws, bankverrichtin-
gen, verzekeringen…) is de toegang tot icT 
van kapitaal belang voor de minderbegoeden.

12 tot 15 juni 2007
münchen (duitsland). velo-city 2007 
« from vision to reality ». Een conferentie 
om het gebruik van de fiets in het dagelijks le-
ven te promoten (in de stad en tijdens de vrije 
tijd). Organisatie : City and Traffic Planning Of-
fice of Aachen (Aken – Duitsland).
info :  www.velo-city2007.com

14 tot 15 juni
brussel. Editie 2007 van het Better Life 
Time congres, georganiseerd door de Con-
federatie Bouw Brussel-Hoofdstad rond 
het thema « Een constructief antwoord op 
de demografische veranderingen », in het 
auditorium Jacques Thierry van ING, Troon-
straat 1, 1050 Brussel.
info :  www.betterlifetime.org

25 juni 2007
brussel. « Solidair wonen. Samenwo-
nen om precariteit te bestrijden. » De 
federale Dienst Grootstedenbeleid organi-
seert een colloquium rond het thema van 
het solidair wonen in de Polakzaal van de 
Résidence Palace – gelijkvloers, Wetstraat 
155, 1040 Brussel (metrostation Schuman). 
Inschrijving gewenst : e-mail : etienne.chris-
tiaens@mi-is.be, voor 20 juni 2007.

25 tot 28 juni 2007
rotterdam (nederland). Sustainable 
urban areas. Het ‘European Network for 
Housing Research’ organiseert een inter-
nationale conferentie over de aspecten 
van huisvesting en de stedelijke vraag-
stukken in verband met duurzame ontwik-
keling. (ENHR – Conference Sustainable 
Urban Areas).
info : www.enhr2007rotterdam.nl

16 tot 22 September 2007
belgië. week van vervoering. In heel 
Europa wordt de Week van Vervoering 
georganiseerd rond het thema ‘Reclaiming 

streets for people’ dat de straat wil terug-
geven aan de bewoners. Voor meer infor-
matie over de programma’s :
info :
vlaanderen : www.komimo.be/wvv.htm
wallonië : www.semaine.mobilite.wallonie.be
brussel : www.dimanchesansvoiture.irisnet.be

19 tot 23 September 2007
antwerpen. 43ste congres van de « in-
ternational society of city and regional 
planners ». (ISOCARP). Thema’s : ‘Urban 
Trialogues, co-productive ways to relate 
visioning and strategic urban projects’.
info : www.isocarp.org

23 tot 26 September 2007
kopenhagen (denemarken). « futures 
of cities – 51st ifHp world congress. » 
Congres van de « International Federation for 
Housing and Planning » gewijd aan de toe-
komst van steden (indicatoren en impact).
info : www.ifhp2007copenhagen.dk

08 tot 11 oktober 2007
brussel. opendeurdagen – europese 
week van de regio’s en de steden. Ge-
organiseerd door het Comité van de Regio’s 
en het Directoraat-Generaal van het regi-
onaal Beleid van de Europese Commissie 
met als thema ‘Make it happen : regions 
deliver growth and jobs’.
info : www.eukn.org/belgium/meetings/2007/10/
open-days-regions-cities_1002.html

17 oktober 2007
werelddag van verzet tegen extreme 
armoede
info : www.17oct.org

20 tot 30 oktober 2007
belgië. jaar van de gelijke kansen 
voor allen. Tien dagen rond gelijke kan-
sen : actieweek in België.
info :  www.gelijkheid2007.be
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StadSmenSen. levenSwijze en 
woonambitieS van Stedelijke 
middengroepen.
De auteurs deden uitgebreid onderzoek 
naar de drie middengroepen die voor de 
stad interessant zijn, maar voor wie de stad 
ook moeite moet doen om ze vast te hou-
den. Zij schetsen het socio-cultureel profiel, 
de woonvoorkeuren en de twijfel van soci-
aal-stijgende immigranten, hoogopgeleide 
stedelijke gezinnen en terugkerende oud-
stadsbewoners. Op basis daarvan komen 
ze tot een sociaal en ruimtelijk programma 
van eisen voor de nieuwe stadswijk.

boeKen voor de zomermaanden
l. karsten,  
a. reijndorp &  
j. van der zwaard, 
uitgeverij Het Spin-
huis, antwerpen,  
20 euro, 2006.

gemeentelijke adminiStratieve 
SanctieS. Hoe overlaSt aanpakken ?
Dit praktijkboek geeft een antwoord op 
heel wat vragen waarmee gemeenten, 
mandatarissen en ambtenaren zitten. Het 
losbladig handboek geeft de mogelijkheden 
van gemeentelijke administratieve sancties 
aan. De bijgevoegde modellen zorgen er-
voor dat het systeem van de administra-
tieve sancties op een correcte en efficiënte 
manier kan geïntegreerd worden in het ge-
meentelijke beleid tegen overlast.

uitgeverij politea, 
prijs basiswerk : 
vvSg-leden : 75 euro, 
niet-leden : 85 euro, 
aanvullingen : 0,44 
euro per bladzijde, 
2007.

Steden op koerS? StadSmonitor 
voor leefbare en duurzame 
vlaamSe Steden.
De stadsmonitor is een meet- en leerin-
strument voor de 13 Vlaamse centrum-
steden, voor het Vlaams stedenbeleid en 
voor iedereen die bij de stad betrokken is. 
De stadsmonitor brengt in kaart hoe leef-
baar de steden zijn en hoe duurzaam hun 
ontwikkeling is. Iedereen die bij de ontwik-
keling van de stad betrokken is, kan de 
stadsmonitor gebruiken om te leren en om 
discussies en keuzes te onderbouwen.

th. block,  
j. van assche,  
d. vandewiele,  
f. de rynck,  
H. reynaert.  
uitgeverij vanden 
broele, 60 euro, 2007.

regieHandboek dienSteneco-
nomie voor lokale beSturen
In het Decreet Diensteneconomie van de 
Vlaamse overheid wordt de regierol voor 
de lokale besturen in een wettelijk kader 
gegoten. In dit boek komen vragen aan 
bod als : Hoe verhoudt sociale diensten-
economie zich tot sociale economie en 
lokale werkgelegenheid ? Welke andere 
bestuursniveaus willen ook mee het re-
giescript vorm geven ? Welke beleids-
ruimte heeft het lokale bestuur om hier 
werk van te maken ? Verder wordt via 
voorbeelden aangetoond dat succesvol 
regisseren mogelijk is.

f. contipelli, c. de-
latter, a. jughmans, 
j. leroy, g. pitteljon, 
p. Sels, i. vanhoren, 
p. van Sande, p. van 
Schuylenbergh, 
uitgeverij politea, 
brussel, 25 euro, 
2007.

Het klimaatboek. pleidooi voor 
een ecologiScHe omSlag
In dit boek bieden de auteurs eerst een 
wetenschappelijk overzicht van de stand 
van zaken omtrent de klimaatcrisis. Ver-
volgens bepleiten ze concrete maatre-
gelen én een voorstel tot beleidsplan. 
Sectoren zoals energievoorziening, on-
dernemen, wonen en mobiliteit komen 
aan bod. Het gaat over een integrale 
visie op een ecologische economie. De 
voorgestelde oplossingen zijn sociaal 
rechtvaardig want de vereiste ecologi-
sche omslag is een positief verhaal met 
nieuwe kansen voor werkgelegenheid en 
echte levenskwaliteit.

els keytsman & peter 
tom jones, uitgeverij 
epo, 15 euro, 2007
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ALS LOKAAL BESTUUR 

WERK MAKEN VAN WERK
Regiehandboek 

diensteneconomie voor 

lokale besturen

b o e K e n

bouwStenen voor veilige en leef-
bare gemeenten
Dit boek wil het veiligheidsdebat op gemeen-
telijk niveau plaatsen in zijn brede maat-
schappelijke context. Veiligheid is immers 
niet alleen een zaak van de politie, van nulto-
lerantie of van bewakingscamera’s, maar ook 
van leefbare buurten en een doorgedreven 
welzijnsbeleid. « Bouwstenen voor veilige en 
leefbare gemeenten » wil aantonen dat een 
maatschappelijk (integraal) veiligheidsbeleid 
het best wortelt in de lokale bodem. Het boek 
maakt duidelijk hoe u als bestuur de juiste mix 
kunt maken van preventie, ondersteunend be-
leid, repressie en nazorg.

Stefan meijlaers, 
uitgeverij politeia, 
vvSg-leden : 21 euro, 
niet-leden : 25 euro.




