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Wilt u reageren?
Hebt u een voorstel voor Opinie?
Mail dan naar opinie@tijd.be

Minister Joke Schauvliege pak-
te inDeMorgen (22mei) uit
met haar hertekening vande
Vlaamse ruimtelijke orde-

ning opbasis van vijfmantra’s: beton-
stop,wegmet de villa, verplicht groen,
bouwgronden ruilen enminder ‘pseudo-
boeren’. Sommige vandeze (bewust?) ge-
lekte voorstellen zijn geïnspireerd op
ideeëndie ooit vanuit onze hoekwerden
gelanceerd.Wekunnen er dus niet tegen
zijn.Maar zijn die adviezenwel adequaat
verwerkt?

Eenbetonstop? In principe ja. Helaas
komtdie er pas in 2050. Veel te laat, want
de vandaag al ‘verrommelde’ ruimte zal
dan volledigwegverkaveld zijn.

Wegmet de villa? Ja, op slecht gelegen
plekken. In stedelijk gebied ennabij
openbaar vervoer kunnen villa’s dan
plaatsmaken voor verdichting.

Verplicht groen? Ja, al vrezenwedat
dat een ratjetoe van allerhandeprivate
groenperkjes oplevert, zonder ecologi-
sche of landschappelijkemeerwaarde.

Bouwgronden ruilen? Jazeker. Om te
verdichten op knooppunten vanhet
openbaar vervoer en omde lintbebou-
wing eenhalt toe te roepen.

Minder ‘pseudoboeren’? Graag. Al legt
het voorstel in zijn huidige vormeen
bomonder het idee van ecologisch enna-
tuurvriendelijk (hobby)boeren.

Toegegeven:wehebben een en ander
uit de krantmoeten vernemen.Het lijstje
vandeminister is een erg selectieve keu-
ze uit eenwaaier van academische voor-
stellen die in eenbreder verband en een
meer gedegen context zijn voorgesteld.

Vlaamsewanorde
Wevragenonsdanookafofdeministerer
zich niet te gemakkelijk vanaf maakt. De
Vlaamse ruimtelijke wanorde zit veran-
kerd in het gewestplan, dat sinds de jaren
70 bijna alle percelen in Vlaanderen een
bestemmingoplegt.Ookdecodexoverde
ruimtelijkeordeningbevat tal vanuitzon-
deringsregelsdiede ‘verlinting’ indehand
werken.Bijde recentedecentralisatiewor-
den ook te veel beslissingen aan de ge-
meenten overgelaten.

Cruciaal zijn eenmeer aande actuali-
teit aangepaste regelgeving ennieuwe
ondersteunendemaatregelen. Steeds
meer vragendepartijen (burgers en be-
drijven) zijn daarvoor te vinden, ookmet
het oog opdeuit de pan vliegendemaat-
schappelijke kosten van ondermeer zorg,
milieu en verkeer. Het is absurddat som-
mige bouwlustigennog steedsmenen
eenbouwrecht te ontlenen aan eenplan
vanbijna eenmensenleven oud. Alswe
echt eenbouwstop ambiëren,moetenwe
af vandit plan enmoeten eventuele
bouwmogelijkheden systematisch geher-
evalueerdworden.

Tegelijk dient een alternatieve koers
uitgezet teworden in functie van efficiënt
ruimtegebruik, op openbaar vervoer ge-
richte ontwikkeling, kernversterking en

het openhouden vande open ruimte. Dat
impliceert eveneens dat een aantal be-
voegdheden terugnaar het gewestelijke
bestuursniveaumoeten.

Wordt dat eenmakkelijke klus? Zeker
niet,maar het iswel eennoodzakelijke
stap omdebeleidsvoornemens van
Schauvliegewaar temaken.

Alternatieven
Wij zijn dus de laatsten om tegen te spre-
kendat een krachtige koerswendingno-
dig is in deVlaamse ruimtelijke orde-
ning.Het beleid is achterhaald enbiedt
geen oplossing voor prangendemaat-
schappelijke problemen.Maar hetmoet
breder en actuelerworden gekaderd.

Voorts valt ons opdat in de vroegtijdig
ontvallen ideetjes vanhet Beleidsplan
RuimteVlaanderenniets gezegdwordt
over het overmatig autogebruik enhet
daarmee samenhangend file- en gezond-
heidsprobleemvandeVlaamse ruimte.
Ookdaarmoet eendoordachte ruimtelij-
ke planning een cruciale rol spelen.

We vinden in de uitgelekte teksten
ookniets terug over de noodzakelijke
energietransitie, de klimaatadaptatie, het
behoud van regionale voedselproductie
en onze algemene (economische)wel-
vaart of het teveel aanbedrijfsterreinen.

Even onderbelicht blijft de ondersteu-
ning van geëngageerde burgers, die bij
gebrek aan een goedoverheidsbeleid
maar zelf de handenuit demouwen ste-
ken voor ondermeer zorg, lokaalwelzijn,
gedeeld transport enhet beheer vanna-
tuurgebieden enbossen.

Over al deze aspectenhebbendeuni-
versiteiten nochtans uitvoerig onderzoek
gedaan. Jammer genoeg vindenwedaar-
vanweinig terug in de uitgelektewerk-
teksten. Het kabinet ende administratie
blijvennavelstaren.Wij komenderhalve
zelf binnenkortmet onze voorstellen
voor een BeleidsplanRuimteVlaanderen.
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Wevinden vanhet univer-
sitaire onderzoekweinig
terug inde gelektewerk-
teksten.Het kabinet en
de administratie blijven
navelstaren.

Dat rechts-populistische partijen
een compleet rechtse agenda
hebben, is een grotemisvatting.
Sterker nog: bij hunmodernise-

ring zie je dat vooral hun economische
standpunten steeds linkserworden.

Over het algemeen zijn politicologen
positiever over rechts-populistische partij-
en dan journalisten. Als rechtse populisten
zich gematigd voordoen en stellen dat ze
voorstanders vandedemocratie zijn,
wordt dat door demediamogelijk gezien
als een acteerprestatie. Politicologen zien
populistisch-rechtse partijen als de dron-
ken gasten op een feestje. Ze verkondigen
de ongemakkelijkewaarhedendie nie-
mandwil horen en ze zetten die opdepo-
litieke agenda.

Paradoxaal genoeg kunnen rechtse po-
pulisten door de vinger opde zere plekken
vande samenleving te leggende kloof tus-
sen burger enpolitiek ookweer vergroten,
doordat het bewustzijn vande burger over
zijn eigen onvrede toeneemt.

Gespot
Rechtse populisten
zijn de dronken
gasten op feestjes.

KRISTOF JACOBS
Deze opinie is gespot in de Volkskrant.

Deopinie vanZak

Het zijnwoelige tijden voor
het sociaal overleg. Giste-
ren zorgde de zoveelste
vakbondsactie op rij voor
heelwat hinder in en rond
Brussel. Sloganswerden

daarbij niet geschuwd. Zohekelen de vak-
bondendebesparingen enhervormingen
vande verschillende regeringen in dit
land. Ookde flexibilisering vande arbeids-
tijd ende pensioenhervormingworden
zwaar geviseerd. Toch latenwedie slogans
de komende tijd beter aande kant. Ons
land enonze economie hebbenmeer dan
ooit nood aan ingrijpendehervormingen.
Ookde vakbondsleidersmoetendat besef-
fen. Alswenuniet demoedhebbenom
het systeemaan te passen, blijft er voor de
volgende generaties nietsmeer over.

Het principe van onze sociale zekerheid
is fantastisch. Toch is er eenbelangrijke
voorwaarde: het oneigenlijk gebruikmoet
eruit. Iedereen is het erover eens datwie
echt steunnodig heeft, geholpenmoet
worden.Wie hulp ‘oneigenlijk’ gebruikt,
wie eigenlijk geen recht heeft opdie steun,
is onze overheidsfinanciën endus ook zijn
medeburgers aanhet bestelen. De privile-
ges ende verworvenheden vanhet verle-
denmoetenwedanook ter discussie dur-
ven te stellen. Tweewoordenmoeten ons
kompas vormen: responsabilisering en ac-
tivering.

Responsabilisering betekent dat ieder-
een zijn verantwoordelijkheidmoet opne-
men. Ja, we zullenmet z’n allen langer
moetenwerken. Endaar hebbenwenog
veel ruimte. Zo goed als overal in Europa
ligt de effectieve pensioenleeftijd hoger
dan in België. Enkel in Slovakije en Frank-

rijk gaandemensen vroegermet pensi-
oen. Zijn dat dande landenwaarwe ons
aanwillen spiegelen?Het is in dit opzicht
danook onverantwoorddat de vakbon-
dendehelft van alle ambtenarenwil laten
erkennen alsmensenmet een zwaar be-
roep.

Daarnaastmoetenwe inzetten op acti-
vering. Slechts 67 procent vande bevol-
king tussen 20 ende 64 jaar is aande slag.
In Brussel is dat slechts 57 procent. Die cij-
fers tonen aandat nog te veelmensenniet
aande slag zijn. Dat terwijl het aantal jobs
enhet aantal vacatures jaar na jaar stijgen.
Onzewerkzaamheidsgraadmoet drin-
gendomhoog. Alswede Europese doel-
stelling van 75 procentwillen halen,moe-
tenwede komende jaren 560.000mensen
extra aanhetwerk krijgen. Dat is een enor-
meuitdaging.

Hervormen
Activeren betekent ookhervormen. De
brugpensioenenworden terecht afge-
bouwd,maar als gevolg daarvan stijgt het
aantal langdurig zieken. Vorig jaar steeg
dat aantalmet 14 procent. Vanaf 55 jaar zit
een opde achtwerknemers ziek thuis. Dat
soort oneigenlijk gebruik vande sociale
zekerheidmoet eruit, want ookdezemen-
senmoeten eenplaats krijgen opde ar-
beidsmarkt.

De vergrijzingmaakt datwede komen-
de tien jaar jaarlijks 1miljard euro extra
moetenuitgeven aande gezondheidszorg
endepensioenen.Hoe zullenwedit finan-
cieren?Willenwe garanderendat ieder-
een eenberoep kanblijven doenopde so-
ciale zekerheid, danmoetenwehervor-
men. Bepaalde vakbondsleiders pleiten

voormeer belastingen,maar dat zal het
probleemalleen grotermaken. In dit land
hebbenwebijna het hoogste overheids-
beslag van Europa. Nogmeer belastingen
zal jobs vernietigen. De enigemogelijke
oplossing is economische groei.

De omgevingsfactoren zijn positief. De
groeimotor van België trekt opnieuwaan.
De export in Vlaanderenneemt toe, het
aantal ondernemingen en jobs stijgt en
met een voorzichtige groei van 1,5 procent
gaat het economischweer vooruit. Het zijn
bewijzendat het regeringsbeleid ende be-
sparingen ons opnieuwopde juisteweg
zetten.Maar het is niet genoeg.Willenwe
onze sociale zekerheid veiligstellen, dan
zal ermeer nodig zijn. Een groei van 2 pro-
cent zorgt bruto voor een stijging vanhet
bruto binnenlands productmet ongeveer
8miljard euro. Groei is de enigemanier
omde stijgende kosten op te vangen, zon-
der extra belastingen te heffen.

Ookde vakbondenmoetendat inzien.
Op korte termijnwillen de bondende ver-
worvenheden vanhet verleden veiligstel-
len,maar daardoormaken ze het langeter-
mijnperspectief kapot. Hoog tijd omvan
tactiek naar strategie te gaan. Laat ons sa-
men een ambitieuze groeiagendauitteke-
nenwaar iedereenbeter vanwordt. Laat
ons samen realiseren dat onze sociale ze-
kerheid ook voor de generaties na ons be-
schikbaar zal zijn. Daarbijmoetenwehet
collectieve bovenhet individuele belang
plaatsen. Laat ons demoedhebbenomaf
te stappen vanhet eigenbelang endie be-
langrijke enmoeilijke beslissingennemen.

MichelDelbaere
CEO vanCrop’s en erevoorzitter Voka

Laat ons samen realiseren
dat onze sociale zekerheid
er ooknog zal zijn voor
de generaties naons.

Vakbonden
voeren de
verkeerde strijd.

MICHEL DELBAERE

Gisteren trokkende vakbondendoor
Brussel, het startschot voor een reeks ac-
ties en betogingen tegenhet regerings-
beleid. Ze vergissen zich echter van vij-
and. Ookde bondenmoeten inzien dat
hervormingennodig zijn, willenwe
onzewelvaart op lange termijn behou-
den.

Maaktminister
Schauvliege er zich
niet te gemakkelijk
van af voor de
ruimtelijke
ordening?

ALLE PROFESSOREN RUIMTE-
LIJKE PLANNING VAN VIER
VLAAMSE UNIVERSITEITEN

Met haar leidraden voor het Beleids-
planRuimte Vlaanderenneemtminis-
ter vanOmgeving Joke Schauvliege
ogenschijnlijkmoedige standpunten
in.Wij plaatsen echter vraagtekens bij
haar intenties. Dat doenwe eensge-
zind, ondanks haar recente bewering
dat de academici het tochnooitmet el-
kaar eens zijn over de Vlaamse ruimte-
lijke ordening.


