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INLEIDING EN SITUERING
Het Halle-Vilvoorde Komitee is een overkoepeling van een aantal verenigingen die in
onze regio ijveren voor het groen en Vlaams karakter van Vlaams-Brabant (voor
meer info zie : www.haviko.org) .
Het is aangesloten bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en waar
mogelijk coördineert het zijn actie met die van het O.V.V.
Een Vlaams en groen Halle-Vilvoorde. Onze slogan geeft reeds aan dat wij zeer
bekommerd zijn om stedenbouw, structuurplanning en verstedelijking. Vandaar dat
reeds van bij de totstandkoming van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen het
HVK een aantal belangrijke opties van dit structuurplan radicaal heeft afgewezen en
blijft afwijzen, vooral dan het stedelijk gebiedbeleid dat voor de Vlaamse gemeenten
rond Brussel werd uitgetekend.
Ons verzet heeft toen geleid tot een naamwijziging. Deze gemeenten werden in het
ontwerp RSV aangeduid als een “onderdeel van het grootstedelijk gebied Brussel”.
Talloze bezwaarschriften hebben ertoe geleid dat de term “grootstedelijk gebied
Brussel” werd vervangen door “Vlaams stedelijk gebied rond Brussel”. Inhoudelijk
werd er echter niets veranderd. Bijna alle gemeenten die aan Brussel grenzen
(inclusief de faciliteitengemeenten) behoren (voor een nog nader af te bakenen deel)
tot dit grootstedelijk gebied, waar o.m. concentratie van nieuwe woningen wordt
nagestreefd. We verwijzen naar het uitgebreide bezwaarschrift tegen het RSV1.
Thans loopt de procedure voor de opstelling van het provinciaal structuurplan.
In het ontwerpstructuurplan voor Vlaams-Brabant komen – ook in uitvoering van het
RSV - een aantal opties naar voren die wij met klem verwerpen, o.m. het principe zelf
van het “Vlaams stedelijk gebied” rond Brussel. Dit stedelijk gebied bestaat op het
terrein niet en is een fictie van de plannenmakers. Maar door die indeling wordt wel
de deur opengezet om de basisopties van het gewestplan te wijzigen en precies in
die zone rond Brussel het aantal woningen fors op te drijven, o.m. door een groter
aantal bouwlagen. Dit betekent een opvallende wijziging in de politiek van
bescherming van Vlaams-Brabant. Ook het verengen van het begrip groene gordel
tot een ring van parken en kastelen rond Brussel is een fundamentele wijziging
tegenover het gewestplan, dat precies verdere concentratie van bebouwing in de
groene gemeenten rond Brussel aan banden wou leggen.

1
Het bezwaarschrift tegen het RSV luidde op dit punt o.a. « omwille van politieke, institutionele, taalkundige,
culturele, strategische, stedenbouwkundige (zie gewestplannen) en psychologische redenen kan geen enkele van
de Vlaamse gemeenten rond Brussel behoren tot het « grootstedelijk gebied Brussel » (..) “Alle gemeenten die
aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grenzen, moeten opgenomen worden in het “buitengebied” (zie deel 2
blz 69 e.v. inz. Blz 70 van het ontwerp RSV, waar zelfs uitdrukkelijk aangenomen wordt dat verstedelijkte delen
aan de rand van stedelijke gebieden in het buitengebied liggen)”.

Op initiatief van ons komitee en aangesloten verenigingen werden meer dan 199
bezwaarschriften ingediend met 900 handtekeningen. Het bezwaarschrift vindt u in
de persmap.
De bezwaarschriften en die van vele anderen worden thans door de Procoro
behandeld en met een advies doorgegeven aan de commissie Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit van de provincieraad van Vlaams-Brabant.
Alleen al het feit dat de verwerking van het groot aantal bezwaren veel meer tijd in
beslag neemt dan aanvankelijk gepland, zou een vingerwijzing moeten zijn tot
behoedzaamheid bij het formuleren van adviezen.
Wij vernemen evenwel - en we hebben alle redenen om te vrezen - dat die adviezen
weinig of geen rekening houden met de fundamentele bezwaren. Zo lezen we bvb.
dat, als antwoord op een bezwaar, voorgesteld wordt de term “Brusselse Rand” – we
vertalen het gemakshalve door “ Périphérie Bruxelloise” te behouden “omdat die
enkel een geografische aanduiding zonder beleidsbetekenis oproept”.
Eens de administratieve molen van de plannenmakers op gang is gekomen, blijkt het
bijzonder moeilijk nog iets wezenlijks aan die plannen te veranderen. Punten en
komma’s wijzigen kan misschien wel nog, belangrijke opties wijzigen is quasi
onmogelijk.
Vandaar dat bij een aantal mensen het idee ontstaan is om te trachten te peilen wat
de bevolking erover denkt. Deze opiniepeiling, die we u vandaag voorstellen, is vrij
uniek, omdat ze rechtstreeks peilt naar de houding van de inwoners van HalleVilvoorde tegenover het fenomeen van verfransing door migratie vanuit Brussel.
We denken dat de resultaten meer dan belangwekkend zijn en stellen ze u dan ook
graag voor.
Wij geven nu graag het woord aan de heer Geert Suvée van ITC-Research die de
opiniepeiling zal presenteren.

