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1. In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt nu
een inspraakronde georganiseerd over ‘rapport focusbepaling’ dat een
eerste stap is naar de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond
Brussel.(VSGB).
2. Het OVV wijst erop dat Brussel geen stad is ‘als een ander’ maar
een aparte politieke entiteit waarvan een bestendige druk uitgaat om de
Vlaamse omgeving ervan te verfransen en zelfs te annexeren. De
Vlaamse planologen moeten hiermee rekening houden. Het gebied rond
Brussel mag bijgevolg niet behandeld worden als een gewoon
expansiegebied van een grootstad. De economische ontwikkeling van
deze streek moet een eigen dynamiek hebben, in dienste van de
Vlaamse bevolking en mag niet gezien worden als een verlengstuk van
de Brusselse economische expansie.
3. Het OVV betreurt dat met het voorzien van het Vlaams Stedelijk
Gebied rond Brussel in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen reeds
een verkeerd signaal werd gegeven, maar wijst er toch op dat ook in het
RSV het VSGB niet werd gezien als een ‘randfenomeen’ van de
grootstedelijke economische ontwikkeling maar wel als een gebied met
eigen specifieke kenmerken. In dit gebied moesten een aantal
kleinstedelijke kernen, verder van het Brusselse hoofdstedelijke gebied
verwijderd, ontwikkeld worden, ten einde de verstedelijkingsdruk in de
onmiddellijke omgeving van Brussel weg te nemen.
4. Het OVV stelt vast dat in het ‘rapport focusbepaling’ het grootste deel
van de Vlaamse Rand in het VSGB werd opgenomen. Alhoewel de
juridische gevolgen van de opname in dit stedelijke gebied nog niet
duidelijk zijn, is de vrees groot dat deze gebieden zullen opengesteld
voor verdere verstedelijking wat op het veld zal leiden tot een emigratie
vanuit Brussel en een verdere, feitelijke verfransing van deze gebieden.
De emigratie vanuit Brussel wordt bovendien gestimuleerd door de
verdere expansie van hoogbouw en kantoorgebouwen in de stad, die de
Brusselse middenklasse uit de stad jaagt.

5. Het OVV is niet gekant tegen een verdere economische ontwikkeling
van Vlaams-Brabant. Deze ontwikkeling wordt echter best
gekanaliseerd via de versterking van kleinstedelijke kernen, op enige
afstand van Brussel. Eventuele emigratie naar deze kernen biedt meer
kansen op integratie in de streek dan de suburbanisatie en
industrialisering nabij de Brusselse grenzen.
6. Tegenover alle actoren, betrokken in het ruimtelijke beleid in
Vlaanderen, drukt het OVV zijn bezorgdheid uit dat de moeizame strijd
voor het behoud van het Vlaams karakter rond Brussel, zoals
bijvoorbeeld voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde, zal worden ondergraven door deze planologische
ontwikkelingen. Vlaanderen organiseert zodoende zijn eigen verfransing.
7. Het OVV vraagt daarom dat de Vlaamse gemeentebesturen, die over
het rapport moeten adviseren, het potentiële gevaar van de verfransing
onderkennen en aandringen op gebiedsspecifieke bepalingen (zoals het
behoud van de beperking tot twee bouwlagen, geen planwijzigingen van
zachte naar harde functies) die de verstedelijking in de onmiddellijke
rand onder controle houden. Het OVV vraagt hetzelfde aan de Vlaamse
regering, die uiteindelijk bevoegd is over de afbakening.
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