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Le communiquA� en FR
De rechtstaat dient gerespecteerd te worden (dixit Yvan
Mayeur, 16 juni 2016)
Op 16 juni, toen de Stad, het Gewest en Beliris op het punt stonden om
enkele wijzigingen aan de voetgangerszone aan te kondigen, onder meer de
terugkeer van voertuigen aan de uiteinden ervan en aan de Zuidstraat,
kwam de auditeur van de Raad van State roet in het eten gooien. Hij gaf
een positief advies over de vraag om de vergunning, toegekend voor de
aanleg van de voetgangerszone, op te schorten. Het beroep tegen deze
vergunning werd ingediend door de handelaars van het stadscentrum. Dit
beroep werd voorafgegaan door een ingediend door ARAU, IEB, vier bewoners
van de stad en een bvba die het respect van het patrimonium nastreeft.
Maar dit laatste beroep is niet opschortend.
Het advies van de auditeur houdt twee ‘ernstige zaken’ in die het
mogelijk maakt om de vergunning op te schorten.
Het advies is voornamelijk gebaseerd op het feit dat de aanleg van de
voetgangerszone, op het moment van de toekenning van de vergunning,
berustte op een Circulatieplan dat zich nog in een testfase bevond en,
wat erger is, berustte op achttien voorlopige politieverordeningen.
Maatregelen die per definitie beperkt zijn in tijd en niet getroffen zijn
om zomaar zonder discussie aanvaard te worden. Het auditeursverslag heeft
het ‘Circulatieplan’, dat in december 2014 door de gemeenteraad is

aanvaard en dat als basis diende voor de aanleg van de voetgangerszone,
ook zwakker (lees: aanvechtbaarder) gemaakt.
Door het intrekken van de vergunningen op 28 juni, dit is aan de
vooravond van de pleidooien bij de Raad van State, hoopt het Brussels
Gewest te voorkomen dat een beslissing het illegaal karakter van het
project zou bekrachtigen. Een zoveelste zet die de malaise rondom de
wettigheid van deze opgedrongen voetgangerszone enkel maar bevestigt.
Het waarom van de protestbeweging: tegenspraakdrift of roep naar respect
van de rechtstaat ?
De stad Brussel heeft zich veroorloofd, zich baserend op de onbetwistbare
sympathie die initieel uitging van een voetgangerszone in het
stadscentrum, om enkele (wettelijke) stappen over slaan. Vooreerst door
het overleg te weigeren over het Circulatieplan, dat trouwens pas zeer
laat bekend is gemaakt. Vervolgens door vereiste procedures over te
slaan. En ten slotte door een noodzakelijke effectenstudie te ontwijken,
waardoor vele tekortkomingen hadden kunnen vermeden worden.
We zijn nu bij 29 juni 2016 aanbeland, een jaar na de afsluiting van de
Centrale lanen voor het autoverkeer, en de onbetwistbare sympathie voor
de voetgangerszone is gesmolten als sneeuw voor de zon. Het
mobiliteitsprobleem is verre van opgelost en een groot gedeelte van de
Vijfhoek lijdt onder de verplaatsing van de verkeersdrukte naar de smalle
straten rondom deze zone. Vele automobilisten hebben verkozen om het
stadscentrum te vermijden in plaats van hun gewoontes aan te passen, door
bijvoorbeeld gebruik te maken van het openbaar vervoer, dat paradoxaal
genoeg wel gekortwiekt is geweest. Een andere manier van handelen, van
leven, kun je nu eenmaal niet opleggen.
De zaken zijn intussen zodanig uit de hand gelopen dat sommigen zelfs
wensen om (definitief) terug te keren naar de toestand van vA?A?r 29 juni
2015. Platform Pentagone betreurt deze tegenstelling. Het resultaat van
een slecht bedachte voetgangerszone door de stad, die vanuit haar ivoren
toren, fier is op haar verwezenlijkingen maar geen oog heeft voor de nare
gevolgen ervan.
Het Platform Pentagone roept op dat de wettelijke normen worden toepast,

dat nu net beoogt om tegenstrijdige belangen met elkaar te verzoenen,
zeker in verband met dit mastodontproject. Het Platform is meer dan ooit
voorstander van een echt maatschappelijk project dat mensen dichter bij
elkaar brengt. Wij vragen ons trouwens af of de middelen, die de
gezagsdragers zich met man en macht toeA�igenen om de wettelijke
procedures te omzeilen, niet horen bij vastgoedspeculatie eerder dan bij
een sympatiek project voor het stadscentrum.
Moeten wij een politiek van het ‘voldongen feit’ aanvaarden ?
Omdat sommige mensen een terugkeer naar vroeger vrezen, zijn zij toch
bereid om, ondanks alles, toch deze voetgangerszone te aanvaarden, in de
hoop er nadien nog iets degelijks van te maken. Maar het advies van de
adviseur doet ons eraan herinneren dat de stedenbouwkundige vergunning
bovenal onwettig is. Indien de Raad van State de, op het nippertje,
teruggetrokken vergunning als een futiele wending beschouwt, dan heeft
dit advies een goede kans om gevolgd te worden.
In dit delicaat dossier, dat teveel teruggebracht wordt tot een discussie
‘voor of tegen’, schuilt het gevaar erin dat dit een precedent schept.
Vele actoren schijnen zich daar niet van bewust te zijn of maken zich
daarover geen zorgen. Als wij deze illegale situatie aanvaarden omdat we
denken dat die ‘de goede richting’ uitgaat, hoe kunnen we dan vervolgens
nog reageren op een projet dat ‘de slechte richting’ uitgaat ?
Indien de Raad van State het advies van de auditeur bevestigt en onze
politieke vertegenwoordigers dit zouden negeren, dan zou dit betekenen
dat zij een groot deel van de regionale reglementsomkadering, die
gedurende 40 jaar door de molen van het publiek debat is gedraaid, zonder
reden naast zich neer zouden leggen.
Het schipperen, bij andere Brusselse stedelijke en regionale dossiers,
tussen ‘zaken forceren’ en ‘procedures respecteren’ zorgen ervoor dat wij
stilaan neigen naar een stedenbouw van het ‘voldongen feit’, iets
waartegen wij al jaren strijden. Dit versterkt tevens de afschuw van de
bevolking tegenover de politieke klasse.
Burgerlijk debat, sereen project

Het Platform Pentagone vraagt wederom dat de stad Brussel (her)start op
een gezonde basis, ondersteund door een grondige effectenstudie en een
echt sereen volwassen publiek debat (niet te verwarren met enkele
onderonsjes). Problemen van, vooral, bewoners en handelaars rond de
voetgangerszone, moeten op een objectieve manier opgelost worden.
Het Handvest van Platform Pentagone herneemt de belangrijkste criteria
van een toekomstgericht gemeenschappelijk project. Deze criteria worden
hernomen in de petitie van het Platform Pentagone, dat tot op heden meer
dan 7.000 handtekeningen telt.
Andere voorbeelden van voetgangerszone zijn mogelijk:
http://www.platformpentagone.be/scenarios/

