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Elf voorstellen om Brussel vlot te trekken 
 
Let Us Unlock Bruxsel! is het thema dat de Brusselse denktank Aula Magna koos 
voor de zevende editie van de Brussels Summer University (BSU), die op zaterdag 3 
september neerstreek in Bozar. Hoe kan je hindernissen uit de weg ruimen, of ze nu 
uit het verleden stammen (bv. de instellingen en de onderfinanciering), het heden 
kleuren (bv. de lockdown in november), permanent aanwezig blijven (bv. de 
institutionele lasagne, de immobiliteit, de huisvestingscrisis) of nog moeten geplaatst 
worden (bv. de plannen van de N-VA). Die vele hindernissen zouden de ambities van 
de Brusselaars ernstig kunnen fnuiken. 
  
Er werden vijf thema's aangeboord:  
 
Imago van de stad. Na de aanslagen en de lockdown vragen we ons af hoe we het 
imago van het gewest kunnen 'herstellen' of, beter nog, 'opnieuw invullen'.  
 
Laïciteit en religieuze diversiteit. In een stad als Brussel, die een belangrijk liberaal 
en zelfs antiklerikaal verleden heeft, is dit een buitengewoon gevoelige kwestie, 
zeker omdat het aantal Brusselse moslims blijft stijgen. 
 
Brusselse huisvestingscrisis. Voor alsmaar meer Brusselaars is het een hel om 
een degelijke woning te vinden voor een aanvaardbare prijs. Zolang het gewestelijke 
grondgebied niet verruimd wordt (ten minste tot het metropolitane gebied), blijft de 
manoeuvreerruimte van de Brusselse beleidsverantwoordelijken uiterst beperkt en 
worden ze tot een creatief, innovatief sociaal beleid gedwongen. 
 
Behoefte aan een Brussels 'wij'. Er werden diverse Brusselse initiatieven 
besproken die ruimte voor ontmoeting en dialoog mogelijk maken ter versterking van 
een Brussels 'wij', vertrekkend van de grote culturele en sociale diversiteit van de 
stedelijke bevolking. 
 
Brussel, tussen veiligheid en heropbouw. In het kader van de strijd tegen 
radicalisering moeten we een evenwicht zoeken tussen veiligheids- en preventieve 
maatregelen. Er moet worden ingezet op de onderlinge verwevenheid van de 
samenstellende delen van de stad. 
  
Tijdens de plenaire slotsessie presenteerden elf Brusselaars elk een voorstel (*) om 
het potentieel van het gewest beter te benutten. Er werden uiterst verscheiden 
thema's aangesneden, zoals onderwijs, cultuur, strijd tegen discriminatie, 
institutionele vereenvoudiging …  
  
▪ Kinderopvang van bij de geboorte …. maar lager onderwijs pas vanaf 7 jaar! 
▪ Een meertalige school voor een meertalig gewest 
▪ Zelfontplooiing een recht van elk kind?   Hoe Brusselse clubs een bouwsteen 

kunnen zijn voor het Brussel van morgen 



▪ Cultuur ter promotie van een inclusieve stad: een ruimte gewijd aan het collectieve 
geheugen van Brussel 

▪ De praktijktest als wapen tegen discriminatie bij aanwerving 
▪ M&M's: hoe een goed voorbeeld de burger naar nieuwe mobiliteitsoplossingen leidt  
▪ Achttien gemeenten te veel … 
▪ Hertekening van de Brusselse grenzen: een taalneutraal voorstel  
▪ Afschaffing van de taalgemeenschappen als gefedereerde entiteiten binnen de 

Belgische federatie 
▪ Tweetalige partijen: een noodzaak voor Brussel  
▪ Uitbreiding van het stemrecht van EU-burgers naar de Brusselse 

gewestverkiezingen 
 
Elk van deze voorstellen kreeg de steun van een grote meerderheid van het BSU-
publiek. De uitvoering van negen van de voorstellen ontsnapt echter geheel of 
gedeeltelijk aan de bevoegdheid van het Brussels Gewest: ofwel gaat het om 
gemeenschapsmateries ofwel is er een grondwetsherziening vereist. 
  
Deze zevende BSU heeft aangetoond dat er binnen de huidige institutionele context 
al een hele reeks burger- en politieke initiatieven kunnen genomen worden om 
Brussel vlot te trekken. Tegelijk moeten we ons richten op de volgende 
onderhandelingsronde in de staatshervorming en precieze voorstellen formuleren ter 
vereenvoudiging en harmonisering van onze instellingen.  
 
Enkele uitspraken opgepikt op het einde van de dag: 
 

- de aanslagen zijn geen breuk, maar onthullen eerder een toestand die al bestond 
- Brussel moet een uitweg zoeken naar boven en niet alleen via aan streng 

veiligheidsbeleid 
- Onze stad is een laboratorium die ook anderen dienstig kan zijn 
- We moeten de stad opnieuw verbeelden voor alle Brusselaars 
- In Brussel heb je vele regeringen, maar weinig beleid 
- Tegenover de bestuurlijke traagheid moeten de Brusselaars zich radicaliseren met het 

oog op een gedeeld stadsproject met een plaats voor elk burger.  
  
 
 
(*) De volledige versie van deze voorstellen is te vinden  
op de blog <bruxselsfuture.wordpress.com> 
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