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Het mobiliteitsdebat over de voetgangerszone in Brussel woedt volop. Ook Gent zet 
enorm hard in op een autovrij centrum, alleen oogst hun aanpak veel meer succes. 
Opvallend genoeg buigt uitgerekend een grote Britse krant als The Guardian zich 
over de verschillen in aanpak in beide steden. 
 
In 1997 besliste toenmalig Gents burgemeester Frank Beke om 35 hectare in het 
stadscentrum autovrij te maken. In 2017 zal er bij de autovrije zone 15 hectare 
bijkomen. En hoewel die beslissing, net als de vorige, niet zonder slag of stoot 
genomen is, wordt die beslissing door de meerderheid van de Gentenaren 
gesteund.  
 
In Brussel is dat een heel ander verhaal. In juli 2015 leek de stad in de voetsporen 
van Gent te treden toen de Anspachlaan autovrij werd gemaakt. 
Intussen wordt die oorspronkelijke euforie overstemd door steeds luider klinkende 
kritiek.  
 
Verschil in communicatie  
 
Het is toch opvallend dat een grote Britse krant als The Guardian zich buigt over de 
mobiliteitskwestie in de twee steden. De pijnpunten in het Brusselse 
mobiliteitsdossier zijn bekend, maar ze naast de Gentse successen plaatsen legt de 
vinger nog eens extra op een al pijnlijke wonde.  
 
The Guardian zoomt vooral in op de verschillende communicatiestrategieën die 
beide steden hanteren. Handelaren en inwoners van de Brusselse stadscentrum 
klagen herhaaldelijk de gebrekkige communicatie vanuit de stad Brussel aan. In 
Gent klinkt daarover een heel ander geluid.   
 
"Voor je zoiets doet moet je maanden en zelfs jaren uittrekken om het aan de 
mensen uit te leggen en hen voor te bereiden", zegt Termont in The Guardian. 
Bovendien is er een burgerkabinet opgericht waarin 150 Gentenaren zetelen met als 
taak om de stem van de burger te laten doorwegen op de mobiliteitsplannen.  
 
Machtsniveaus  
 
Het voornaamste pijnpunt waar The Guardian de vinger op legt is de trage 
vooruitgang in het project door de betrokkenheid van de verschillende 
beleidsniveaus. Die zouden de voetgangerszone en bij uitbreiding burgemeester 
Yvan Mayeur (PS) wel eens de das kunnen omdoen.  
Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) wijst er nog eens op dat er 
teveel verschillende machtsniveaus zijn. "We moeten één stad worden met één 



burgemeester waarbij het regionale niveau het stadsniveau is", zegt Smet in 
The Guardian.  
 
Met de lokale verkiezingen in 2018 in aantocht is het volgens The Guardian van 
belang om vaart te zetten achter de werken in de autovrije zone. Voordat de 
ontevredenheid over het beleid de overhand haalt.  
 
	


