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Ruimte

Ruimte is het vakblad van de Vlaamse
Vereniging voor Ruimte en Planning
(VRP). Het blad besteedt aandacht
aan theorie en beleid, maar vooral aan
goede praktijkvoorbeelden in binnen- en
buitenland. Ruimte heeft ook oog voor de
ruimtelijke aspecten van aanverwante
sectoren (economie, mobiliteit, vastgoed,
architectuur, toerisme, natuur, landbouw,
publiek domein, landschapsarchitectuur,
woonbeleid...). Het tijdschrift verschijnt
driemaandelijks.

De Vereniging voor
Ruimte en Planning

Abonnement

Leden van de VRP betalen € 100
(studenten € 50) en krijgen Ruimte gratis.
Niet-leden betalen € 65. Een los nummer
kost € 20. Voor lidmaatschap, zie www.
vrp.be.

Reacties

Met reacties, suggesties en voorstellen om
te adverteren kan u terecht op het VRPsecretariaat, Meir 21, 2000 Antwerpen.
03 201 59 00. secretariaat@vrp.be.
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Niels

Themanummer

De kleine ruimte

Nieuws over de VRP en het vakgebied

Vlaams Bouwmeester

Het landschap is mijn grootste zorg   Peter Renard

Marcel Smets blikt terug op zijn in juni eindigend mandaat van vijf jaar. De
tweede Vlaamse bouwmeester uit de geschiedenis legde eigen klemtonen,
onder meer wat betreft de inpassing van infrastructuur in het landschap.

Erfgoed

Het erfgoed van de toekomst   Peter Renard
“We moeten ons erfgoed beschermen en opnieuw in de maatschappij integreren”, zegt Bo
Coolsaet, voorzitter van het 200.000 vrijwilligers tellende Forum voor Erfgoedverenigingen.

Steden

De trage tijd voor draagvlak. Filip De Rynck - Karolien Dezeure

Participatiebeleid moet hoog op de Vlaamse politieke agenda komen. Daarbij
moeten vertegenwoordigers van het middenveld en van de overheid het
debat over de overheid zelf tot voorwerp van participatie willen maken.

Ond e r zo e k

Te veel de stenen, te weinig de mensen. Trees De Muynck en Steven Roosen

Groepswonen is een bijzondere vorm van groepswoningbouw, met meer
aandacht voor de sociale aspecten van het samenwonen. Trees De Muynck,
Steven Roosen hebben een verkennende inventaris opgesteld.
Lo k a a l

Stemversterkers voor tieners. Wouter Vanderstede

Hoe kan in de ruimtelijke besluitvorming met de noden en wensen van twaalf- à
vijftienjarigen rekening worden gehouden? Met de steun van de Vlaamse overheid coachte
Kind & Samenleving projecten hieromtrent in Antwerpen, Balen, Bornem, Brugge en Wemmel.

N e d e r l a nd

Pleidooi voor een afwachtende overheid. Beitske Boonstra

Participatie in ruimtelijk beleid levert zelden de gewenste gedeelde
verantwoordelijkheid op. Dat komt omdat de overheid op elk moment de
centrale rol blijft opeisen. In het buitenland is zelforganisatie in opmars.

T e c h n o lo g i e

Spelend naar een stadsdebat. Oswald Devisch- Simona Sofronie
De moderne technologie biedt interessante mogelijkheden, die de deur
naar een authentiek en permanent stadsdebat openen. In spelsituaties
kunnen burgers als gelijken in debat gaan over ruimtelijke planning.

Ond e r zo e k

Conflicten zijn vaak constructief. Tom Coppens

Bestuurders moeten actievoerder niet beschouwen als een
verzameling van emotionele, verzuurde en populistische egoïsten,
maar als een bron van nieuwe, creatieve en uitdagende ideeën, die
de kwaliteit van ruimtelijke projecten kunnen verbeteren.

C a r to o n

Wurg

Een debat over stad en rand. Peter Renard

Opinie

Het dossier Oosterweel illustreert hoe actiegroepen
fundamenteel op een dossier kunnen wegen. Dat zegt
politicoloog Dave Sinardet (Universiteit Antwerpen).

Ond e r zo e k

Een gezamenlijk scheppingsverhaal. Eric Lancksweerdt
Bij politieke participatie kunnen burgers met hun hoofd, hun hart
en hun intuïtie nagaan wat hun behoeften en die van de anderen
zijn. Doeners kunnen de handen uit de mouwen steken wanneer
het om meer concrete, praktische verwezenlijkingen gaat.
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TROS

Absolute rechtszekerheid is een utopie. Pieter-Jan Defoort
Een ruimtelijk uitvoeringsplan hoeft niet gedetailleerd te zijn. Dat
valt af te leiden uit een recent arrest van de Raad van State.

RWO

Focus op tien procent veranderingsruimte. Peter Renard

Kabinetschef Peter Cabus van minister van Ruimtelijke Ordening
Philippe Muyters (N-VA) roept de vakwereld op om mee na te denken
over nieuwe vormen van strategische ruimtelijke planning.

  

In d e t i j d
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Recensies

Dit is een themanummer over inspraak en
participatie. “Elk dorp in Vlaanderen heeft
zijn eigen kleine versie van Lange Wapper”,
zegt Tom Coppens, de nieuwe voorzitter
van de VRP elders in dit blad. Het gaat
om een gecontesteerd uitbreidingsplan van
een varkensstal, protest tegen de aanleg
van een busbaan, verzet tegen een nieuwe
verbrandingsoven, zwarte vlaggen die
worden gehesen tegen een nieuwe sociale
woonwijk. Maar waarom zijn die bewoners
eigenlijk boos? Is het zo erg gesteld met het
nimby-syndroom (“Not in my Backyard”)?
“Bestuurders moeten actievoerders niet
beschouwen als een verzameling van
emotionele, verzuurde en populistische
egoïsten, maar als een bron van nieuwe,
creatieve en uitdagende ideeën, die de
kwaliteit van ruimtelijke projecten kunnen
verbeteren” zegt Tom Coppens. Ruimte
bekijkt verleden, heden en toekomst van
inspraak en participatie in binnen- en
buitenland.

inhoud

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte
en Planning (VRP) werkt aan een
breed draagvlak voor kwaliteit en
duurzaamheid in de stedenbouw en de
ruimtelijke ordening. In haar werking
en communicatie mikt de VRP op de
planologen en stedenbouwkundigen,
alsmede op iedereen die met ruimte en
stedenbouw bezig is. Met studiedagen,
vorming, panelgesprekken, de publicatie
van het praktijkblad Ruimte en een
vernieuwde website voedt de vereniging
het debat over theorie en praktijk in het
vakgebied.
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Volksverheffing in de lucht. Koen Raeymaekers
Tachtig jaar geleden vond in Brussel de derde editie plaats van de 'Congrès
Internationaux d'Architecture Moderne'. Het verhaal van Le Corbusier,
modernisme, minimumwoningen en verdwenen Brusselse wijken.
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