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VA N  O N Z E  M E D EW E R K E R

JEROEN BERNAER
BRUSSEL Vlamingen die naar

Brussel verhuizen, zijn vaak jong
en hoger opgeleid. Dat blijkt uit
een studie van Rudi Janssens,
professor sociologie aan de VUB.
‘Zij zijn vaak meertalig en worden
gecharmeerd door de multicultu-
rele karakter hier.’
Toch gaan ze liever niet in mi-
grantenbuurten wonen. ‘Schaar-
beek is geen populaire buurt. El-
sene wel, door de aanwezigheid
van de VUB.’
Lagergeschoolden wonen liever
in Vlaanderen. Zij verkiezen het
plaatselijke verenigingsleven bo-
ven het kosmopolitische karakter
van de grootstad. Vandaar dat ze
de grootste groep vormen van
vertrekkers uit Brussel. Ook vin-
den ze de kwaliteit van hun wo-
ning belangrijker dan mensen
met een hoger diploma, die eer-
der kijken naar het karakter van
hun nieuwe buurt.
Behalve hoogopgeleide jongeren
besluiten ook veel vijfenvijftig-
plussers hun geluk in de hoofd-
stad te zoeken. ‘Zij willen bij hun
pensioen van Brussel proeven’,
zegt Rudi Janssens. ‘Zeventigers
en tachtigers komen dan weer in
Brusselse verzorgingsinstellin-
gen terecht.’
Veel opmerkelijke resultaten le-
verde de studie niet op. Toch
noemt Janssens zijn onderzoek
belangrijk. ‘Voor de eerste keer
zijn namelijk de verhuisbewegin-
gen van en naar de hoofdstad in
kaart gebracht,’ zegt de professor. 
Het onderzoek werd uitgevoerd
in opdracht van de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie (VGC).
Guy Vanhengel (Open VLD),
Brussels minister en voorzitter
van de commissie, wil met de re-
sultaten bekijken hoe hij meer
Vlamingen naar de hoofdstad

kan lokken.
‘Brussel kampt met een imago-
probleem’, verklaart Vanhengel.
‘Dat uit zich meer bij Vlamingen
dan Walen. De meertaligheid
mag dan wel de troef van de
hoofdstad zijn, veel Vlaamse
Brusselaars ergeren zich eraan
dat ze op het gemeentehuis niet
in hun eigen taal terecht kunnen.
De overheidsdiensten moeten
zich aanpassen en ook meertalig
worden.’
Bovendien heeft de bevolking bo-

ven de taalgrens haar bedenkin-
gen bij de kwaliteit van het Brus-
selse onderwijs. ‘Onbekend is on-
bemind’, gaat Vanhengel voort.
‘Brusselse gezinnen met kinderen
zijn er wel tevreden over. Het on-
derwijs moet trouwens naar een
grotere meertaligheid leiden. We
moeten onze troef zoveel moge-

lijk uitspelen.’ 
De minister haalt ook een van de
hiaten aan van Janssens’ onder-
zoek. ‘Als vervolg op de studie
moet nagegaan worden welke ra-
tionele factoren de woonkeuze
van Vlamingen beïnvloeden. Ik
denk bijvoorbeeld aan de verhou-
ding tussen prijs en kwaliteit van
een woning. Nu zijn de prijzen
voor huisvesting in de rand rond
Brussel even hoog als in het ge-
west zelf. Dus moeten we wonen
in Brussel goedkoper maken.’

Brussel kampt met
imagoprobleem
Een studie van de VUB brengt verhuisbewegingen van en naar het gewest in kaart. Vooral jonge

hoogopgeleiden komen in Brussel wonen. Laagopgeleiden ontvluchten het
gewest.

De VUB trekt heel wat studenten naar het Brussels Gewest. © Michiel Hendryckx

‘Vijfenvijftigplussers
willen na hun pensioen
van Brussel proeven’

HEVERLEE Rond twee uur
werd het departement Scheikun-
de aan de Arenbergcampus in He-
verlee opgeschrikt door een luide
knal. In een van de laboratoria
heeft een ontploffing plaats waar-
na brand uitbreekt. Om kwart
over twee weerklinkt een alarm.
Goed tweehonderd studenten en
hun docenten worden geëvacu-
eerd en blazen verzamelen op een
nabijgelegen parking. Al snel
blijkt dat op de in rook gehulde
eerste verdieping enkele slachtof-
fers achterblijven. 
De brandweer snelde toe, gevolgd
door de politie en medische dien-
sten. De slachtoffers worden naar
het ziekenhuis afgevoerd, de niet-

gewonde studenten krijgen on-
derdak in de sporthal in Hever-
lee. 
Met simulaties zoals deze test het
provinciebestuur en een groot
aantal lokale en federale partners
ieder jaar de provinciale fase van
het nood- en interventieplan. In
het verleden gebeurde dat al in
onder meer Grimbergen, Landen
en de luchthaven van Zaventem.
Een batterij waarnemers evalu-
eert het hele gebeuren. Wellicht is
het ook hen niet ontgaan dat de
brandweer niet echt snel ter
plaatse is. Een gevolg van het ver-
bod om de zwaailichten en de si-
renes te activeren, klinkt het bij
de brandweer. (enu, stl)

Hulpdiensten oefenen op campus
Arenberg in Heverlee
Een dode, twee zwaar- en vijf lichtgewonden. Dat is de fictieve
balans van een ramp die de brandweer in Heverlee oefende. 

BRUSSEL De beoordeling van
het fietsbeleid in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft van
2004 tot 2007 een sterke vooruit-
gang geboekt. Ten opzichte van
2004 werd een stijging van 17,3
procent in de globale beoordeling
van het fietsbeleid vastgesteld.
Maar er is nog werk aan de winkel.
Een en ander blijkt uit de Europese
fietsaudit Bicycle Policy Audit (BY-
PAD) die door het Instituut voor de
Mobiliteit van de Universiteit Has-
selt en het verkeersadviesbureau
Vectris werd uitgevoerd. Bij een
eerste audit van het fietsbeleid in
het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west in 2004 bengelde Brussel nog
helemaal onderaan het lijstje. Het

Brussels Gewest is een van de 65
Europese deelnemers aan het pro-
ject. Uit de BYPAD-audit blijkt dat
het gewest de voorbije jaren de no-
dige inspanningen heeft gedaan
wat de samenwerking met gebrui-
kersorganisaties en de recht-
streekse communicatie naar de ge-
bruikers betreft. 
Het Brusselse Gewest werkte ook
een fietsplan 2005-2009 uit met
projecten rond educatie, commu-
nicatie en de aanleg van fietsinfra-
structuur. Er is wel nog werk aan
de winkel. Een volwaardig fiets-
routenetwerk om korte verplaat-
singen op een veilige manier met
de fiets te kunnen doen ontbreekt
nog. (belga)

Brussels fietsbeleid boekt sterke
vooruitgang 
Een audit van de UHasselt looft de vooruitgang van het Brussel-
se fietsbeleid, maar voegt toe dat er nog werk aan de winkel is. 

DILBEEK Bij de politiehervor-
ming werd beslist om de Dilbeek-
se politiezone te beperken tot een
gemeente. Het politiekader zou
68 operationele manschappen en
vijf bedienden tellen.
Door het vertrek van inspecteurs
en verschillende mensen die met
pensioen gaan, zijn er straks elf
inspecteurs, vier hoofdinspec-
teurs, een commissaris en een ad-
viseur te weinig. De drie nieuwe
plaatsen van (hulp)agent en twee
van het ministerie van Defensie
geraken ook niet ingevuld. De
Dilbeekse politie vindt ook geen
bediende om onmiddellijke in-
ningen en snelheidsovertredin-
gen te verwerken. 
Korpschef Patrick De Bruyn
kampt al jaren met een perso-
neelstekort. ‘Er zijn personeelsle-
den die vertrekken omdat ze el-
ders een promotie maakten’, zegt
De Bruyn. ‘Vroeger moest een
agent ontslag nemen om te kun-
nen vertrekken, nu verloopt een
transfer zeer vlot en er is een
overaanbod aan aantrekkelijke
banen bij de politie. Een hoofdin-
specteur vertelde dat hij naar
Brussel muteert omdat hij met
het loon en de premies zo veel ver-
dient dat zijn vrouw deeltijds kan
werken. Als klein korps kunnen
we geen specialisatie bieden. Ie-
dereen moet hier alles kunnen.’

Veel werk

Volgens De Bruyn telt het kader te
weinig personeel voor het vele
werk. ‘In vergelijkbare korpsen in
de provincie is er meer tijd over
voor variatie in het werk. Hier rij-
den ze van de ene naar de andere
interventie.’
Vorige zomer was de lage bezet-
ting al aanleiding voor ongenoe-
gen. Het personeel vreesde te
moeten opdraaien voor het te-
kort. 
‘Toen bleek er een probleem met
de opstelling en de communicatie
van de dienstregeling. Er is aan
gewerkt en de dienstrol is nu
raadpleegbaar op de pc’s. We de-
den toen een beroep op gedeta-
cheerde mensen van de federale
politie. Drie van de vijf bleven
hier werken. Wat aantoont dat
het hier nog niet zo slecht is’, al-
dus de korpschef.
Burgemeester Stefaan Platteau
(Open VLD) is tevreden over de
Dilbeekse politie en haar korps-
chef. ‘Het korps telt voldoende
manschappen om degelijk te wer-
ken. Het mogen er ook wel tien
meer zijn, maar je moet ze kun-
nen vinden. De politie heeft ook
alles gekregen wat ze vroeg: nieu-
we wagens, een motor, fietsen en
we hebben alles gedaan voor de
infrastructuur. We weten dat er
zich enkele moeilijke elementen
in het korps bevinden maar die
vertrekken binnenkort’. (fkd)

Politie
Dilbeek zit
op haar
tandvlees 
De Dilbeekse politie
kampt met een aansle-
pend personeelstekort.
Dat leidt tot ongenoe-
gen bij sommige per-
soneelsleden. 


