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Kandidatuur

“… ja, maar de parkeerplaatsen…”
Onderzoek naar nieuwe instrumenten in het kader van

de herontwikkeling van dorps- en stadscentra.

De parkeerplaats als heilige graal
Atelier Horizon en Osmos Network zijn twee bureaus die zich actief inzetten 
voor de opwaardering van de openbare ruimte. De eerste via ruimtelijke 
vormgeving, de tweede via overlegprocessen, governance en studies op het 
gebied van stadssociologie. Beiden delen dezelfde vaststelling: bij projecten 
voor de inrichting van de openbare ruimte is de parkeerproblematiek een 
echt ‘zwart schaap’ geworden. Het monopoliseert het debat en overschaduwt 
alle andere, minsten even belangrijke onderwerpen. Parkeren lijkt een kwestie 
die iedereen aangaat ; de daarmee samenhangende problemen overstijgen 
dan ook snel het terrein van de ruimtelijke ordening en worden een echt 
maatschappelijk vraagstuk. Het gevolg is dat projecten worden geschrapt, 
ambities worden teruggeschroefd en de transformatie van onze steden in 
het licht van de klimaatverandering wordt vertraagd, terwijl het zo al niet snel 
genoeg gaat.

Een specifiek probleem voor middelgrote centra
De laatste jaren hebben veel grote steden in België en andere Europese lan-
den de stap gezet naar voetgangersverkeer. Er zijn vele succesvolle voorbeel-
den die de voordelen van dit fenomeen duidelijk aantonen ook kleine steden 
en grote dorpen proberen in hun kernen dit voorbeeld te volgen. Deze catego-
rieën van gemeentes maken deel uit van de ‘tweede mobiliteitsgolf’. Dat geldt 
met name voor het Vlaamse Gewest. De uitvoering kan echter niet zonder 
meer worden ‘gekopieerd en geplakt’: hun sociaal-economische context, 
hun stedelijke morfologie en hun belangrijkste vervoersmodaliteiten ver-
schillen te sterk van die van de grote metropolen. Terwijl de stedenbouwkun-
digen aan deze aanpassing werken, ligt het eigenlijke probleem in het (on)
vermogen van de gebruikers om zich deze veranderingen eigen te maken.

Angst die het project verlamt
Bij publieke raadplegingen in kleine/middelgrote centra constateren wij vaak 
een zeker gebrek aan inzicht in de problematiek. Omwonenden, winkeliers 
en gebruikers zijn vaak ten einde raad als ze geconfronteerd worden met de 
complexiteit van het onderwerp. De verandering brengt hen in het onbekende, 
maakt hen bang en lokt daarom soms buitensporige reacties uit. Het grote 
publiek wordt meegesleurd in de wervelwind van nieuw beleid zonder de 
aanknopingspunten te hebben om te begrijpen wat er op het spel staat. De 
verbanden tussen de schaal van de stedelijke strategieën en het dagelijkse 
leven van de bewoner zijn onvoldoende gekend. Het is vaak comfortabeler 
om «NEE» te zeggen en vast te houden aan wat we weten, dan risico’s te 
nemen richting het onbekende.

Nieuwe tools voor inspraak
Gezien deze moeilijkheden worden de werkmethoden vaak ter discussie 
gesteld, het overleg gereorganiseerd en de termijnen verlengd. Nieuwe 
argumenten worden geopperd om gerust te stellen. Theoretische studies 
(economie, politiek, mobiliteit, enz.) en beargumenteerde voorbeelden van 
grote metropolen worden naar voren gebracht. Maar dit werpt nauwelijks 
vruchten af. De gemeenten blijven hulpeloos, de professionals gedemo-
tiveerd en de inwoners ontevreden. Uit het participatieproces kan blijken dat 
er vraag is naar stillere straten en minder auto’s, maar in de praktijk, wanneer 
het plan wordt gepresenteerd, zullen dezelfde actoren protesteren vanwege 
een verlies aan parkeerplaatsen - wat in de psychologie bekend staat als 
«cognitieve dissonantie».
Wat ontbreekt, zijn tools die het debat kunnen terugbrengen tot het niveau 
van de bewoners. Materiaal dat spreekt van gebruikers tot gebruikers, van 
winkeliers tot winkeliers. Middelen die kunnen helpen de juiste vragen te 
stellen, angsten en wensen beter te verwoorden, die kunnen helpen het 
publieke debat weer op gang te brengen tijdens werksessies, overleg en 
co-creatie.

Vanuit getuigenissen vertrekken
In de planningswereld is het gebruikelijk dat er studiereizen worden georga-
niseerd. Of het nu gaat om teambuilding, een uitwisseling tussen gemeen-
telijke diensten of een bezoek in verband met een specifiek project: deze 
vormen vaak een gelegenheid om de mensen te ontmoeten die de projecten 
hebben uitgevoerd, de mensen te spreken die het ‘op het terrein’ beleven en 
om de uitvoeringsprocessen te begrijpen. Het getuigenisformat geeft de pro-
jecten een concreet gezicht en vergemakkelijkt vergemakkelijkt het inzicht 
in de problematiek en de effecten van de aanpak. Wij stellen voor dezelfde 
methode te gebruiken als het gaat over de transitie naar zachte mobiliteit 
in de openbare ruimte in kleinere Vlaamse steden en dorpen.

Een reportage om het debat bij de mensen te krijgen
Wij willen daarom een korte film, documentaire of reportage maken voor 
overheden, verenigingen en adviesbureaus die zich bezighouden met de 
problematiek van de voetgangerszones. Deze zou worden gebruikt als 
onderdeel van het participatieproces om het grote publiek te engageren 
rond voorbeelden van zacht verkeer in soortgelijke situaties. De docu zou 
verschillende getuigenissen verzamelen van zowel gebruikers, inwoners, 
winkeliers als gemeentepersoneel. Het is de bedoeling dat het beleid een 
persoonlijk gezicht krijgt, zodat men zich er beter mee kan identificeren en 
het debat op het niveau van de gebruiker wordt gebracht. Deze film zou de 
studiereis symbolisch toegankelijk maken, in een kort en reproduceerbaar 
formaat.

De polarisatie doorbreken, stappen vooruit zetten
Om eerlijk en nuttig te zijn, moet de film genuanceerd en representatief zijn 
voor de diversiteit aan getuigen, standpunten en situaties. Het moet helpen 
de huidige polarisatie van de debatten te doorbreken. De film moet de kijker 
in staat stellen zich te identificeren, maar ook zichzelf beter te positioneren 
in het globale debat door diens eigen standpunt in relatie tot anderen te 
plaatsen.

Een dubbele klus
Dit idee bevat twee belangrijke aspecten die naar onze overtuiging volledig 
aansluiten bij de doelstellingen van het label.
Enerzijds begint het maken van deze film of documentaire met on-
derzoekswerk. Wij zullen zoeken naar mogelijke voorbeelden en deze 
documenteren. Vervolgens zullen wij een lijst van selectiecriteria opstellen 
op basis waarvan specifiek zal worden gewerkt om een representatief en 
begrijpelijk panel samen te stellen.
Anderzijds is deze film/documentaire bedoeld als instrument en om op 
grote schaal te worden verspreid onder professionals en partners in de 
planningssector. Het is erop gericht onze werkmethoden te verrijken en 
ervoor te zorgen dat stedelijke en maatschappelijke veranderingen samen 
kunnen worden gerealiseerd.

Middelen en ervaring
Voor dit project zullen wij een beroep doen op verschillende personen die 
elkaar in hun competenties aanvullen:
• Adrian Hill, die reeds een soortgelijke documentaire heeft gemaakt (zie 

voorbeeld van de film Cities of Making) en ervaring heeft met getuigeni-
sonderzoek en burgerparticipatie.

• Laurens Van der Cruyssen, die ons als psycholoog zal helpen de mecha-
nismen van de reactie van de burger te ontcijferen en de sociale kaart 
van onderzoekssites te lezen.

• Annelies De Nijs, die haar ervaring in universitair onderzoek aan de KU 
Leuven zal inbrengen, maar ook haar ervaring bij de Bouwmeester ex-
pertengroep en de Winvorm Kwaliteitskamer wat betreft het begeleiden 
van projecteigenaars en haar kennis van talrijke projectvoorbeelden.

• Namgyel Hubert, die als ontwerper zijn ervaring in de uitvoering van 
openbare ruimteprojecten in België en internationaal zal inbrengen.

• Voor de videomontage werken we regelmatig samen met het bedrijf 
Mirror Films.

Andere experties kunnen zo nodig in de loop van het onderzoek worden 
toegevoegd.

Te Brussel, 21 november 2022

Een protest tijdens een presentatie tegen een mobiliteit in Zele, een project 
van Atelier Horizon en Osmos Network.


