
  
Bijkomend punt gemeenteraad Affligem 13 oktober 2009  
  
          

E xtra agendapunt gemeenteraad 13 oktober 2009 over de uitroeping  
van Halle-Vilvoorde samen met Brussel en Waals-Brabant tot  

“Brussels Metropolitan Region”  
  
  

  
Toelichting  
 
De Waalse, Brusselse, federale en Vlaamse   werkgeversorganisaties hebben een 
gezamenlijk platform opgericht dat grote, zelfs megalomane ambities koestert voor 
onze streek. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant 
worden als een economische en zelfs culturele entiteit beschouwd die internationaal 
als één geheel, als één grote metropool gepromoot zou moeten worden. Het is de 
bedoeling dat men in deze ‘Brussel Metropolitan Region’ een zo eenvormig mogelijk 
beleid betreffende mobiliteit, ruimtelijke ordening en werkgelegenheid zou uitwerken.  
 
Officieel stellen de werkgevers dat ze geen politieke bedoelingen hebben met hun 
project en geen administratieve grenzen willen wijzigen. Toch kunnen we niet blind 
zijn voor de triomfkreten in de Brusselse krant Le Soir van o.a. 31 augustus, waar men 
het heeft over de realisatie van le ‘Grand-Bruxelles’ en het slopen van de muur rond 
Brussel. Ook Franstalige politici zien het in deze zin. Voor Brussels Minister-President 
Charles Picqué moet BMR meteen ook een nieuw beleidsniveau worden met duidelijke 
bevoegdheden. Zelfs al is dit in een eerste fase nog niet het geval, toch voedt het 
BMR-verhaal opnieuw de Brusselse expansiezucht. De werkgevers laten zich dus voor 
de kar spannen van de francofonie.  
In dit kader is het zeer betekenisvol dat het BMR zich niet beperkt tot de hoofdstad en 
het zogenaamde “Vlaams strategisch gebied rond Brussel” (VSGB), maar dat men het 
territorium meteen uitbreidt tot aan de administratieve grenzen van het 
arrondissement, zodat men beschikt over “une zone administrative homogène” aldus 
Le Soir. Een zone die perfect overeenstemt met de politieke aspiraties van de 
Franstalige politici inzake BHV.    
Deze afbakening is overigens uiterst willekeurig en leidt tot het onlogische resultaat 
dat de katholieke universiteit van Louvain-La-Neuve wel deel zou uitmaken van de 
metropool, terwijl de katholieke Universiteit van Leuven er volledig buiten valt.  
 
Hoe dan ook zou het ongewenst zijn dat het grotendeels landelijke Halle-Vilvoorde 
deel zou gaan uitmaken van een metropool, die “tegen 2018 moet uitgroeien tot het 
kloppende hart van Europa zowel cultureel als economisch. De Europese dimensie van 
BMR moet duidelijk zichtbaar worden in het straatbeeld en onlosmakelijk verbonden 
zijn met het imago dat we wereldwijd uitdragen.”  
Deze doelstelling van BMR staat helemaal haaks op de doelstellingen van de Vlaamse 
overheid inzake de Vlaamse Rand.  
  
Voorstel:  



  
De gemeenteraad van Affligem:  
  
- wenst geen deel uit te maken van een zogeheten “Brussels Metropolitan Region” en 
wenst niet gepromoot te worden als een verlengstuk van de hoofdstad;  
  
-benadrukt de eigenheid van Vlaams-Brabant, die duidelijk verschilt van de Brusselse 
realiteit en in sterke mate bepaald is door het Nederlandstalig en landelijk karakter 
van onze streek;  
  
-benadrukt tevens de open en gastvrije ingesteldheid van de Vlamingen alsook onze 
sympathie voor al diegenen die met onze cultuur in contact willen treden en haar 
respecteren;  
  
-stelt vast dat de grootste werkloosheid zich onmiskenbaar manifesteert binnen de 
grenzen van Brussel-19; benadrukt bijgevolg dat er vooral nood is aan investeringen 
en een bedrijfsvriendelijk klimaat in Brussel zelf; benadrukt in dit verband de 
noodzaak aan extra taalopleidingen in Brussel en aan de veralgemeende kennis van 
de tweede landstaal in het Brussels gewest;    
  
- heeft vanzelfsprekend geen bezwaar tegen intergewestelijke samenwerking en 
beleidsafstemming op vlak van mobiliteit, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening;  
  
-is evenmin gekant tegen economische samenwerking tussen de gewesten of tussen 
sociale partners, met het oog op het aantrekken van investeerders; is evenwel van 
oordeel dat het hele Vlaamse Gewest hierbij moet betrokken worden, minstens de 
Vlaamse Ruit; een economisch beleid voor Halle-Vilvoorde dient bijgevolg niet 
gevoerd te worden onder een Brussels etiket;  
  
-vraagt daarom aan de werkgeversorganisaties om hun project van samenwerking 
grondig te herwerken, zowel wat betreft concept, benaming als afbakening;  
  
-vraagt de Vlaamse overheid:  
 

1. de ‘metropolisering’ van Halle-Vilvoorde tegen te gaan en het Vlaamse 
karakter van onze streek te versterken;  
 
2. de werkgeversorganisaties te overtuigen hun project grondig te herwerken;  
 
3. een doordacht economisch beleid uit te bouwen, waarbij een 
overconcentratie van nieuwe bedrijfsvestigingen en dus een oververzadiging in 
Halle-Vilvoorde vermeden wordt; mee te werken aan een evenwichtige 
economische spreiding die zowel Brussel, Vlaams-Brabant als het diepere 
Vlaamse hinterland ten goede komt;  
 
4. een ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren dat de leegloop van Brussel 
ontmoedigt, zowel wat betreft inwoners als wat betreft bedrijven.    


