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Samenvatting

Om het monitoringconcept uit te werken is een inventaris opgemaakt van bestaande monitorings, om
de discussie over de ontwikkeling van de Monitoring voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (deel I)
te voeden. De besproken voorbeelden komen zowel uit België (Vlaanderen en Wallonië), het
buitenland (Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland) of op Europees niveau. Op basis
daarvan zijn vijf discussiepunten geformuleerd: Wat? (Wat moet de monitoring onderzoeken?) Welk
instrument? (database, Atlas, Observatorium, monitoring?) Welke indicatoren? Welk gebruik en welke
toegankelijkheid? Op basis van welke visie op de stad? Tot slot van deel I doet het consortium een
voorstel voor een type monitoring voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De uitwerking van de Monitoring van de Brusselse wijken heeft twee hoofdlijnen: de schaal waarop
de observatie gebeurt en de definiëring van de inhoud (indicatoren, bronnen, enz.). Het eindrapport
resumeert de verschillende fasen van dit uitwerkingsproces. Deze fasen zijn elk apart besproken in een
specifiek rapport. Deze rapporten maken integraal deel uit van dit eindrapport.

1.
EEN
AANGEPAST
STADSOBSERVATIE

RUIMTELIJK

KADER

VOOR

Deel II van dit rapport gaat over de opdeling van het Brusselse grondgebied in statistische
entiteiten, die zich qua schaal tussen de statistische sectoren en de gemeentegrenzen bevindt.
Achtereenvolgens worden de methodologie, de criteria voor de indeling en de operationalisering
beschreven. De gegevens worden zoveel mogelijk georganiseerd op schaal van statistische sectoren,
maar de indeling in wijken (of ‘monitoring districts’ in Urbis) vormt de basiskaart voor de weergave
van gegevens en indicatoren. Ter herinnering, elke wijk is een verzameling van statistische sectoren,
resultaat van het hieronder beschreven proces.
•

Evenals alle grote agglomeraties is Brussel een stedelijke ruimte waarin zich verschillende
levensgewoonten en sociale dynamieken ontwikkelen. Deze zijn niet homogeen voor het gehele
grondgebied en de administratieve indeling in 19 gemeenten biedt geen inzicht in deze verschillen.
De 19 gemeenten van de agglomeratie vormen geen homogene gehelen. Bovendien vinden
allerlei veranderingen plaats op subgemeentelijke schaal. Daarom is het noodzakelijk om rekening
te houden met dit subgemeentelijke niveau indien men inzicht wil krijgen in de complexiteit van
de stedelijke ruimte.

•

De zeer fijnmazige subgemeentelijke indeling in statistische sectoren bestaat al en daarom kan het
overbodig lijken om een nieuwe statistische indeling te maken. Niettemin blijkt uit contacten met
de mensen op het terrein dat deze statistische sectoren vaak weinig betekenis hebben voor hen: of
ze zijn te uitgebreid om de specifieke kenmerken van een straat te vatten, of ze zijn te klein om
een leef- of beheereenheid te vormen. De invoering van nieuwe tussenliggende statistische
eenheden tussen de statistische sectoren en de gemeenten is dus noodzakelijk voor de
communicatie met de bewoners, de regelmatige gebruikers en de beheerders van een omgeving in
de context van het dagelijkse leven. Uiteindelijk zal dit bijdragen tot het schetsen van een betere
mentale kaart van de stad. En dat zorgt voor een betere communicatie tussen de verschillende
betrokkenen (autoriteiten, instellingen, middenveld, bevolking) over mogelijke samenwerking en
interactie.

•

Het doel van deze werkzaamheden is de opbouw van een gespatialiseerde database (GIS), dus de
indeling van de wijken moet zeker rekening houden met de volgende elementen:
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1. De beschikbaarheid van de gegevens: de ruimtelijke schaal van de gegevens bepaalt
de schaal van de indeling in wijken. De meeste federale statistieken van het DG
Statistiek en economische informatie (de belangrijkste gegevensbron voor het hele
grondgebied) zijn beschikbaar op het niveau van de statistische sectoren. De
afgebakende wijken moeten dus absoluut een samenvoeging van statistische sectoren
zijn.
2. Respecteren van de privacy: wanneer men op subgemeentelijk niveau werkt, wordt
men snel geconfronteerd met kleine steekproefgroepen. Hoe kleiner de bevolking, hoe
kleiner de groepen die ontstaan door de combinatie van variabelen en dus hoe groter
het risico dat de betrokken mensen herkend kunnen worden. Het vergroten van de
statistische eenheden vermijdt dit risico en garandeert de statistische anonimiteit.
3. De statistische relevantie van de berekende indicatoren: het probleem van de kleine
aantallen kan ook een niet te verwaarlozen invloed hebben op de statistische
relevantie van de waarden die worden verkregen voor de verschillende indicatoren.
Om vergelijkingen mogelijk te maken, moet men te kleine eenheden vermijden.
•

De gebruikte methodologie voor de afbakening van de wijken wordt vooral vanuit een
pragmatisch oogpunt bekeken. In vergelijking met de indelingen die gebaseerd zijn op de sociaaleconomische homogeniteit van de bewoners, is de voorgestelde aanpak anders: de wijk wordt
eerst en vooral beschouwd als een levensruimte waarin de meeste dagelijkse activiteiten
plaatsvinden en waarmee de bewoners zich kunnen identificeren. Aangezien de wijk wordt
opgevat als een plek die mensen en activiteiten polariseert (winkels, scholen en meer in het
algemeen een gevoel van identiteit) en niet segregeert, heeft deze plaats ook altijd een naam.

•

De afbakening van de wijken gebeurt vanuit de optiek van een zoektocht naar consensus met de
verschillende betrokkenen op lokaal niveau. Daarom wordt rekening gehouden met de bestaande
indeling en werden de gemeenten en de gewestelijke instanties die bevoegd zijn voor ruimtelijke
ordening geconsulteerd. Het eindresultaat is uiteraard een compromis tussen hun meningen en de
criteria van het onderzoeksteam.

•

Hoewel de wijkindeling hoofdzakelijk is georiënteerd op de afbakening van de leefomgeving
vanuit een residentiële optiek, worden sommige wijken (‘monitoring districts’) gedefinieerd door
andere sterke functies (kantoren, universiteiten, musea, …). Daarnaast worden de wijken zoveel
mogelijk gedefinieerd rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.

•

Hoewel een zekere stabiliteit in de statistische indeling wenselijk is om een diachronische
gegevensanalyse mogelijk te maken, kan de indeling van de wijken worden aangepast om
rekening te houden met nieuwe behoeften of om gebreken te corrigeren die tijdens de
consultatiefase niet naar voren waren gekomen. Daarom heeft de database die de wijkmonitoring
ondersteunt een structuur op basis van kleinere ruimtelijke eenheden (statistische sectoren,
adressen), zodat systematische herberekeningen mogelijk zijn.

•

De definiëring van ‘monitoring districts’ mag niet in de weg staan van de publicatie van de
gegevens per statistische sector, die in sommige gevallen relevant kan zijn.

•

De ‘monitoring districts’ maken op dit moment integraal deel uit van het Brusselse geografische
informatiesysteem ‘Urbis’.
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2. DE OPBOUW VAN DE WIJKMONITORING
De doelstelling van dit project is het opzetten van een regelmatig geactualiseerd instrument waarmee
kennis en inzicht in de evolutie van de Brusselse wijken kan worden verkregen vanuit diverse
invalshoeken (demografie, morfologie, leefomgeving, mobiliteit, huisvesting, economie, sociaalcultureel, gezondheid, …).
Het instrument kan op meerdere manieren worden gebruikt:
⁻ De beheerders kan worden gevraagd om regelmatig verslag uit te brengen over de
evoluties. Daarvoor is het nodig dat instrumenten en mogelijkheden voor de analyse en
interpretatie van gegevens en indicatoren worden ontwikkeld. De analyse van de gegevens
is complementair aan de productie van informatie.
⁻ Het instrument moet antwoord kunnen geven op specifieke vragen (per thema, per
grondgebied, per sector …) van verschillende ‘klanten’ om de besluitvorming te
ondersteunen. Er moet op worden gelet dat de mogelijkheid bestaat om verschillende
diensten te verlenen (kaarten, specifieke analyses, enz.) aan de diverse
begunstigden/gebruikers/gebruikersgroepen van het instrument. Dat betekent dat
gegarandeerd moet worden dat de consultatiemodule verschillende ‘formats’ kan
genereren.
Verschillende fasen hebben geleid tot het uiteindelijke ontwerp van de Monitoring. Die zijn elk
beschreven in een specifiek rapport, waarvan de belangrijkste punten worden samengevat in dit
eindrapport.
Deel III en IV van het rapport bespreken de bronnen van de stadsobservatie en de transformatie
daarvan in indicatoren.
De inventaris van de bronnen voor een stadsobservatie op wijkniveau heeft een kwantitatieve
kant, gebaseerd op de statistische exploratie van databases of enquêtes, en een meer kwalitatieve
kant, gebaseerd op een fotografische steekproef van het grondgebied van het Gewest.
1. Deze gegevens dienen om thematische indicatoren te produceren.
2. De gegevens worden verdeeld in drie categorieën: a) bestaande en geactualiseerde
gegevens; b) bestaande, maar niet geactualiseerde gegevens; c) niet beschikbare
gegevens. De indicatoren worden ontwikkeld op basis van deze gegevens; wanneer ze
niet beschikbaar zijn (categorie c) moet een gedeelte later worden aangevuld, wanneer
de gegevens beschikbaar zijn.
De verschillende onderzochte bronnen worden beschreven in hoofdstuk III.
De monitoring is in eerste instantie opgezet als een instrument voor de analyse van de
stedelijke/lokale/wijkgerelateerde dynamiek.
1.
Daartoe moeten de gegevens worden omgezet naar ‘indicatoren’. De indicatoren leveren
een eerste interpretatieniveau van de gegevens door een evolutie aan te duiden of door ze te
vergelijken met een bepaald niveau.
2.
De indicatoren zijn het resultaat van de bewerkingen van selectieve gegevens die zijn
bedoeld om deze gegevens te verbinden met een visie op de stedelijke dynamiek.
De indicatoren zijn variabelen waarmee inzicht kan worden verkregen in een stand van zaken of
evolutie. Ze geven inlichtingen over complexe, moeilijker toegankelijke of niet direct zichtbare
fenomenen, waarvan ze de effecten meten. De eenvoudigheidsgraad is een compromis tussen de
vereisten van de wetenschappelijke observatie en de vraag naar beknopte informatie van het
publiek. De indicatoren zijn een synthese van de informatie over complexe systemen die worden
ontwikkeld met het oog op analyse en besluitvorming. Idealiter heeft een indicator de volgende
kenmerken:
1. Wetenschappelijke (gebaseerd op relevante theoretische en empirische grondslagen) en
statistische (de adequate mathematische vorm en nauwkeurigheid voor de analyse)
geldigheid/validiteit.
2. Realiseerbaar, want gefundeerd op beschikbare, toegankelijke en reproduceerbare
gegevens.
3. Representatief, zowel ruimtelijk als temporeel.
4. Gevoelig voor veranderingen die men kan observeren.
-11-
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5. Vergelijkbaar in de ruimte en in de tijd.
6. Leesbaar en in lijn met de behoeften van de gebruiker.
Om de indicatoren zoveel mogelijk te laten voldoen aan deze kenmerken, is de lijst van
indicatoren die werden voorgesteld voor de Monitoring opgezet op basis van eerder uitgevoerde
onderzoeken (ervaring van de leden van het consortium), monitorings die zijn geanalyseerd aan
het begin van het project en gegevens/inlichtingen die werden verzameld tijdens de
bronneninventaris.
De doelstelling was om eenvoudige indicatoren te verkrijgen, met vermijding van overlap en
reproduceerbaar in de tijd. Dat laatste punt is op dit moment niet gegarandeerd, gezien het
tijdsgebonden karakter van veel bronnen. In eerste instantie werden uiteindelijk twee groepen
indicatoren geselecteerd:
1. Indicatoren gebaseerd op ‘basisgegevens’, resulterend in de uitwerking van indicatoren
die de ‘fysieke’ (morfologie/ruimtelijke en fysieke organisatie) en ‘demografische’
componenten van het gewestelijke grondgebied beschrijven of kunnen dienen als noemer
voor de uitwerking van andere indicatoren.
2. Indicatoren van een ‘stand van zaken’, ter aanvulling van de verschillende thema’s die in
het kader van de monitoring worden besproken: leefomgeving, huisvesting, mobiliteit,
economie, sociaalcultureel, participatie, gezondheid.
De Monitoring moet een kennisinstrument zijn dat een transversaal beeld biedt van de absolute en
relatieve evolutie van de Brusselse wijken, dus een interpretatieve en transversale optiek
hanteren. Daartoe zijn de gegevens zoals hierboven beschreven omgezet naar indicatoren. Deze
indicatoren leveren een eerste interpretatieniveau van de gegevens door een evolutie te laten zien
of door ze te vergelijken op een bepaald niveau of tussen wijken. Deze eerste interpretatie gaat
verder dan de
metagegevens van de informatiebronnen en is een aanvulling op de
berekeningswijze van de indicatoren.
Deze aanvullende informatie over de stedelijke dynamiek moet in beeld gebracht kunnen worden,
via
bredere thema's zoals: duurzame ontwikkeling, economische dynamiek, gelijkheid,
bevolkingsdichtheid, democratie en participatie, sociale verbanden, diversiteit, enz. De
doelstelling daarvan is de verbetering van de kennis op een zeker complexiteitsniveau, zoals: de
relatie met de algemene context (gemeente, regio, Europa, wereld…), de ruimtelijke coherentie, de
kwalitatieve dichtheid, de mogelijkheid van creativiteit en innovatie, interculturele dynamiek,
platforms van sociale cohesie, enz.
Deel V beschrijft een documentatie- en analysestrategie op meerdere niveaus waarmee de Monitoring
kan uitgroeien tot een kennisinstrument voor de stad.
Een eerste vorm van analyse is het bekijken (op kaart) van de spatialiteit en de evolutie van elke
indicator; het draagt bij tot een thematische interpretatie van de stad. Op geografisch vlak kan
deze interpretatie voor het grootste deel een beroep doen op een beperkt aantal reeds bestaande
indelingsmodellen.
Het tweede gewenste manier van analyseren binnen de Monitoring is een interpretatie die is
gebaseerd op een problematiek of een vraagstuk. Deze multivariabele interpretatie van de stad
wordt gestuurd door een precieze vraagstelling. Ze gebruikt een selectie van relevante indicatoren
die met elkaar in verband worden gebracht. De waarden van deze indicatoren kunnen op
verschillende wijzen geïnterpreteerd worden afhankelijk van het vraagstuk. Ze kunnen een
vertaling zijn van zowel oorzaken als gevolgen en zelfs van bepaalde mechanismen. In zekere
mate zou dit analyseniveau ook monografieën van locaties kunnen groeperen en die vervolgens op
een transversale en vergelijkende wijze onderzoeken, op basis van de gegevens van de Monitoring
en de kwalitatieve informatie van actoren op het terrein.
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Doorheen het hele verhaal zit de Iconotheek verweven, een verzameling 360°-foto's van strategische
ruimtes in de stad, die de statistische inhoud van de Monitoring een gezicht moeten geven. Pistes voor
wetenschappelijke analyses van deze beelden worden eveneens aangereikt.
De Iconotheek moet het op termijn mogelijk maken om kwantitatieve benaderingen (via
statistieken en indicatoren) en kwalitatieve benaderingen met elkaar te confronteren. De
wijkiconotheek is een eerste stap om kwalitatieve gegevens te leveren.
De Iconotheek wordt doelbewust opgezet als een longitudinaal instrument – een instrument dat
dynamisch groeit doorheen de jaren, in relatie met zijn omgeving en de gemaakte analyses. Het
doel was een blue-print af te leveren voor de uitbouw van de Iconotheek als een volwaardig
werkend instrument. Als eerste en voornamelijkste onderdeel van de Iconotheek bespraken wij de
horizontale stadsfotografie. Luchtfoto’s en satellietbeelden dienen eerder om dit te kaderen in een
breder perspectief. De horizontale stadsfotografie heeft tot doel het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in al zijn verscheidenheid te visualiseren binnen de verschillende thema’s, hoofdzakelijk
huisvesting, openbare ruimte en bevolking. Om dit te kunnen doen vertrekken wij van een selectie
van strategisch bebouwde ruimtes – plaatsen die een bepaald thema visualiseren voor een ganse
wijk. Binnen deze ruimtes wordt telkens een 360° panoramische foto genomen via de daartoe
ontworpen methode. Als primair resultaat krijgen wij vervolgens een visualisatie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op wijkniveau voor de gekozen thema’s.
Wanneer alle foto’s zijn opgeslagen in de Iconotheek, komen we tot tweede belangrijke deel in de
uiteenzetting: de analytische mogelijkheden. Ten eerste kunnen de opgeslagen foto’s gebruikt
worden om statistische trends uit de kwantitatieve monitoring te visualiseren. Belangrijker
binnen dit rapport echter zijn de beeld-analytische mogelijkheden van de Iconotheek. We willen
er nogmaals de nadruk op leggen dat deze methoden werden voorgesteld, maar niet uitgewerkt
binnen dit rapport. Het is uiteindelijk een beleidskeuze welk soort informatie men verlangt te
krijgen uit de Iconotheek. Desgewenst kunnen visuele sociale patronen via de Iconotheek worden
geanalyseerd met behulp van de methodes van inhoudsanalyse, semiologie of discoursanalyse.
Deel VI bespreekt de noodzakelijke functionaliteiten van het instrument of de interface voor de
consultatie van de indicatoren en de iconotheek.
1. De uiteindelijke versie van het instrument moet volgens drie ingangen geraadpleegd kunnen
worden: thematieken gedefinieerd door het consortium (niveau 2) (groepen van indicatoren:
demografie, gezondheid …), synthetische benadering via vraagstellingen (niveau 4) en
gespatialiseerd onderzoek (niveau 3) van specifieke belangrijke gebieden. Op basis van deze
drie ingangen worden de indicatoren verschillend ingedeeld, wat een transversale lezing van
de problemen vereenvoudigt en een meer complete visie van de onderzochte problematiek
biedt.
2. Voor elke ingang produceert de raadpleging van het instrument volgens de keuze van de
gebruiker:
a) Vergelijkende tabellen
b) Synthetische tabellen
c) Interactieve kaarten
Om het gebruik van het instrument te vergemakkelijken zou in de definitieve versie een
ingang via de kaart mogelijk moeten zijn: de gebruiker selecteert een wijk op een kaart en
verkrijgt direct de statistieken over die wijk. De gebruiker kiest eerst een thema en vervolgens
een wijk op basis van een kaart.
3. In de vergelijkende tabellen kunnen meerdere ruimtelijke eenheden worden vergeleken
(wijken, gemeenten met indicatie van het gewestelijke gemiddelde) of, wanneer de
actualisering is gebeurd en nieuwe gegevens zijn ingevoerd, dezelfde ruimtelijke eenheid op
verschillende data.
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4. Om ervoor te zorgen dat elke gebruiker meerdere groepen wijken kan vergelijken of
bijvoorbeeld zijn eigen wijk kan vergelijken met naburige wijken, moet de definitieve versie
de mogelijkheid voorzien om aggregaten te creëren, dat wil zeggen verschillende groepen
van wijken. De gegeven waarde voor deze aggregaten is de waarde van het geheel (geen
gewoon gemiddelde, maar een gewogen gemiddelde dat de reële waarde van het geheel
uitdrukt). Deze groeperingen kunnen alleen worden ingevoerd in de tabellen (vergelijkende of
synthetiserende).
5. De keuze voor een internetversie vereenvoudigt de verspreiding van informatie aan het brede
publiek. De Wijkmonitoring is een kennisinstrument dat alle Brusselaars kan interesseren:
gewestelijke en gemeentelijke overheden, gegevensverstrekkers, academici, studiebureaus,
mensen die actief zijn in het sociaal-economische en culturele leven in Brussel en de gewone
burger die graag meer wil weten over zijn wijk. De toegang van het brede publiek is
waarschijnlijk de beste garantie voor de actualisering van de gegevens. We hebben het hier
alleen over de gegevens per wijk (indien de gebruiker meer gedetailleerde informatie wil dan
indicatoren per wijk, dan moet hij zich in elk geval wenden tot het BISA).
6. In een definitieve versie zou de koppeling naar de iconotheek direct vanuit de thematische
kaarten kunnen gebeuren, door te klikken op de wijk in kwestie. Er moet een ‘iconotheeklaag’ toegankelijk zijn met de lokalisatie van alle foto's.
7. Bij elke lijst van indicatoren moet een korte beschrijving komen (teller en noemer) en een
link naar een PDF-document met de gedetailleerde ‘indicatorfiches’. Zo verschijnt elke keer
als men een indicator selecteert de beschrijving en de link naar de fiche. Op termijn zou een
handleiding voor de interpretatie van kaarten moeten toegevoegd worden.
8. Om de actualisering van de gegevens en de toevoeging van nieuwe indicatoren te
vergemakkelijken moet voor de definitieve versie een eenvoudige en gebruiksvriendelijke
procedure worden voorzien om de gegevens bij te werken, zodat de administratie die
verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens deze actualisering op een autonome
manier kan uitvoeren (zonder elke keer een beroep te moeten doen op de ontwerper van de
site).
Deel VII beschrijft een schema voor het onderhoud van de toekomstige Wijkmonitoring en groepeert
de fundamentele aanbevelingen voor het voortbestaan ervan. Al deze aanbevelingen zijn het resultaat
van een grondige studie van de huidige situatie, gesprekken met experts en actoren op het terrein,
Brusselaars en niet-Brusselaars.
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I.1. STADS- EN WIJKMONITORING IN BINNEN- EN BUITENLAND:
SCREENING
I.1.1.

AANPAK

Via desk-top research (gebruik makend van het internet) werd gezocht naar relevante cases in het
binnenland (Vlaanderen & Wallonië) alsook in de ons omringende landen (Frankrijk, Nederland,
Groot-Brittannië en Duitsland). Ook hebben we kort gekeken naar wat Europa doet op het vlak van
stedelijke monitoring.
We hebben hierbij drie soorten bronnen verkend:
•

•

•

ten eerste hebben we een reeks databanken geconsulteerd die onderzoek & kennis over de stad
groeperen
zoals
het
Kenniscentrum
Grote
Steden
in
Nederland
(http://www.hetkenniscentrum.nl) of nog de databank van i-ville over de locale observatoria in
Frankrijk (http://i.ville.gouv.fr/Data/Obslocal.php)
ten tweede werden de sites m.b.t. het nationaal en/of regionaal stedenbeleid geconsulteerd
zoals het Stedenbeleid in Vlaanderen (www.thuisindestad.be),
de Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine
(DGATLP) in Wallonië (http://mrw.wallonie.be/dgatlp/),
het Grote Stedenbeleid in Nederland (http://www.grotestedenbeleid.nl/),
de Politique de la Ville in Frankrijk (http://www.ville.gouv.fr/),
Neighbourhood Renwal Unit in Groot-Brittannië (http://www.neighbourhood.gov.uk/) en
Soziale Stadt in Duitsland (http://www.sozialestadt.de/)
ten derde hebben we de websites van meerdere steden geconsulteerd waaronder Gent,
Mechelen, Kortrijk, Charleroi, Liège, Namur, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, London,
Berlijn, Lyon, Grenoble, Lille, Ile-de-France,…

We hebben een 7-tal cases meer in detail bekeken. Hiervoor werden fiches met informatie en een korte
analyse opgesteld. Het betreft:
•
•
•
•
•
•
•

De Vlaamse Stadsmonitor (B)
De Vlaamse Stadsmonografie (Antwerpen als voorbeeld) (B)
De Amsterdamse Stadsmonitor (NL)
De Staat van Amsterdam III (Participatie- en leefbaarheidsmonitor) (NL)
Observatoire Nationale des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) (F)
Neighbourhood Statistics Service (UK)
Urban Audit (EU)

Deze werden veelal in combinatie met andere instrumenten ontwikkeld (zoals interactieve databanken
en GIS). Indien dit het geval was worden ze ook in de fiche vermeld (en indien nodig kort
geanalyseerd). Deze 7 monitor-systemen werden gekozen om de diversiteit en verschillende aspecten
van (wijk-) monitoring aan te tonen.
Voor deze 7 cases werden fiches samengesteld met informatie en een bespreking m.b.t.:
•

•

Situering van de monitor binnen het beleid. Zoals we verder zullen aantonen speelt de
beleidscontext en het effectieve stedenbeleid een belangrijke rol in de inhoud en werking van
de monitors en aanverwante instrumenten. Er is ook aandacht voor het beheer van een
monitoring.
Inhoud van de monitoring. Hierin wordt het doel/opzet geanalyseerd, een korte beschrijving
gegeven, het type monitor gedefinieerd en de schaal/territorium waarop de monitor betrekking
heeft evenals de periodiciteit.
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•

•

•

Bronnen en indicatoren. Analyse van de gebruikte bronnen en van de gebruikte indicatoren.
Ter informatie en volledigheid hebben we in een annex de volledige lijst indicatoren
opgenomen die in de besproken monitoring gebruikt werden (voor zover mogelijk). Dit laat de
lezer en gebruiker van dit document toe om gedetailleerd na te gaan welke
indicatoren/gegevens gebruikt werden. Het is in dit stadium van het onderzoek evenwel niet
de bedoeling om deze indicatoren in detail te analyseren en op hun kwaliteit & bruikbaarheid
voor de Brusselse situatie te toetsen.
Gebruik. Wat is de doelgroep van de monitor en hoe wordt de monitor gebruikt? Verder
hebben we trachten na te gaan welke vorm(en) van kwaliteitscontrole er toegepast worden
(o.a. in verband met de input van data) en of er een opvolging en/of beoordeling van het
instrument gemaakt wordt.
Nuttige informatie & referenties. Weblinks naar relevante & belangrijke documenten en
informatie.

De meer gedetailleerde doorlichting van deze 7 cases dient als basis voor de hieronder geformuleerde
bevindingen. Dit wil niet zeggen dat de overige cases die we snel bekeken hebben maar die niet in
detail in fiche werden uitgewerkt (zoals bijvoorbeeld de Waalse steden of de lokale monitors in
Frankrijk) onze analyse niet beïnvloed hebben. Wat betreft Duitsland heeft de snelle screening weinig
voorbeelden opgeleverd.

I.1.2. BEVINDINGEN
Sinds het einde van de jaren ’90 is er een duidelijke tendens om statistische- en evaluatie-instrumenten
te ontwikkelen die het stedelijke beleid moeten ondersteunen. In bijna alle van de bestudeerde cases
ziet men tijdens deze periode soortgelijke initiatieven ontstaan waarbij enerzijds data gecentraliseerd,
verwerkt en ter beschikking gesteld worden, en anderzijds instrumenten ontwikkeld worden ter
voorbereiding en/of evaluatie van het stedelijke beleid
Vele van deze instrumenten worden uitgewerkt op initiatief van hogere overheden. Zij willen hiermee
de effectiviteit van hun beleid inschatten alsook de lagere overheden voorzien van (statistische)
instrumenten bij de uitbouw van hun stedelijk beleid. Het instrumentarium dat hierbij uitgewerkt
wordt (zie verder in de tekst) is bijgevolg sterk gericht op de klemtonen die vervat zitten in het
nationale (of regionale) stedenbeleid. Doorgaans richten zij zich minder op de bredere dynamiek van
de stad, maar eerder op (het wegwerken van) bepaalde knelpunt zoals de ruimtelijke concentratie van
achterstelling. Dit vertaalt zich in de gebruikte indicatoren (achterstellingindicatoren) en de
gehanteerde geografie (kansarme wijken).
Op het niveau van de lagere overheden (steden, gemeenten) lijkt er meer aandacht voor een ‘globale’
doorlichting van de stad. Dit vertaalt zich veelal in sectorgebonden observatoria en monitors die
deelaspecten van de stedelijke ontwikkeling opvolgen (huisvesting, gezondheid, participatie,
mobiliteit,…). Daar waar men een traditie heeft van monitoring (b.v. in Nederlandse steden zoals
Amsterdam) of waar de centrale overheid recent speciale aandacht hiervoor heeft (zoals in
Vlaanderen) is er sprake van monitors die de ontwikkeling van de stad in haar geheel als focus hebben.
Er is regelmatig sprake van wijken in de bestudeerde monitors. Deze term dekt echter verschillende
ladingen. Niet zelden stemt de term wijk overeen met een fijnmazige statistische onderverdeling van
de stad. Deze kan een zeer kleine omvang hebben, vergelijkbaar met (of zelf kleiner dan) de Brusselse
statistische sectoren. In andere gevallen stemt de term wijk eerder overeen met aaneengesloten zones
die soortgelijke karakteristieken vertonen (bv. achtergestelde ‘wijken’). De meeste monitors hebben
dan ook eerder de stad als focus dan wel de wijk.
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I.1.2.1. MONITORING -TYPES
De term ‘monitoring’ dekt een brede lading. We kunnen de bestudeerde instrumenten indelen in 4
groepen: (1) databanken, (2) atlassen, (3) observatoria en (4) monitors
(1) databanken: we stellen een algemene en recente trend vast naar centralisatie van gegevens
in grote databanken, gegevens die voorheen verspreid zaten over verschillende administraties,
instellingen, organisaties… . Bijna altijd wordt verwezen naar de positieve rol die het
centraliseren, verwerken en ter beschikking stellen van gegevens speelt in het stedelijke
beleid. Niet zelden gaat hierbij aandacht naar de praktische en organisatorische aspecten van
dit proces (afsluiten van convenanten tussen overheidsdiensten, de rol van vertrouwen en de
medewerking van individuele personen in het bekomen van de gegevens,…). Deze databanken
bevatten een groot aantal gegevens die aanvullend zijn op de eerder klassieke volkstelling
en/of rijksregister gegevens. Het betreft hier veelal data waarover verschillende
overheidsdiensten beschikken op het domein van sociale huisvesting, sociaal beleid, openbaar
transport, milieu, cultuur, etc… . De gegevens worden in een grote databank verzameld en
bijna altijd gekoppeld aan een Geografisch Informatiesysteem (GIS) waardoor een ruimtelijke
bevraging en voorstelling van de gegevens mogelijk wordt. Het gebruik is vooral gericht op
beleidsmakers en experten die deze data gebruiken als input voor verdere analyse (in
observatoria en/of monitors). Vanwege hun onverwerkte vorm en om redenen van privacy
(veelal zeer gedetailleerde gegevens) zijn sommige van deze databanken niet of slechts
beperkt toegankelijk voor het brede publiek. Voorbeelden van dit soort databanken zijn:
•
•
•
•
•

Lokale statistieken Vlaanderen: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
SIG-Ville (F): http://sig.ville.gouv.fr/
Neighbourhood Statistics Service (UK):
http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/
Stadsmonitor Amsterdam (NL): http://mapinfoserver.fmg.uva.nl/
…

(2) atlassen: verschillende overheden publiceren op regelmatige tijdstippen atlassen waarin
gegevens en indicatoren ruimtelijk voorgesteld worden. Deze atlassen zijn veelal gericht op
het detecteren en analyseren van ruimtelijke ongelijkheden en concentraties binnen de stad of
regio. Deze atlassen analyseren de toestand op een bepaald tijdstip, al dan niet vergeleken met
de toestand op een vroeger tijdstip (een vorige volkstelling bijvoorbeeld). In tegenstelling tot
de hoger vermelde databanken zijn deze atlassen doorgaans vergezeld van een beschrijving en
een interpretatie van de voorgestelde data. Deze atlassen worden gebruikt door de overheid als
beleidsvoorbereidend instrument en geven de toestand op een bepaald tijdstip. Voor zover
mogelijk worden de data op een fijn schaalniveau voorgesteld (statistische sectoren, wijken)
maar de analyse omvat de hele stad. Voorbeelden zijn:
•
•
•
•

Atlas Géostatistique Namur (GéDAP-UCL)
http://www.ville.namur.be/sersites/atlas/index.htm
Atlas van Île-de-France (Atlas des Franciliens)
(http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/etudesenligne/atlas_franciliens/index.htm)
Atlas zur Stadtentwicklung Berlin
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/index.shtml)
…

(3) observatoria: deze worden doorgaans ontwikkeld om een specifiek beleid (b.v. ten aanzien
van achtergestelde wijken) of een bepaald beleidsdomein (huisvesting, gezondheid, mobiliteit,
…) te ondersteunen. Vele observatoria maken hiervoor gebruik van hoger vermelde
databanken en voeren een jaarlijkse of tweejaarlijkse rapportage uit. Hierin wordt de evolutie
geanalyseerd aan de hand van een reeks indicatoren waarbij men de impact van het beleid
(prestatie van het beleid) tracht na te gaan. Observatoria worden dus ontwikkeld om een
bepaald beleid of een beleidsdomein op te volgen en het beleid te evalueren.
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Beleidsaanbevelingen maken veelal deel uit van deze regelmatige rapportage. Daar in vele
gevallen het stedelijk beleid gericht is op het wegwerken van de ruimtelijke concentratie van
achterstelling wordt veelal gebruik gemaakt van achterstellingsindicatoren met een sterke
aandacht voor kansarme wijken. Het Franse Observatoire des Zones Urbaines Sensibles is hier
een goed voorbeeld van.
(4) monitors: deze term dekt uiteenlopende ladingen. Verschillende monitors zouden we als
prestatie-monitors kunnen klasseren. In feite verschillen deze weinig of niet van de hoger
vermelde observatoria. Ze hebben betrekking op een bepaald beleid of een bepaald
beleidsdomein en trachten de prestatie van het beleid in kaart te brengen. In enkele gevallen
hebben we te maken met monitors die een breed beleidsveld beslaan (bijvoorbeeld de
participatie en leefbaarheidsmonitor van Amsterdam) of die de stad als systeem tot focus heeft
(de Vlaamse stadsmonitor bijvoorbeeld).
Vooral dit laatste voorbeeld is volgens ons interessant omdat deze monitoring minder volgens een
bestuurlijk model dan wel volgens een maatschappelijk model ontwikkeld werd.
I.1.2.2. BRONNEN
Op basis van onze analyse kunnen we drie soorten bronnen onderscheiden waarvan gebruikt gemaakt
wordt:
1. De klassieke bronnen zoals de volkstelling en/of bevolkingsregisters. Deze laten toe om
demografische, sociaal-economische, huisvesting-,… gegevens te verzamelen. Dit geeft een
nauwkeurig overzicht van bepaalde karakteristieken en fenomenen op wijkniveau en dit voor
de gehele bevolking. Hoewel de volkstelling toelaat om tienjarige evoluties te analyseren
beschikt men doorgaans niet over tussentijdse gegevens. Dit kan gedeeltelijk opgevangen
worden door real-time gegevens te gebruiken uit bevolkings- en rijksregisters, deze bevatten
echter minder informatie in vergelijking met de volkstellingen.
2. Databanken die aangelegd worden door bepaalde administraties en/of organisaties. Hierin
zitten de personen (gezinnen) die te maken hebben met deze instellingen (deze databanken
bevatten dus veelal niet de gehele bevolking). Dit vormt een rijke bron aan bijkomende
informatie. Zoals al eerder aangehaald stellen we een algemene tendens vast om deze
databanken toegankelijk te maken, te centraliseren en te exploiteren. Het succes van deze
operatie(s) is verschillend en hangt sterk af van de medewerking van de verschillende
instellingen.
3. In bepaalde gevallen maakt men gebruik van enquêtes om bijkomende informatie te
bekomen. Dit kan verschillende vormen aannemen: ofwel licht men informatie voor een
bepaalde stad uit een nationale enquête (bv. veiligheidsmonitor België) ofwel voert men een
specifieke enquête uit. Voorbeelden van dit laatste zijn bv. de stadsenquêtes in Amsterdam of
deze afgenomen in het kader van de Vlaamse Stadsmonitor. Veelal betreft het telefonische
enquêtes (al dan niet in combinatie met face-to-face enquêtes). Hoewel enquêtes het voordeel
hebben dat zij zeer specifieke informatie opleveren stelt er zich het probleem van de
representativiteit. Om financiële redenen kunnen slechts een beperkt aantal mensen bevraagd
worden, doorgaans onvoldoende om op wijkniveau representatieve gegevens te bekomen.
Tenslotte vermelden we nog dat het gebruik van
mogelijkheid biedt om puntdata toe te voegen aan
bijkomende informatie te krijgen over de spreiding,
voorzieningen, etc… . Een goed voorbeeld hiervan
Brittannië.
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I.1.2.3. INDICATOREN
Het was niet het opzet hier om een gedetailleerde analyse te maken van de gebruikte indicatoren. Toch
kunnen we op basis van dit deelonderzoek een aantal belangrijke punten aanhalen:
Er dient een verschil gemaakt worden tussen gegevens en indicatoren. De meeste monitorsystemen trachten een groot databestand met gegevens aan te leggen. Naast deze gegevens
bevatten vele databanken een beperkter set van indicatoren afgeleid uit het groter databestand.
Deze indicatoren vormen de basis waarop observatoria en monitors worden samengesteld
Wat zijn indicatoren? Bij wijze van voorbeeld verwijzen we naar de definitie gehanteerd door
de Vlaamse Stadsmonitor: indicatoren zijn “synthetische en representatieve weergaven […]
van een groter complexer geheel van verschijnselen (bij voorkeur meetbaar gemaakt op een
kwantitatieve schaal) […]; bovendien moeten de cijfers geïnterpreteerd kunnen worden, een
doel bevatten”
De keuze en de ontwikkeling van indicatoren hangt sterk af van het doel van de monitoring of
het observatorium. Is deze gericht op een bepaald thema of een bepaald beleidsdomein dan
worden de indicatoren specifiek hiervoor ontwikkeld. Al eerder hebben we vermeld dat in vele
gevallen achterstelling en uitsluiting centraal staan in de analyse. Indicatoren zullen hierbij
gebruikt worden om velden van uitsluiting te analyseren (niet zelden indicatoren gericht op
tewerkstelling, scholing en huisvesting waarbij de prestatie gemeten wordt t.a.v. het
gemiddelde / rest van de maatschappij).
De Vlaamse Stadsmonitor springt in het oog vanwege zijn aanpak. Bij het opstellen is men
vertrokken van een algemene analyse van stedelijke ontwikkeling gekoppeld aan het debat
over duurzame ontwikkeling. Men heeft zich dus niet beperkt tot een bepaalde
beleidsproblematiek of een bepaald beleid, maar men heeft getracht de meer algemene
stedelijke ontwikkeling te monitoren (zie hoger maatschappelijke vs. bestuurlijke monitoring).
Bovendien heeft men feed-back rondes georganiseerd met experten, beleidsmensen (politiek
en administratie) en derden (middenveld, organisaties,…) om de indicatoren bij te sturen. Ook
heeft men indicatoren ontwikkeld waarvoor de data in eerste instantie niet voorhanden waren
(een derde van het totaal aantal). Op basis van onze analyse kunnen we geen verregaande
uitspraken doen over de kwaliteit van de Vlaamse Stadsmonitor en zijn indicatoren, maar de
aanpak lijkt ons de meest interessante waarbij gekozen wordt voor een maatschappelijke
monitoring eerder dan voor een bestuurlijke.
Als laatste geven we een korte samenvatting van de thema’s die onder de vorm van indicatoren
werden uitgewerkt in de 7 bestudeerde cases (voor meer gedetailleerde analyse zie fiches + lijsten met
indicatoren aan het einde van dit rapport). De volgende thema’s kwamen aan bod:
demografie
• indicatoren m.b.t. de demografische kenmerken van de bewoners (inwonersaantal, leeftijd,
huishoudtypes, etniciteit,...)
• veelal komt ook de dynamiek van de wijk aan bod gemeten a.d.h.v. residentiële mobiliteit
(als maat voor leefbaarheid)
cultuur (& vrije tijd)
• bevat indicatoren m.b.t. podiumkunsten, tentoonstellingen en aanverwante, alsook sociaalculturele activiteiten; soms maakt toerisme deel hiervan uit alsook het cultureel erfgoed
(o.a. in verband met de woonomgeving).
• de indicatoren hebben betrekking op de analyse van cultuurproductie, cultuurconsumptie
en de culturele infrastructuur (aanbod, toegankelijkheid,…)
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onderwijs & scholing
• bevat indicatoren over de scholingskenmerken van de bevolking, het schoolaanbod en de
kwaliteit hiervan (bv. analyse van het lesgevend korps zoals in het Observatoire des ZUS),
knelpunten in de schoolcarrière, voortgezet onderwijs en volwassenenonderwijs
• in Vlaanderen is er speciale aandacht voor netwerking binnen het onderwijs (zie Vlaamse
Stadsmonitor)
natuur & milieubeheer
• indicatoren in verband met groen (aanbod, toegankelijkheid, perceptie,…), waardevolle
natuur, afval, water (verbruik, kwaliteit oppervlaktewater,…) milieuzorg (in bedrijven en
scholen), geluidshinder, netheid (sluikstorten), luchtkwaliteit, milieuvriendelijkheid
voertuigen,…
• facultatief: bijdrage mondiale klimaatsverandering (Vlaamse Stadsmonitor)
economie (ondernemen & werken)
• indicatoren m.b.t. arbeidsmarkt (werkloosheid, segregatie, mismatch vraag en aanbod,
inkomen van de bewoners…), lokale structuur & dynamiek van de economische activiteit
(lokale
toelevering,
lokale
samenwerking),
lokaal
economisch
klimaat
(ondernemingsklimaat, overlevingsgraad ondernemingen, bedrijfsvriendelijkheid,
ondernemingsbeleid,…),…
• de Vlaamse Stadsmonitor heeft ook aandacht voor netwerking rond ondernemen &
werken
veiligheid & criminaliteit
• meten van criminaliteitsgraad (aangegeven delicten, autodiefstal, kleine criminaliteit,
geweldplegingen,…), verkeersveiligheid, intra-familiaal geweld, ervaring van
onveiligheid (mijdgedrag, verkeersveiligheid, verloedering buurt,…), brandweergegevens,
…
• de Vlaamse Stadsmonitor heeft ook aandacht voor netwerking rond veiligheid
wonen & huisvesting
• naast indicatoren die betrekking hebben op de woning (woningkenmerken, betaalbaarheid,
….) is er veelal aandacht voor de bredere ‘woonomgeving’, ttz omgevingsfactoren zoals
uitrusting van de wijk (diensten, winkelapparaat, recreatie en ontmoetingsruimte voor
bepaalde groepen zoals jongeren), parkeerproblematiek, woondichtheid, demografische
kenmerken (o.a. turn-over), tevredenheid over de buurt,…
mobiliteit & toegankelijkheid
• indicatoren m.b.t. verplaatsingen, afgelegde afstand en gebruik van verschillende
vervoersmiddelen; bereikbaarheid via openbaar transport,…
• aandacht voor zowel fysische toegankelijkheid (mobiliteit) alsook voor
bereikbaarheid/toegankelijkheid van diensten
gezondheid (zorg & opvang)
• aanbod en vraag van de gezondheidszorg, betaalbaarheid & tevredenheid van zorg &
opvang, wachtlijsten,…
• gezondheidskenmerken van de bewoners alsook gezondheidsbeleving (zie o.a. Staat van
Amsterdam)
• specifiek voor de Vlaamse Stadsmonitor: aandacht voor netwerking in de zorgsector
participatie
• hierin komen verschillende aspecten aan bod zoals bewonersparticipatie en informatie,
gegevens i.v.m. politieke participatie (participatie bij verkiezingen, stemgedrag,…),
vertegenwoordiging vrouwen in politiek & administratie,….
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•

maatschappelijke participatie (de Staat van de Stad Amsterdam polst bijvoorbeeld naar
participatie in het verenigingsleven, sociaal isolement, geloof, integratie aan de hand van
contacten tussen bewonersgroepen,…)

kansarmoede
• indicatoren die uitsluiting en achterstelling analyseren op het gebied van tewerkstelling,
scholing, huisvesting,…
• ruimtelijke concentratie / cumulatie van uitsluiting & achterstand
openbare diensten
• soms wordt dit thema apart besproken (zie observatoire des ZUS of Neighbourhood
Statistics).
• indicatoren mbt proximiteit, toegankelijkheid & gebruikersvriendelijkheid van openbare
diensten
Naast deze thematische indeling maakt bijvoorbeeld de Vlaamse Stadsmonitor ook gebruik van een
drietal ‘principes’:
fysieke principes
• info over de fysieke eigenschappen van het wonen, openbare ruimte, uitrustingsniveau van
de wijk, woon- en funtiedichtheid & efficiënt ruimtegebruik
• de Neighbourhood Statistics refereren ook naar het fysisch milieu, maar de aandacht ligt
daarbij eerder op indicatoren zoals luchtkwaliteit, landgebruik, beschikbaarheid
industriële en commerciële ruimte
institutionele principes
• dit heeft betrekking op de relatie overheid – bewoners alsook participatie
(verenigingsleven), vertrouwen in medemens & instellingen, fierheid eigen stad,
informatieverspreiding,…
sociale principes
• hierin komen aanbod: armoede, integratie, diversiteit, arbeidsmarkt, sociale woningsector,
scholing, toegankelijkheid openbaar vervoer & openbare gebouwen

I.2. VRAGEN VOOR EEN WIJKMONITORING IN BRUSSEL
Uit de screening van bestaande monitors komen een aantal belangrijke discussiepunten naar voren, die
aanzetten tot debat en keuzes. De screening toont o.a. aan dat inhoud en vorm (de format) van een
monitoring zeer uiteenlopend kan zijn afhankelijk van de keuzes gemaakt bij het ontwerp en de
uitwerking van de monitoring. Deze keuzes hebben betrekking op:
•
•
•
•
•

keuze 1: wat moet er gemonitord worden?
keuze 2: welk soort monitoring hanteren we hiervoor?
keuze 3: met welke indicatoren werken we?
keuze 4: welk gebruik en toegankelijkheid?
keuze 5: vertrekkende van welke kijk op de stad?

De discussie en de beslissingen hierover maken volgens ons deel uit van het lastenboek van het
prototype Wijkmonitoring Brussel.
We gebruiken in deze tekst de term monitoring om het geheel aan monitor-systemen aan te duiden.
Deze omvatten zowel databanken, atlassen, observatoria alsook monitors (verderop wordt het verschil
toegelicht).
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I.2.1. WAT MOET ER GEMONITORD WORDEN?
Er dienen zich grosso modo twee mogelijkheden aan:
a. een monitoring van de (gehele) toestand en dynamiek van een wijk
b. het monitoren van (alleen) de effecten van ingrepen in een wijk
We stellen vast dat de meeste monitors opgesteld zijn om een specifiek beleidsdoel te dienen. Deze
hebben een beleidsvoorbereidende en/of evaluerende functie en zijn opgesteld om aan een
welbepaalde nood van het bestuur te voldoen. In vele gevallen ligt de nadruk hierbij op
maatschappelijke uitsluiting waarbij de aandacht uitgaat naar de ruimtelijke concentratie in kansarme
of achtergestelde wijken. De meeste monitors zijn erop gericht om de omvang en de plaats van de
achterstelling te detecteren (veelal in een beleidsvoorbereidende fase), deze op te volgen (o.a. door
middel van observatoria) en om de effecten van de ingrepen in deze wijken te evalueren en bij te
sturen. Veelal is hierbij een verhoogde aandacht voor een bepaald deel van de stad (b.v. de kansarme
wijken) terwijl de overige stadsdelen veel minder expliciete aandacht krijgen.
Enkele van de monitoren die wij hebben bekeken richten zich tot de (gehele) toestand en dynamiek
van een stad of een wijk. Doorgaans bevatten deze een bredere scala aan indicatoren die het
maatschappelijke leven en de ruimtelijke vertaling hiervan in kaart brengen, opvolgen en evalueren.
Men wil hiermee een breder doelpubliek bereiken (niet enkel de overheid) dat zich kan informeren
d.m.v. de monitoring, de monitoring zelf actief gebruikt en (in het beste geval) zelfs mee vorm geeft.
Als leidraad voor de opmaak en de uitbouw van de monitoring zijn het niet meer (of althans veel
minder) strikt bestuurlijke motivaties, maar primeert de toestand en de evolutie van de stad (en de
wijken) in zijn geheel. De kijk op de stad die men daarbij hanteert (keuze 5) worden dan
doorslaggevend voor de inhoud en het gebruik van de monitoring.
De vraag die moet beantwoord worden in verband met de Brusselse Wijkmonitoring is of deze
ontwikkeld wordt volgens een eerder “bestuurlijk” model, dan wel volgens een
“maatschappelijk/ruimtelijk” model. Wij pleiten eerder voor een maatschappelijke aanpak daar deze
volgens ons duurzamer is, een breder gebruik toelaat en democratischer van aard is.
Tijdens de vergadering van het begeleidingscomité van 23 mei 2006 werd aangegeven dat het de
eerste doelstelling is om de dynamiek van de stad en de evolutie van de wijken op het grondgebied van
het Gewest op te volgen. In tweede instantie zouden de achtergestelde gebieden (de huidige RVOHR)
worden gedefinieerd. Het gaat dus concreet om de definitie van:
•
•

een breed genoeg panel van indicatoren (die diverse thema’s dekken, zoals mobiliteit,
gezondheid, economie, huisvesting, enz.) op het niveau van de wijken;
enkele specifieke indicatoren voor kansarmoede – op het niveau van de statistische sectoren
(een meer ‘administratief/bestuurlijk’ gedeelte). De belangrijkste doelstelling van deze
specifieke indicatoren is niet het meten van de impact van bepaalde ingrepen op delen van het
grondgebied, maar het definiëren van interventiegebieden (per thema en/of interventiegraad)
voor het beleid.
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I.2.2. WELK SOORT MONITORING HANTEREN WE HIERVOOR?
Uit de screening komen 4 verschillende soorten van ‘monitorings’ naar voren:
1. databanken: vele steden beschikken over hun eigen gegevensbanken of hebben toegang tot
nationaal / regionaal beheerde databanken met gegevens over hun stad. De inhoud van deze
databanken varieert van de klassieke gegevens (gebaseerd op volkstellings- en rijksregister
gegevens) tot complexe databanken waarin gegevens uit een veelheid aan bronnen met elkaar
gekoppeld worden (bvb. Engelse Neighbourhood Statistics). Naast een groot aantal gegevens
bevatten sommige van deze databanken een beperkter aantal indicatoren. Het is belangrijk om
het verschil tussen beiden te maken, daar monitoring vooral steunt op indicatoren. We merken
ook op dat deze databanken veelal gekoppeld zijn aan een Geografisch Informatie Systeem
(GIS) wat belangrijke mogelijkheden schept van dataverwerking en het ruimtelijk voorstellen
van deze data. Het laat ook toe om op zeer nauwkeurige schaal over data te beschikken
(bijvoorbeeld in Amsterdam of in Groot-Brittanië). Deze databanken dienen veelal als input
voor observatoria (bvb SIGVille voor het Observatoire des Zones Sensibles in Frankrijk) of
het opstellen van monitors (zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse Participatiemonitor).
2. atlassen: verschillende steden of stadsgewesten publiceren op regelmatige tijdstippen
atlassen waarin ze een veelheid aan gegevens en (soms) indicatoren publiceren. Dit geeft een
momentopname of een evolutie tussen twee tijdstippen weer waarbij de aandacht veelal
uitgaat naar ruimtelijke differentiatie. Daar het hier om een voorstelling gaat van het gehele
grondgebied van de stad laat dit toe om een overzicht te krijgen op stedelijk niveau. Het
verschil ligt hem in de voorgestelde gegevens en de gebruikte indicatoren alsook het opzet &
doel van de atlas.
3. observatoria: dit zijn vooral beleidsinstrumenten die een opvolging doorheen de tijd beogen
met een regelmatige rapportage (jaarlijks of tweejaarlijks). Deze observatoria ontwikkelen
veelal hun eigen databanken die specifiek op de rapportage afgestemd zijn van een bepaalde
beleids-problematiek. Deze maken gebruik van indicatoren om veranderingen in te schatten op
een bepaald terrein (b.v. achterstelling) en om te toetsen of de beleidsdoelstellingen gehaald
worden. Dit is een echt beleidsinstrument en wordt soms een “prestatiemonitor” genoemd.
4. monitors : we refereren in deze categorie vooral naar wat wij “maatschappelijke” monitors
zouden noemen, met name monitors die ontwikkeld werden volgens een “sociologisch”
model. De Vlaamse stadsmonitor sluit hier het nauwst bij aan en heeft als doel de
duurzaamheid en leefbaarheid van de stad te monitoren. Het ziet zichzelf als
a. meet- en leerinstrument op strategisch niveau en dit voor alle betrokken
actoren (dus niet enkel voor de overheid)
b. d.m.v. omgevingsindicatoren de evoluties van actoren en factoren tonen die
deel uitmaken van de maatschappelijke omgeving waarin de overheid actief is
(de stadsmonitor als omgevingsscanner)
c. de kwaliteit van de omgevingsanalyse verhogen door een goede diagnose te
stellen van de problemen, potenties en verwachte ontwikkelingen op
verschillende termijnen
d. de overheid neemt de regie waar van de monitor (de overheid treedt op als
regisseur van de monitor)
Het is volgens ons belangrijk om hierbij de stad als een systeem te zien met wijken als subsystemen.
Bij de screening van de monitorings stelden we vast dat wijken veelal benaderd worden als een
statistische verfijning van de stad (onder de vorm van statistische sectoren, gedetailleerde postcodes of
aanverwante). Gegevens en indicatoren worden op dit fijner schaalniveau voorgesteld om (in de
meeste gevallen) concentraties en afwijkingen van het gemiddelde te detecteren en door combinatie
met andere gegevens gebieden af te bakenen met bepaalde karakteristieken. Doorgaans worden deze
gebieden wijken genoemd. In deze benadering worden wijken gezien als een onderverdelingen van de
stad.
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Wijken zijn volgens ons evenwel subsystemen van de stad die een belangrijke rol spelen in de sociaalruimtelijke structurering van de maatschappij. Hierbij spelen de locale karakteristieken, de
eigenschappen van de plek, een belangrijke rol. De stad kan volgens ons doorheen deze wijken
gestructureerd worden. Een wijk kan een interface zijn tussen bewoners en gebruikers enerzijds en
bestuur, visie en projecten anderzijds. Een Wijkmonitoring moet dus uitspraken doen over problemen,
mogelijkheden en verwachte evoluties van deze wijken binnen de context van de bredere stedelijke
ontwikkeling. De eenheid van analyse moet dus de wijk zijn dan wel de gehele stad (Zie criteria
voorgesteld op vorige vergadering) (Veelal gaat men in omgekeerd zin tewerk daar veel instrumenten
ontwikkeld worden door een overheid die de stad als haar bevoegdheid heeft). Daarom het belang om
de Wijkmonitoring vanaf het begin te denken vanuit de concrete wijken waarvoor hij moet dienen.
Vandaar het cruciaal belang van de afbakening van wijken in de Brusselse Wijkmonitoring.
De tweede vraag die moet beantwoord worden in verband met de Brusselse Wijkmonitoring betreft het
type monitor in relatie tot de territoriale afbakening van wijken. Wij pleiten voor een
“maatschappelijke monitoring” die vertrekt van de concreet afgebakende wijken.
Tijdens de vergadering van 23 mei 2006 werd gepreciseerd dat de ‘monitoring’ de doelstelling op
lange termijn is. Maar eerst moet, gezien de situatie in Brussel (gebrek aan bronnen, de onzekerheid
over de enquête van het NIS, enz.), de kwantitatieve databanken op subgemeentelijk niveau worden
geconsolideerd en een daadwerkelijk GIS gecreëerd, zoals al in veel Europese steden bestaat. Het
kwantitatieve is primordiaal, maar sluit het kwalitatieve niet uit. Het kwalitatieve is een aanvulling op
het kwantitatieve: er kunnen kwalitatieve onderzoeken worden gedaan in specifieke gebieden, in
samenwerking met lokaal ingeplante structuren (Atrium, Réseau Habitat, enz.). Er kunnen ook
aanbevelingen worden gedaan om het aantal ondervraagde personen in sommige enquêtes te
vergroten, zoals die van het NIS (bv. de SILC enquête, in dit geval is het waarschijnlijk niet mogelijk
om af te dalen tot het wijkniveau, maar misschien wel tot een groepering van wijken).
De wijk moet worden beschouwd als het vertrekpunt en het eindpunt van de monitoring: enerzijds
beïnvloedt de schaal van de wijk de keuze van de indicatoren en anderzijds staat die een relatief fijne
analyse van het Brussels grondgebied toe. Zo is het gebied van Gent verdeeld in 9 stadsgebieden en
heeft Amsterdam ongeveer 70 stadsdelen (voor een bevolking van ongeveer 700.000 inwoners).

I.2.3. MET WELKE INDICATOREN?
Gegevens zijn nog geen indicatoren. De gescreende monitors bevatten doorgaans zowel een groot
aantal gegevens alsook een kleinere set aan indicatoren. Er dient een onderscheid gemaakt te worden
tussen beide: gegevens worden pas indicatoren indien ze op synthetische en representatieve wijze een
complexer geheel aan verschijnselen kunnen weergeven. Indicatoren zijn dus gegevens met een
interpretatie . Hierbij is het wenselijk om de indicatoren te schalen (uit te drukken als een cijfer op een
schaal).
Een indicator moet dus aan de hand van (liefst) een cijfer een complexe situatie kunnen weergeven.
Hierbij is een verschil te maken tussen kwantitatieve indicatoren en kwalitatieve indicatoren.
Kwantitatieve indicatoren zijn indicatoren van zich in de tijd herhaalbare, vergelijkbare en meetbare
fenomenen (armoede, gezondheid,…). Men kan hiervan tijdsreeksen aanleggen. Kwalitatieve
indicatoren hebben eerder betrekking op het bijzondere van gebeurtenissen. Ze kunnen evenwel een
sterk structurerende invloed hebben.
I.2.3.1.KEUZE VAN INDICATOREN.
De keuze van de indicatoren hangt af van wat men wil monitoren, hoe men dat wil doen en vanuit
welke visie op de stad men de monitoring uitwerkt. In sommige gevallen zijn indicatoren zo gekozen
dat ze de resultaten van een bepaald beleidsprogramma kunnen monitoren (vb. Observatoire des ZUS
in Frankrijk), in andere gevallen zijn ze de uitkomst van een bredere discussie gevoed door
voorstudies, witboek stedelijk beleid, een visiematrix, met als doel de uitbouw van een monitoring die
omgevingsindicatoren bevat.
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Dit is het geval voor de Vlaamse Stadsmonitor waar men omgevingsindicatoren heeft ontwikkeld met
als doel de maatschappelijk relevante evoluties van factoren en actoren te tonen (omgevingsscan). We
komen hierop terug in het laatste deel van deze nota.
De keuze van de indicatoren mag niet (enkel) afhangen van de beschikbare data. Bij de uitbouw van
een monitoring kan men een aantal indicatoren definiëren hoewel men nog niet over de mogelijkheden
beschikt om de nodige data te verzamelen (1/3 van de indicatoren in Vlaamse Stadsmonitor bevatten
bijvoorbeeld nog geen data). Het voordeel van het definiëren van indicatoren hoewel men ze niet
dadelijk kan invullen is dat men deze op de ‘agenda’ houdt om ze in een later stadium te ontwikkelen
of van data te voorzien.
I.2.3.2. ALTERNATIEVE BRONNEN GEBRUIKEN.
Naast de ‘klassieke’ bronnen zoals volkstellinggegevens en het Rijksregister werken heel wat monitors
met enquêtes (vb Amsterdam, Stadsenquête in Vlaanderen). Dit laat de mogelijkheid om kwalitatieve
data te verzamelen, om percepties te onderzoeken en om het functioneren van diensten en
voorzieningen na te gaan.
I.2.3.3. GATEKEEPING EN KWALITEITSCONTROLE.
Het vraagstuk van de gebruikte bronnen en de keuze van indicatoren stelt ook de vraag naar input in
de monitoring. Welke informatie wordt er toegelaten om als indicator in de monitoring gebruikt te
worden. Wij stellen voor dat er ook aan een bottom-up input gedacht wordt in deze monitoring. Vele
bevolkingsgroepen, actoren uit het middenveld, organisatie etc… beschikken over relevante
omgevingskennis die als input voor de monitoring zou kunnen dienen. Hier stelt zich echter de
problematiek van de kwaliteitscontrole van de aangeleverde data. Dit verreist een duidelijke structuur
van de informatieverwerking. Men zou kunnen denken aan een netwerk correspondenten (van data
providers tot veldwerkers) dat in contact staat met redacteurs (per thema) die fungeren als gatekeepers
en kwaliteitscontroleurs voor intake in de monitoring. Deze redacteurs worden gecoördineerd door een
eind/hoofdredacteur die een dubbel-check kan uitvoeren voor de gegevens in het model worden
toegelaten. Het gehele proces zou best worden begeleid door een onafhankelijk wetenschappelijke
raad (zie in dit verband het onderzoek en de discussie in het raam van de voorbereiding van de
deelname van België aan het European Urban Knowledge Network (EUKN).
Een van de vereisten van de indicatoren is dat deze kunnen omgaan met complexiteit en hierdoor
toelaten een complexe diagnose te kunnen stellen.
I.2.3.4. ORIENTATIES
De vraag van de keuze van indicatoren is een veelzijdige vraag waarbij gezocht moet worden naar een
evenwichtig aantal kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, die een zekere graad van complexiteit
behouden, die in ontwikkeling kunnen zijn, waarbij een bottom-up inbreng meegedacht en waarbij
alternatieve bronnen ontwikkeld worden.
De vergadering van 23 mei beschrijft als doelstelling de uitwerking van eenvoudige en relevante
indicatoren, die zijn gebaseerd op reproduceerbare bronnen. De vraag naar het aantal indicatoren dat
de monitoring moet bevatten ligt nog open, maar het consortium heeft een grondig onderzoek gedaan
naar de keuze van de indicatoren, door de vraag te stellen naar de meerwaarde van elke indicator voor
het inzicht in de territoriale ontwikkeling van Brussel. Deze indicatoren hoeven niet per se vanaf
vandaag beschikbaar te zijn en het betreft in geen geval een gesloten lijst. Maar voor de afbakening
van de achtergestelde gebieden op het niveau van de statistische sectoren moeten de indicatoren
uiteraard wel beschikbaar en berekend zijn, omdat anders de overheidsacties in deze gebieden niet
geschikt of zelfs niet gerechtvaardigd zouden kunnen zijn.
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I.2.4.

WELK GEBRUIK EN WELKE TOEGANKELIJKHEID?

De screening van monitors in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland toont
aan dat er een sterke bekommernis is om deze publiek toegankelijk te maken via het internet. De
meeste monitors zijn vrij te raadplegen, slechts in enkele gevallen is de publieke toegankelijkheid
(deels) beperkt (b.v. Amsterdamse Stadsmonitor of SIGVille). Daarnaast worden de relevante
beleidsdocumenten ter beschikking gesteld evenals allerhande (evaluatie-) rapporten wat een grote
transparantie suggereert. Het lijkt ons dan ook belangrijk dat er over communicatiestrategie nagedacht
wordt voor de Brusselse Wijkmonitoring om tot een maximale transparantie te komen.
Afhankelijk van het soort monitoring dat men ontwikkelt (zie hoger) neemt de raadpleging en de
disseminatie ervan een andere vorm aan. Veelal wordt gebruik gemaakt van een performant GISsysteem dat bevraging van gegevens en indicatoren toelaat. Maar dit levert echter nog geen
interpretatie op. De meeste monitors en observatoria nemen dan ook de vorm aan van jaarlijkse of
tweejaarlijkse rapportages waarin aan de hand van indicatoren een evaluatie gemaakt wordt. Een
monitoring moet dus ook van een interpretatie voorzien zijn om hem werkbaar te maken. Wie deze
interpretatie maakt en op basis waarvan, sluit aan bij de hoger vermelde problematiek van
“gatekeeping”.
Wat betreft het gebruik van de monitoring zijn wij voorstander om een monitoring te ontwikkelen die
een brede doelgroep kan dienen (dus niet enkel de overheid). Wil men komen tot een beleid dat breed
gedragen wordt dan moet de input en het gebruik van de monitoring eveneens een breed draagvlak
hebben. Dit zijn volgens ons belangrijke voorwaarden om de participatie te verhogen en om
bijvoorbeeld de efficiëntie van ontwikkelingscoalities op lokaal vlak te ondersteunen. Dit houdt in dat
zowel het middenveld als de economische en sociale sector zijn inbreng heeft in de monitoring en deze
mee kan gebruiken. Ook in het ontwikkelen van privé-projecten kan de monitoring belangrijk zijn.
Een monitoring met een breed doelpubliek laat ook toe het instrument ter beschikking te stellen van
publiek-private samenwerkingsverbanden of andersoortige platforms. Het is in de hedendaagse
“Urban governance” inderdaad steeds meer het geval dat de productie van de stad een zaak is van
meerdere actoren. De overheid komt daarbij eerder in een regiefunctie dan wel in de meer traditionele
uitvoerende of beslissende positie. Een goede monitoring is een instrument zowel voor “government”
als voor “governance”. Wij pleiten dan ook voor een transparante Wijkmonitoring met de inbreng en
het gebruik door maatschappelijke actoren die niet tot de overheid behoren.
Het consortium stelt twee types toegang voor:
• een toegang voor het brede publiek van de ‘algemene’ indicatoren die worden gepubliceerd
binnen de afgebakende wijken (waarschijnlijk in de vorm van een website);
• een beperkte toegang voor overheidsmedewerkers (leden van het technisch comité,
ambtenaren van het Gewest, de gemeenschappen en de gemeenten) en voor mensen die een
aanvraag indienen bij het BISA (universiteiten, studiebureaus, bouwpromotoren, studenten,
enz.), die toegang krijgen tot meer gedetailleerde gegevens (o.a. statistische sectoren).
Wat de publicatie van terugkerende en periodieke analyserapporten betreft, zou deze taak binnen de
huidige bestuurlijke structuur logischerwijze toebehoren aan de analysecel van het BISA. Het zou
echter goed zijn om de analyses niet te beperken tot rapporten, maar het gebruik van de
monitoringgegevens door stedelijke onderzoekers (andere organen van gewesten of gemeenschappen,
IWOIB, universitaire onderzoekscentra,…) te promoten en doelgericht thematisch onderzoek te
stimuleren.

-27-

Deel I : Het concept monitoring

I.2.5.
KIJK OP DE STAD IS BEPALEND VOOR DE VORM EN DE
INHOUD VAN DE MONITORING
Uit de screening van bestaande monitors blijkt duidelijk dat de inhoud, de vorm (format) alsook het
gebruik van een monitoringsysteem sterk afhangt van de premissen over stedelijke ontwikkeling van
waaruit een monitoring wordt opgesteld, evenals de rol die de overheid hierin speelt. We stellen vast
dat vele monitors gebaseerd zijn op een bestuurlijk model waarbij achterstelling en uitsluiting de
leidraad vormen.
We hebben hierboven al een pleidooi gehouden voor een maatschappelijke monitoring, ttz een
monitoring waarbij de (gehele) toestand en (gehele) evolutie van een wijk gemonitord wordt, waarbij
de wijk als een subsysteem van de stad wordt gezien en waarin beleidsevaluatie (prestatiemonitor) een
plaats heeft maar zeker niet het enigste doel is. Voor wie en door wie de monitoring wordt opgesteld is
hierbij niet onbelangrijk. Het analysekader dat men hierbij hanteert, welke kijk op de stad, is
doorslaggevend in de vormgeving en de inhoud van de monitoring.
We verwijzen bijvoorbeeld naar het Witboek Stedenbeleid in Vlaanderen. Daarin worden vier
principes voor goed stedelijk beleid vooruitgeschoven (4D’s):
•
•
•
•

duurzame ontwikkeling: de toestand, evolutie en ingrepen in de stad moeten geëvalueerd
worden op hun duurzaamheid, d.w.z. een evaluatie op een lange tijdsschaal van de
economische, ruimtelijke, sociale en politieke condities, evoluties en ingrepen
densiteit: verdichting wordt gezien als een van de belangrijkste kwaliteiten van de stad die
verzekerd moet worden om te zorgen voor een voldoende grote draagkracht van diensten en
activiteiten
democratie: de uitbouw van een “uitgediepte” democratie d.m.v. meer participatie vergroot de
maatschappelijke betrokkenheid evenals de transparantie van het bestuur
diversiteit: stad en stedelijkheid worden gekenmerkt door complexiteit gebaseerd op een
veelheid aan levensstijlen, culturen, activiteiten en diensten die de dynamiek ervan bepalen.

De verwerking van deze 4 principes met een aantal registers van stedelijke ontwikkeling leidde tot zes
“indicatoren”, zes maatstaven: (1) het ontwikkelen van een glokale strategie (de stad lokaal denken in
zijn globale context), (2) zorgen voor ruimtelijke samenhang, (3) het streven naar kwalitatieve
densiteit, (4) het stimuleren van innoverende en creatieve krachten, (5) identiteitsvorming vanuit
diversiteit en (6) het ontwikkelen van een solidaire stadspolis.
Dit is slechts een van de vele debatten die gevoerd worden over de stad, stedelijke ontwikkeling en
stedelijkheid. Maar we denken dat het Vlaamse debat en ervaring een belangrijke input kan bieden.
De doelstelling van de opdracht is de uitwerking van een monitoringinstrument en niet het aangaan
van een breed debat over het stadsbeleid, dat elders gevoerd zal worden. In de huidige structuur blijft
het GewOP het referentiedocument voor het Brussels Stedelijk Gewest voor het stadsbeleid. Maar dat
is gebaseerd op een zeer ruimtelijke benadering van de ontwikkeling die weinig rekening houdt met
stedenbouwkundige aspecten. In het kader van een initiatief voor stadsobservatie stelt de monitoring
die het consortium voorstaat voor om de vraag naar het perspectief op de stad te behandelen met een
zo breed mogelijke visie op de stedelijke problematiek met een grote keuze van indicatoren, maar ook
met een soepele consultatiewijze van de gegevens, die een combinatie is van een klassieke
thematische benadering (per groep gegevens) en een benadering vanuit stedelijke vraagstukken, die
kunnen worden gedefinieerd door diverse actoren.
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II.1. HET BELANG VAN EEN INDELING IN WIJKEN
Zoals alle grote stedelijke agglomeraties bestaat ook Brussel uit een complexe stedelijke ruimte
waarbinnen zich diverse levensstijlen ontplooien en uiteenlopende sociale ontwikkelingen plaats
hebben. Deze zijn niet homogeen verspreid over het gehele grondgebied en de indeling in 19
gemeenten laat niet toe deze verschillen voldoende te bevatten. De samenstelling van de 19 gemeenten
is hiervoor niet homogeen genoeg.
Bovendien manifesteren zich belangrijke veranderingen veelal op een kleinere schaal dan de
gemeente. Fenomenen zoals “gentrificatie” zijn doorgaans niet waarneembaar op gemeentelijk vlak,
maar hebben des te meer een invloed op een fijner schaalniveau. Hetzelfde geldt voor de stadsvlucht,
een belangrijk probleem op gewestelijk niveau, maar waarbij we niet mogen vergeten dat een
belangrijk deel van de migraties plaats vindt over zeer korte afstand binnen de grenzen van een
gemeente. Tegenwoordig zijn in België en in Brussel de interne migraties de belangrijkste factor in de
demografische ontwikkeling van de gemeenten 1. Daarnaast stelt de globalisering nieuwe eisen aan
politiek & cultuur die vragen om een wijkgerichte aanpak. De wijk is daarbij een belangrijk
schaalniveau waarop identificatieprocessen, samenlevingsopbouw en participatie een nieuwe vorm
kunnen krijgen2. Dientengevolge dient een “goed bestuur”, zeker wat betreft ruimtelijke ordening en
de behoefte aan woningen, deze infra-communale dimensie in overweging te nemen.
Vanuit dit standpunt en wetende dat er statistische sectoren bestaan die het gehele Brusselse
grondgebied beslaan, zou men kunnen stellen dat het niet nodig is een nieuwe schaal te definiëren. De
praktijk en onze contacten op het terrein (o.a. met de gemeenten) leren ons dat deze statistische
sectoren veelal weinig betekenis hebben, daar zij enerzijds te groot zijn om de specificiteit van een
aantal straten te weerspiegelen, anderzijds te klein zijn om als samenlevingsruimten dienst te doen.
Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat voor bepaalde fenomenen op een statistisch voldoende
grote schaal gewerkt dient te worden (zowel in termen van bevolkingsaantallen als wat betreft
geografische oppervlakte) die de omvang van de statistische sector ruimschoots overschrijdt 3. Een
wijkafbakening die zich tussen het schaalniveau van de statistische sector en die van de gemeente
bevindt dringt zich dan ook op.
In het kader van de Wijkmonitoring hebben we het Brusselse Gewest ingedeeld in wijken. De
komende paragrafen bespreken in detail hoe we daarbij tewerk zijn gegaan en welk resultaat dit
opgeleverd heeft.
Dit was geen makkelijke taak daar Brussel een stedenbouwkundige ontwikkeling gekend heeft met
relatief weinig ‘geplande’ wijken. De gebouwde stad bestaat nauwelijks uit duidelijk afgebakende
wijken, maar is veeleer een aaneenschakeling van opeenvolgende uitbreidingsfasen die in elkaar
overvloeien, afgewisseld met oude dorpskernen die door de stadsuitbreidingen opgeslorpt werden.
Bovendien worden oudere delen van de stad regelmatig afgebroken en heropgebouwd wat een
stedenbouw oplevert met een sterk gesegmenteerd en gefragmenteerd karakter. Ook konden we niet
terugvallen op administratieve indelingen daar de wijk niet overeenkomt met een beleidsniveau, wat
niet wil zeggen dat er geen aandacht uitgaat naar de infra-communale schaal (getuige hiervan de
Wijkcontracten of het beleid t.a.v. Achtergestelde Buurten). De uitwerking van een Wijkmonitoring
annex een wijkafbakening is dan ook meer dan welkom.

1

POULAIN M. et EGGERICKX Th. (1999), « Le quartier comme cadre d’analyse des interactions entre
démographie et aménagement du territoire » in D’ARMAGNAC J., BLAYO C., PARANT A. (ed.), Démographie et
aménagement du territoire. Actes du Xe colloque international de démographie. Bordeaux – 21, 22, 23 mai
1996, Paris, PUF, p. 107-117.
2
CORIJN, E., LEMMENS, S e.a. (2007), “Het sociale van cultuur: locaal cultuurbeleid en
gemeenschapsvorming”. Cultuur Lokaal, Brussel, 155p.
3
POULAIN Michel (1999), Atlas géostatistique des quartiers, Ville de Namur, 64 p. ; VILLE DE CHARLEROI
(sous la direction scientifique de Michel POULAIN) (2001), Atlas géostatistique des quartiers, Charleroi, 72 p.
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II.2. METHODOLOGIE
II.2.1. EEN AFBAKENING IN 3 STAPPEN
De wijkafbakening werd in drie stappen uitgevoerd
•
•

•

Stap 1: vertrekkende van 10 criteria en een woontypologie van Brussel werd een eerste versie
van wijkafbakening opgesteld door het consortium.
Stap 2 (parallel): verzamelen van gegevens m.b.t. reeds bestaande afbakeningen, de sociaalruimtelijke dynamiek op wijkniveau, toekomstige projecten, etc... . Naast het verzamelen van
rapporten en studies werd deze informatie vooral ingewonnen bij de gemeenten en het
Gewest. Op basis van deze gegevens werd een tweede versie van de wijkafbakening
opgesteld.
Stap 3: de tweede versie werd ter consultatie voorgelegd aan de gemeenten en het Gewest. Op
basis hiervan werd een derde en finale versie van de wijkafbakening opgesteld. Deze werd
door het begeleidingscomité van 12/06/2007 goedgekeurd.

Op verschillende tijdstippen werden de gehanteerde methode en de resultaten besproken met het
GSSO/SRDU4 (zowel met de medewerkers als met de Raad van Bestuur) alsook het technisch- en
begeleidingscomité. Er werden ook informatievergaderingen belegd met de Vereniging van de Stad en
de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) 5 en met de Federatie van de
Gemeentesecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest6. Dit leverde bijkomende informatie
en nuttige suggesties op.

II.2.2. AFBAKENINGSCRITERIA
Om deze wijkafbakening op te stellen werden een reeks criteria gedefinieerd rekening houdend met
drie belangrijke beperkingen:
•

•

•

de beschikbaarheid van gegevens: de statistische gegevens gepubliceerd door ondermeer het
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) hanteren als meest gedetailleerd schaalniveau de
statistische sector. Dit veronderstelt dat de te definiëren wijken bestaan uit een som van een
aantal statistische sectoren.
privacy: als men op infra-communale schaal werkt wordt men snel geconfronteerd met kleine
aantallen. Hoe kleiner het bevolkingsaantal, hoe specifieker de waargenomen fenomenen en
hoe groter de mogelijkheid om de persoon te identificeren op wie het vastgestelde fenomeen
betrekking heeft.
statistische significantie van de indicatoren: kleine aantallen kunnen een niet te verwaarlozen
invloed hebben op de statistische significantie van de waarden berekend voor elk van de
indicatoren. Het komt erop aan om te vermijden te kleine eenheden af te bakenen (het
theoretische minimum ligt bij 1000 personen, afhankelijk van de situatie kan dat tot 100
personen zakken).

Rekening houdend met deze elementen werden 10 criteria gedefinieerd. Deze hebben betrekking op de
eerder vermelde beperkingen en op verschillende aspecten die verband houden met de topografie en de
organisatie van de sociale ruimte.

4

5
6

Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling (Gsso) / Secrétariat régional au
développement urbain (Srdu)
Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB)
Fédération des secrétaires communaux de la Région de Bruxelles-Capitale
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1. Een wijk is de som van een aantal statistische sectoren. De reden hiervoor is simpel: de
statistische sector is de kleinste eenheid waarvoor het NIS gegevens produceert.
2. Een wijk vormt een aaneengesloten geheel. Hij is dus samengesteld uit een geheel van aan
elkaar grenzende statistische sectoren.
3. De wijk moet overeenstemmen met een bevolkingscentrum waar de burgers samenleven op
een territorium dat hun gemeenschappelijke levensruimte vormt.
4. Men dient rekening te houden met polariserende centra (zoals bvb handelskernen). Deze
kunnen twee verschillende functies vervullen: ofwel de functie van een aantrekkingspool die
toelaat om een “centrum” te definiëren waarrond zich een wijk vormt, ofwel de functie van
interface op de grens tussen meerdere wijken. In dit laatste geval kan de interface geïsoleerd
en aan geen enkel bevolkingscentrum toegevoegd worden.
5. De grenzen van de wijken respecteren, in de mate van het mogelijke, de oude historische
grenzen voor zover deze gebieden een bevolking onderscheiden die verschilt in gedragingen
en mentaliteit.
6. De wijken hebben een vergelijkbare oppervlakte, maar zijn doorgaans groter van omvang in
de minder bevolkte wijken, en kleiner in een zone met een hogere bevolkingsdichtheid.
7. De exacte grenzen van een wijk worden bepaald door rekening te houden met de fysische
grenzen. Spoorwegen, grote lanen, waterwegen.... zijn elementen die een “natuurlijke grens”
kunnen vormen die door bewoners slechts zelden overschreden wordt.
8. De afbakening van een gemeente in wijken moet zodanig gebeuren dat elke woning en elke
bewoner die er regelmatig verblijft, slechts aan één enkele wijk wordt toegekend en tot haar
corresponderende bevolking. Vanuit statistische overwegingen kan men moeilijk opteren voor
een variabele afbakening ondanks het feit dat bewoners hun wijk mentaal afbakenen rondom
hun eigen woning.
9. Men moet vermijden om te kleine eenheden af te bakenen, t.t.z. om te weinig individuen te
groeperen. Willen we de in deze studie vooropgestelde fenomenen bestuderen dan moet een
voldoende aantal personen beschouwd worden om de privacy te respecteren en om een zekere
statistische significantie te waarborgen. De wijk moet een voldoende aantal bewoners
groeperen zonder hiervoor te grote oppervlaktes af te bakenen. Daarnaast moet het
voorgestelde instrument een regionale lezing toelaten. Dit veronderstelt een bewonersaantal
van ongeveer 10.000 inwoners, ermee rekening houdend dat in sommige dun bevolkte zones
dit cijfer lager kan liggen.
10. Het subjectieve karakter van het gevoel om tot een wijk te behoren kan in overweging
genomen worden als een van de criteria om de wijken af te bakenen, zelfs als dit sentiment
aan de hand van een enquête slechts door een minderheid van de betrokken personen
uitgedrukt wordt.
De gehanteerde methode voor de afbakening van wijken is ontwikkeld met in eerste instantie een
pragmatisch doel voor ogen. In vergelijking met de afbakeningen die gebaseerd zijn op de socioeconomische homogeniteit van de bewoners is deze aanpak verschillend: de wijk wordt in eerste
instantie gezien als een levenskader waarin zich een niet onaanzienlijk deel van de dagelijkse
activiteiten afspeelt en waarmee de bewoners zich identificeren. Gedacht als een plaats van polarisatie
(handel, scholen en meer algemeen gevoelens van identiteit) en niet van segregatie, bezit deze een
exacte benaming.
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II.2.3. BASISAFBAKENING
De 10 criteria dienden als leidraad om een eerste afbakening op te stellen. Hierbij werd gebruik
gemaakt van een bestaande wijkafbakening die herzien werd. Het betreft de indeling van Brussel in
wijken opgesteld in het kader van de Woontypologie Brussel7. Deze wijkafbakening vormde een goed
vertrekpunt daar ze gebaseerd is op een statistische analyse van de bewoners- en
huisvestingskarakteristieken in combinatie met een uitgebreide terreinverkenning8. Deze kaart
weerspiegelt dan ook de sociaal-economische, demografische en huisvestingsstructuur van de
Brusselse ruimte. Aanpassingen waren echter nodig daar deze wijkafbakening niet het gehele
grondgebied van het Gewest beslaat en een andere doelstelling heeft9.
Er werden meerdere vergaderingen georganiseerd binnen het consortium waarbij alle leden hun
expertise inbrachten om een basiskaart op te stellen voor de Wijkmonitoring vertrekkende van de
reeds bestaande afbakening.
De eerste afbakening leverde een indeling op in 134 zones waarvan 106 als wijk geklasseerd werden.
De overige gebieden bestonden uit industriezones, parken en kerkhoven.

II.2.4. BEVRAGING GEMEENTEN EN VERGELIJKING MET BESTANDE
AFBAKENINGEN
Vanaf het begin werd het belang van de 19 Brusselse gemeenten onderkend in dit project. Hoewel de
Wijkmonitoring in eerste instantie ontwikkeld wordt als een gewestelijk analyse- en beleidsinstrument
was het belangrijk de gemeenten van meet af aan bij de wijkafbakening te betrekken. Zij beschikken
immers over een grondige kennis van hun grondgebied en bepalen door hun lokaal beleid de
ontwikkeling ervan. Daarnaast kunnen we verwachten dat zij belangrijke gebruikers worden van de
Wijkmonitoring. Om de bruikbaarheid voor de gemeenten te garanderen was het belangrijk om onze
wijkafbakening zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de door hen gehanteerde wijkindelingen.
Bovendien stelden we al vroeg in het onderzoek vast dat er grote vraag is bij de gemeenten om te
kunnen beschikken over gestructureerde territoriale data die op eenvormige wijze berekend en
voorgesteld worden en in de tijd opgevolgd kunnen worden.
Daar de 19 gemeenten slechts indirect vertegenwoordigd zijn in het technisch comité werd een
uitgebreide informatieronde georganiseerd10. Verschillende acties werden hiervoor ondernomen:
1. Er werd een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen van de 19
Brusselse gemeenten met de vraag om een onderhoud te hebben met de verschillende
Schepenen en/of diensten die bij dit onderwerp betrokken zijn
2. Tijdens de vergadering van 27/10/2006 met de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) werd een toelichting gegeven over de
Wijkmonitoring en werd onze afbakeningsmethode voorgesteld. Er werd een oproep
gelanceerd aan alle aanwezige gemeenten om ons de nodige informatie te verstrekken.

7

zie De Corte, S. & De Lannoy, W (2001). 99 keer Brussel: een woontypologie. In: Brusselse Thema’s, 7,
VUBPress, Brussel. alsook De Corte, S. en W. De Lannoy (1999), Brusselse woontypologie, Eindrapport,
Vlaamse Gemeenschapscommissie. De afbakening is interactief te raadplegen op de website van Wonen in
Brussel (http://www.woneninbrussel.be).
8
Aan de hand van een factor-analyse werden uit de Volks- en woningtelling van 1991 een beperkt aantal
significante variabelen geselecteerd die kenmerkend zijn voor de Brusselse ruimte. Op basis hiervan werden de
statistische sectoren met vergelijkbare kenmerken gegroepeerd, gebruik makend van een cluster-analyse. Na
een uitvoerige terreinverkenning werden deze groepen (clusters) in 99 wijken onderverdeeld en werden een
tiental woontypologieën gedefinieerd.
9
De Brusselse woontypologie heeft tot doel het publiek van Wonen in Brussel wegwijs te maken in de Brusselse
wijken en op de Brusselse huisvestingsmarkt. Op vraag van de opdrachtgever werden hoogbouw & sociale
huisvesting niet opgenomen. Enkel zones met een overwegende woonfunctie werden opgenomen, waardoor
deze afbakening niet het gehele grondgebied van het Brussels gewest beslaat.
10
De gemeenten worden in het technisch comité vertegenwoordigd door het VSGB (Vereniging van de Stad en
de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
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3. Er werden bezoeken afgelegd aan de gemeenten die gereageerd hadden op onze oproep om te
vergaderen. In totaal werden 11 gemeenten bezocht in de periode 07/2006 – 12/2006. Ze
werden gevraagd naar bestaande wijkafbakeningen door hen gehanteerd, naar de sociaalruimtelijke structuur van hun gemeente, breuklijnen doorheen de gemeente,... . Er werd
geopteerd voor open interviews zonder de basiskaart te tonen om een beïnvloeding te
vermijden. Ook werd de problematiek van inter-gemeentelijke wijken (wijken die zich over de
gemeentegrens heen uitstrekken) in elk van de gemeenten aangekaart en bediscussieerd.
Deze aanpak leverde heel wat bijkomende informatie op met als resultaat een eerste reeks
aanpassingen aan de afbakening. Uit de correspondentie en gesprekken met de gemeenten onthouden
wij de volgende punten:
1. Er bestaat een duidelijke vraag bij de gemeenten naar het instrument “Wijkmonitoring”. De
geïnterviewde personen hebben herhaaldelijk het gebrek aangekaart aan gestructureerde en
recente data die op een toegankelijke wijze beschikbaar gesteld wordt.
2. In de meeste gemeenten worden er meerdere afbakeningen gehanteerd. Deze zijn veelal
opgesteld in functie van één specifiek beleidsdomein of één bepaalde dienst en weerspiegelen
hun aandachtspunten. Slechts één gemeente hanteert een wijkafbakening die door alle
stadsdiensten gebruikt wordt en de verschillende beleidsdomeinen volgens eenzelfde
wijkindeling structureert (Schaarbeek). Om de bruikbaarheid van de Wijkmonitoring voor hen
te maximalisering hebben we geopteerd om hun indeling zo veel mogelijk te volgen11.
3. Tijdens de open interviews werden de wijken systematisch kleiner afgebakend door de
gemeenten dan bij ons het geval was (met uitzondering van Schaarbeek). Dit is te verklaren
doordat de geïnterviewden op zoek gingen naar de kleinste entiteiten binnen de gemeente die
een zekere homogeniteit vertonen of een sterke identiteit hebben. Zouden we op basis hiervan
afbakenen, dan stelt zich niet enkel het probleem van te kleine wijken (wat statistische
problemen oplevert, zie criterium nr. 5 & 8) maar zou Brussel naar schatting 2 tot 2,5 keer
zoveel wijken tellen. Dit wil zeggen 240 tot 300 wijken wat slechts de helft is van het aantal
statistische sectoren die binnen de woonwijken vallen (671 statistische sectoren). Een
wijkafbakening zou dan weinig zin hebben.
4. De noodzaak aan inter-gemeentelijke wijken werd door alle geïnterviewden onderkend. Tegen
alle verwachtingen in werd hierop geen kritiek geleverd en werd het idee eerder ondersteund.
Sommige gemeenten benadrukten de noodzaak om samen te werken met de naburige
gemeenten.
Naast de gemeenten werd ook contact opgenomen met de administratie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om informatie in te winnen over bestaande afbakeningen (vergadering van
28/04/2006)12. Verschillende andere bronnen werden geraadpleegd die ons bijkomende informatie
verschaften. Het betreft o.a. de volgende reeds bestaande afbakeningen:
• Afbakening gebruikt door de immobiliën sector13
• Handelskernen (Gewestelijk Bestemmingsplan)
• Indeling statistische sectoren (hergroepering van de statistische sectoren op basis van het
eerste cijfer van de code)
• De wijken van de kaart van de saldi van toelaatbare kantoren (Gewestelijk Ontwikkelingsplan)
• Kadastrale divisies
• Politiewijken
• ...

11

De gemeente Schaarbeek hanteert een indeling in 6 wijken. Enkele wijken werden door ons in twee gesplitst en enkele wijken zijn
intercommunaal. Gedetailleerde uitleg zie annex 4.6.
12
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Directie Planning / Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale, l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement, Direction de la Planification
13
Gebaseerd op licentiaatsverhandeling IGEAT/ULB

-34-

Deel II : Een ruimtelijk kader voor stedelijke observatie

Achtergrond documenten & studies die mee geholpen hebben bij de afbakening:
• huishoudenstypologie (UCL)
• wijkonderzoek Jette & Jacht (UCL) 14
• socio-economische analyse Brussel (ULB)
• achtergestelde wijken in Brussel (KUL – ULB)
• wijkonderzoek & wijkfiches Brussel (VUB)15
• onderzoek naar gemeente Elsene (VUB)
• ...
Bovenstaande studies werden veelvuldig gebruikt om de eerste afbakening mee te vergelijken en om
achtergrondinformatie in te winnen m.b.t. tot bepaalde statistische sectoren en delen van het Gewest.
Op basis van al deze informatie werd de eerste versie van wijkafbakening vervangen door een tweede
versie. Deze bestond uit 144 zones waarvan 118 wijken.

II.2.5. FEED-BACK OP BASIS VAN DE TWEEDE VERSIE
De tweede versie van de wijkafbakening werd ter discussie voorgelegd zowel aan het Gewest als aan
de 19 Brusselse gemeenten (stap 3).
Wat betreft het Gewest werd een toelichting gegeven aan de raad van bestuur van het GSSO/SRDU,
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle Ministers van het Brussels Gewest en een aantal
experts16.
Deze tweede afbakening werd ook voorgelegd aan het Technisch comité op 30/03/2007, waarin de
thematische observatoria en andere instellingen die rond één of ander aspect van de toekomstige
Wijkmonitoring werken vertegenwoordigd zijn (Leefmilieu Brussel , BGDA-Observatorium van de
arbeidsmarkt, VGC, Cocof, GGC-Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Net Brussel,
VSGB,...). Er werd aan de leden gevraagd hun commentaren op te sturen. Enkel van de Directie
Planning kwamen enkele voorstellen die al dan niet voor een aanpassing van de afbakening zorgden.
De colleges van Burgemeester en Schepenen van de 19 Brusselse Gemeenten, evenals de personen die
we in de vorige fases ontmoet hadden, werden aangeschreven (incl. een A0 kopie van de kaart) met de
vraag om hun opmerkingen & suggesties kenbaar te maken. Tevens werd een uiteenzetting gegeven
tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de gemeentesecretarissen van de Brusselse Gemeenten17.
In totaal ontvingen we van 8 gemeenten een geschreven antwoord. Er werd – binnen de mogelijkheden
van de methodologie – maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van de gemeenten die
echter geen fundamentele veranderingen aan de kaart vroegen18.
Er werden nog 3 bijkomende gemeenten bezocht tijdens deze periode om onze afbakening te
bespreken: Sint-Jans-Molenbeek, Watermaal-Bosvoorde & Sint-Gillis. Dit leverde nog veranderingen
op aan de afbakening. Er werd ook een tweede discussie gevoerd met de Stad Brussel. Deze
bijkomende bezoeken werden gepland om zekerheid te krijgen over onze afbakening.
Op basis van deze consultatierondes werd een derde en finale kaart opgesteld. De kaart werd
uiteindelijk op 20 april 2007 door de Raad van Bestuur van het GSSO/SRDU en op 12 juni 2007 door
het Begeleidingscomité goedgekeurd.
14

Eggerickx T. et Poulain M. (1993), La démographie de la commune de Jette. Evolution récente et perspectives d’avenir, Rapport de
recherche, 99 p. et Poulain M. (1991), La démographie de la commune d’Etterbeek. Evolution récente et perspectives d’avenir, Rapport de
recherche, 89 p.
15
De Corte S. (2001). Brusselse Wijkfiches, 15 onderzoeksrapporten. Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel.
16

Voorstelling van de voorlopige indeling in wijken aan de Raad van Bestuur op 15 december 2006. Mogelijkheid wordt gegeven om te
reageren; Het Kabinet Picqué vraagt aan het Consortium om de afbakening van sommige wijken in de eerste kroon te herzien, omdat zij erg
groot zijn en veel bewoners hebben (+/- 20.000). Het Kabinet is van oordeel dat een meer gedetailleerde evaluatie van de situatie en de
evolutie van deze vaak zeer kwetsbare wijken gewenst is en vraagt om de wijken op te delen in kleinere gehelen.
17
26/01/2007 (Chateau Malou, Sint-Lambrechts-Woluwe)
18
Voor een gedetailleerde lijst zie annex 4.4
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II.3. RESULTAAT
II.3.1. OVERZICHT
De afbakening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 118 wijken. Naast wijken werden ook nog
industriegebieden & stations afgebakend alsook groenzones en kerkhoven. In totaal werd het Brussels
Gewest in 145 zones verdeeld die samen het gehele grondgebied beslaan.

Fig. II-01: Afbakening van de wijken ("monitoring districts")

Het overgrote deel van de Brusselse bevolking woont in een van de 118 wijken (99,7%). De overige
zones tellen nauwelijks bewoners (zie tabel). Het gemiddelde aantal inwoners per wijk bedraagt
8.434 personen (gegevens 2004).
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Aantal zones

Inwoners
(2004)

Statistische
sectoren

Wijken
Industrie, stations, etc.
Parken, vijvers, bossen, etc.
Kerkhof
Totaal aantal afgebakende zone's

118

995.166

671

6
18
3
145

1.650
1.223
30
998.069

15
36
3
725

Intergemeentelijke wijken
2 gemeenten
3 gemeenten
4 gemeenten

31
8
1

289.700
78.246
9.433

Totaal

40

377.379

Tab. II-01: Algemene karakteristieken van de wijken ("monitoring districts")

Vanaf de start van het onderzoek werd met de opdrachtgever overeengekomen om te werken met
intergemeentelijke wijken, dit zijn wijken die zich uitstrekken over een of meerdere
gemeentegrenzen. Gemeentegrenzen zijn vaak belangrijke politieke grenzen waarbinnen het lokale
beleid zich ruimtelijk structureert, met als gevolg dat op één enkele wijk twee of meer politieke &
administratieve ‘regimes’ van toepassing kunnen zijn. Daartegenover komen gemeentegrenzen niet
altijd overeen met een breuk of een grens in het stedelijke landschap, in de sociaal-economische
samenstelling van een wijk of in de activiteiten die de wijk karakteriseren. Een gemeentegrens die
dwars door een wijk (of een bouwblok) loopt blijft veelal onopgemerkt in het dagelijkse gebruik van
de wijk door bewoners, bezoekers, pendelaars, passanten,... . Er werd dan ook bewust gekozen voor
een intergemeentelijke afbakening om het spanningsveld aan te duiden dat bestaat tussen een
territoriale afbakening van Brussel in gemeenten en een afbakening in wijken. Wij hopen dat door het
afbakenen van intergemeentelijke wijken er een impuls gegeven kan worden aan het uitstippelen van
een wijkbeleid over de gemeentegrenzen heen. In de context van een “regionale” Wijkmonitoring is
dit onontbeerlijk.
Het belang van intergemeentelijke wijken wordt duidelijk als we naar de cijfers kijken. Ondanks onze
inspanning om zo min mogelijk intergemeentelijke wijken af te bakenen strekt 34% van de Brusselse
wijken zich uit over twee of meer gemeenten. Bijna 38% van de totale bevolking woont in een
intergemeentelijke wijk (meer dan 1 op 3 van alle bewoners). In vele gevallen snijdt de gemeentegrens
midden door de wijk.
Om tegemoet te komen aan de vraag van het Gewest en de gemeenten om ook over ‘gemeentelijke’
data te beschikken, voorziet de Wijkmonitoring een dubbele output voor intergemeentelijke wijken:
gegevens voor de gehele wijk alsook gegevens voor elke gemeente apart.
De wijken hebben een nummer en een naam gekregen. De nummering werd in wijzerzin aangebracht
waarbij de wijken van de Brusselse Vijfhoek als eerste een nummer toebedeeld kregen, gevolgd door
de wijken gelegen in de 19de eeuwse gordel (met startpunt Kuregem) om uiteindelijk de resterende
wijken gelegen buiten de 19de eeuwse gordel te nummeren (met als startpunt Anderlecht). De wijken
kregen een nummer van 1 tot 118. De overige zones hebben een nummer bestaande uit drie cijfers en
starten met 7 voor Kerkhoven, 8 voor Industriezones en 9 voor Groenzones. De namen van de wijken
geven de belangrijkste plaatsnaam weer. In sommige gevallen bestaat deze uit meerdere delen.
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II.3.2. WELKE ROL HEBBEN DE 10 CRITERIA GESPEELD IN DE
AFBAKENING VAN DE WIJKEN ?
Tien criteria dienden als leidraad bij de afbakening. Aan de volgende criteria werd in alle 118 wijken
voldaan:
•
•
•

elke wijk vormt een aaneengesloten geheel
elke wijk bestaat uit een som van statistische sectoren
bewoners en woningen behoren toe aan één enkele wijk

Aan de volgende criteria werd in het overgrote deel van de wijken voldaan:
•

•

•

vergelijkbare oppervlakte: grosso modo hebben wijken van vergelijkbare dichtheid een
vergelijkbare oppervlakte (lage dichtheid = grotere wijken en omgekeerd). Enkele
uitzonderingen hierop zijn o.a. de “kleine” wijk 49.Bosnië (afgesplitst van 48.Hallepoort
vanwege teveel bewoners) en de zeer grote wijk 55.Neerpede (zeer lage bevolkingsdichtheid).
bevolkingscentrum: bijna alle wijken vormen een bevolkingscentrum hoewel sommigen een
dunbevolkt deel bevatten. Het betreft hier wijken waarin zich een kantorenzone bevindt (bv.
21.Noordwijk), waar een sterke functie in opgenomen is (bv. 74.Heizel &
107.Universiteitswijk,...) of waaraan een te ontwikkelen gebied toegevoegd werd (bv. 18.
Havenwijk & 85.Josaphatstation).
voldoende inwonersaantallen: het gemiddelde aantal inwoners per wijk bedraagt 8.434
personen (2004), variërend van 292 inwoners tot 18.290. Enkele wijken hebben een relatief
laag aantal bewoners toch verkozen we deze als wijk apart af te bakenen. Hoewel deze wijken
door een andere functie gedomineerd worden (veelal een administratieve of commerciële)
hebben deze wijken een uitgesproken identiteit. In vier gevallen werd een wijk in twee
gesplitst of een deel ervan afgescheiden vanwege een te hoog inwonersaantal. Dit is het geval
voor de wijken Oud-Laken (nr.19 & 20), Hallepoort (nr.48 & 49), Kuregem (nr.11, 12 & 13)
en Dailly (nr.26 & 27) (zie ook annex 4.2).

Aan de volgende criteria werd in vele gevallen voldaan maar toch speelden deze variabelen niet overal
een rol:
•
•

19

polariserend centrum: niet alle wijken hebben een omvangrijk handelscentrum of een
centraliserende activiteit. Dit is vooral het geval in de meer perifeer gelegen wijken19.
fysische grenzen: deze variabele hangt af van de spreiding van spoorwegen, autowegen &
grote invalswegen, waterwegen, bossen & parken en industriegebieden. In annex 4.2 hebben
we deze variabele aangekruist van zodra een van deze elementen een rol gespeeld heeft bij de
afbakening van de wijk. Dit wil niet zeggen dat de wijk helemaal ingesloten wordt door
fysische grenzen. Tevens kan zich het geval voordoen waar een van deze elementen aanwezig
is maar er geen rekening mee gehouden werd bij de afbakening (bv. wijk nr. 93 die
doormidden gesneden wordt door de Woluwelaan).

In annex werden de wijken aangekruist die een polariserend centrum bevatten of een centrum delen met de aangrenzende
wijk. Als criterium werd de locatie van de handelskernen genomen zoals bepaald door het Gewestelijk Bestemmingsplan
(hierin zijn niet opgenomen: kleine handelskernen + shoppingcentra). Wijken die slechts voor een klein deel grenzen aan een
handelskern werden niet aangeduid in de lijst.
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De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij de afbakening maar werden niet systematisch
onderzocht20 :
• oude grenzen die culturele verschillen tussen wijken verklaren. Deze variabele werd niet
op systematische wijze onderzocht maar vond bij de afbakening haar vertaling in de vraag
naar gelijkenis/verschil tussen aangrenzende gebieden, de identiteit van die gebieden en vanaf
waar men zich in een volgende wijk bevindt.
• subjectief gevoel om tot een wijk te behoren. Terwijl de voorgaande variabele met een
geografische vraagstelling overeen stemt, polst deze variabele naar de mentale kaart van de
bewoners en gebruikers van de stad. Hoewel er geen systematisch onderzoek hiernaar werd
verricht kwam het tijdens het onderzoek en tijdens de interviews aanhoudend ter sprake.

II.3.3. BIJKOMENDE AFBAKENINGSCRITERIA
Tijdens het onderzoek werden een aantal bijkomende criteria gedefinieerd:

20

•

Sterke functies. Er werd geopteerd om statistische sectoren die volledig gekenmerkt worden
door een sterke functie toe te voegen aan de wijk waarop ze een belangrijke invloed
uitoefenen in plaats van ze apart af te bakenen. Door sterke functies zoals kantoren,
universiteiten, shoppingcentra, musea, beurzen & tentoonstellingsgebieden, slachthuizen,...
deel te laten uitmaken van een wijk onderkennen we hun invloed op de dynamiek hiervan. Dit
vergroot echter de diversiteit in de samenstelling van de afgebakende wijken waarmee we
rekening dienen te houden bij de interpretatie van de indicatoren (achter de wijkwaarde voor
een bepaalde indicator kan een aanzienlijk verschil binnen de wijk schuilgaan). Deze regel
werd consequent aangehouden over het gehele grondgebied van het gewest. In annex 4.2
werden de wijken aangeduid waarbij dit criterium een rol speelde in de afbakening van de
wijk21.

•

Toekomstige ontwikkelingen. Er werd rekening gehouden met geplande ontwikkelingen op
gebieden die tot hiertoe geen wijk vormen of deel van een wijk uitmaken. Het betreft vooral
stadsdelen die wegens de deïndustrialisatie & veranderingen in het transportwezen hun
oorspronkelijke functie verliezen (industriegebieden, overslag- en opslagplaatsen, stations,...).
Voor een overzicht van de wijken waarbij deze variabele een rol gespeeld heeft zie annex 4.2.

•

Aantal inwoners. Sommige wijken met een te groot aantal inwoners werden onderverdeeld.
Deze situatie deed zich voor in 4 gevallen (zie annex 4.2).

•

Afbakening laten aansluiten bij de bestaande afbakening van een gemeente. Dit criterium
speelde een rol in de gemeente Schaarbeek. De oorspronkelijk afgebakende wijken werden
(lichtelijk) aangepast om overeen te stemmen met de afbakening die door de verschillende
gemeentediensten gehanteerd worden (zie hoger).

Deze elementen kwamen ter sprake tijdens de interviews, gesprekken & ronde tafels maar werden niet op systematische
analyse onderzocht. Hiervoor zou een grootschalige enquêtering nodig geweest zijn + historisch onderzoek wat binnen het
kader van dit project niet mogelijk was. Toch kunnen wij stellen dat door de collectieve kennis van deze aspecten bij de
betrokken personen deze criteria hun vertaling vonden in de uiteindelijke afbakening.
21
Dit wil niet zeggen dat enkel in deze wijken een sterke functie voorkomt. Het betreft hier enkel de wijken waar we de keuze
hadden om al dan niet een statistische sector aan toe te voegen die enkel en alleen uit een sterke functie bestaat.
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II.3.4. ZONES DIE NIET ALS WIJK WERDEN AFGEBAKEND
Er werd geopteerd om het gehele Brusselse Gewest te beslaan, dus om geen blinde vlekken toe te
laten. Sommige gebieden die volgens onze criteria momenteel geen wijk zijn kunnen in de toekomst
immers van status veranderen. We denken hierbij vooral aan de in onbruik geraakte industrieterreinen
en spoorweggronden die tot kantoren- en woonwijken kunnen ontwikkelen. Door deze gebieden mee
af te bakenen kunnen deze in de toekomst opgenomen worden in de Wijkmonitoring indien nodig.
Hiervoor werden de 725 statistische sectoren die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt
onderverdeeld in 145 zones. Naast 118 “wijken” werden er 6 industriële- & spoorwegzones
afgebakend die ofwel een industriële functie hebben (805. Industrie Birmingham), overeenstemmen
met een geïsoleerd spoorwegterrein (802.Delta), een technologie park omvatten (801.Industrie Nato)
of een interface vormen tussen twee wijken (804.Zuidstation) 22. De grote industriezones langs
weerskanten van het kanaal in het noorden en zuiden van het Gewest werden niet verder
onderverdeeld, daar het nog niet duidelijk is welke evolutie we in deze gebieden mogen verwachten.
Eerder dan de gebieden nu onder te verdelen met het gevaar om ze op een latere datum te moeten
aanpassen opteren we ervoor deze als grote gehelen af te bakenen die op latere datum verder
opgesplitst kunnen worden (800.Industrie Noord, 803.Industrie Zuid).
Verder werden er 18 parken, bossen en vijvers afgebakend. Hierbij werd de regel gehanteerd dat
overal waar deze groene & blauwe ruimtes een interface vormen tussen meerdere wijken en
overéénstemmen met een statistische sector, deze als een entiteit apart beschouwd worden. Er zal
rekening gehouden worden bij de berekening van het ‘groene’ karakter van een wijk met het feit dat
sommige groenzones in het midden van een wijk liggen terwijl anderen als aparte interface gezien
worden.
Tenslotte zijn er ook nog 3 zones met kerkhoven. Voor zover kerkhoven overeenstemmen met
statistische sectoren werden deze apart beschouwd.

22

Het Noordstation werd niet als aparte zone beschouwd daar de afbakening van de statistische sectoren dit niet toeliet. Het
Weststation, Josaphatstation en het vroegere rangeerstation van Turn & Taxis werden aan de aangrenzende wijk
toegevoegd vanwege hun sterke invloed op deze wijk.
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Deel III : Bronnen voor observatie op schaal van de wijken

De bronneninventaris voor een stadsobservatie op het niveau van de wijken heeft een kwantitatief
deel, dat is gebaseerd op de statistische exploratie van databases en enquêtes, en een meer kwalitatief
deel, dat is gebaseerd op een fotografische steekproef van het grondgebied van het Gewest.

III.1. INVENTARIS VAN MOGELIJKE STATISTISCHE BRONNEN
Dit kwantitatieve deel presenteert per thema de databases die werden onderzocht in het kader van de
monitoring, de eventuele problemen en de mogelijke oplossingen/denkpistes, en de databanken die in
de toekomst gebruikt kunnen worden
De onderstaande tekst is doelbewust synthetisch en de belangrijkste informatie voor de technische
uitvoering van de monitoring is te vinden in de bijlage, bestaande uit fiches over de databanken met de
ingezamelde informatie. Er werd dus één fiche per databanken gemaakt, hoewel sommige databanken
onder meerdere thema’s zouden kunnen passen.
Thema
Morfologie
Demografie

Leefomstandigheden

Mobiliteit en toegankelijkheid

Huisvesting / vastgoed

Economie

Mogelijke bronnen
- Sociaal-Economische Enquête 2001
- Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie (Kadaster)
- Bestaande situatie van het GBP
- Urbis
- Rijksregister
- Bestaande situatie van het GBP
- Inventaris collectieve voorzieningen VGC & COCOF
- DB Groen netwerk BIM & BROH
- Studie impermeabilisatie IGEAT/Mobiel Brussel
- Net Brussel
- Lawaai- en NOx-model BIM
- Verkeersgegevens en -onderzoeken Federale Politie
- Sociaal-Economische Enquête 2001
- Mobel Enquête
- Directie inschrijving voertuigen
- Cambio/Taxistop
- MIVB
- Parkeren Mobiel Brussel
- Fietspaden Mobiel Brussel
- Iris Plan
- Sociaal-Economische Enquête 2001
- Bouwstatistieken FOD Economie (ex-NIS)
- Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie (Kadaster)
- Bestaande situatie van het GBP
- NOVA, db bouwvergunningen BROH
- HSA, db premies BROH
- db sociale huisvesting BGHM
- BIWD (waterleiding)
- Sibelga (énergie)
- Stadim (vastgoedprijzen)
- Notarissen (kenmerken van verkopen)
- Huurobservatorium
- GOMB
- B IV (vastgoedmakelaars)
-BBROW (huurdersvereniging)
- Kruispuntbank Sociale Zekerheid
- Actiris
- RSZ
- RIZIV
- RSVZ
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Sociaal-cultureel

Gezondheid

- Kruispuntbank Ondernemingen
- Euro DB
- DBRIS (FOD Economie (ex-NIS))
- Bestaande situatie van het GBP (actualisering handelzaken en kantoren)
- Franse en Vlaamse Gemeenschap (COCOF en VGC), Etnic
- Gemeenten
- Brussel Kunstoverleg/Réseau des Arts à Bruxelles
- INFOBEL
- Gespecialiseerde en lokale media
- Bestaande situatie van het GBP
- ONE/Kind & Gezin via CERE
- Brussels Gewest, verkiezingen
- Medisch schooltoezicht
- Perinatale gegevens
- Intermutualistisch agentschap
- Directe observatie

Tab. III-01: Mogelijke bronnen voor een integratie in de "Wijkmonitoring" met een beschrijvende fiche of
commentaar. Het is belangrijk om hier te preciseren dat de meeste informatie op deze fiches is aangeleverd door de
databankbeheerders (rechtstreeks contact of via de website). Wanneer de database kon worden overgedragen, was een
grondiger onderzoek mogelijk. Bronnen in grijs cursief zijn niet gebruikt in het prototype van de monitoring, omdat ze niet
beschikbaar of niet geschikt waren (steekproef, ruimtelijk gebied, ...), of omdat het een suggestie betreft en nog geen contact
kon worden opgenomen tijdens de eerste onderzoeksfase.

III.1. MORFOLOGIE
Het luik morfologie is bedoeld om de wijken te karakteriseren op het gebied van de ouderdom van de
gebouwen, de stedelijke vormen, het soort ruimtegebruik en de dichtheid.
Gegevens over de leeftijd van de gebouwen kunnen momenteel uit de resultaten van de SociaalEconomische Enquête 2001 worden gehaald (voor woningen). Op termijn kunnen deze gegevens uit
de database van de Algemeen Administratie Patrimoniumdocumentatie (Kadaster, voor alle
gebouwen) worden gehaald. Ook gegevens over de afmetingen van de gebouwen zijn in de toekomst
te vinden in deze bron en zijn al beschikbaar voor de situatie in 1997, via de database van de bestaande
situatie (SitEx) die werd opgezet in het kader van het GBP. Bovendien vormt deze bron de enige
volledige gewestelijke inventaris van het feitelijk gebruik van gebouwen.
Cartografische gegevens (URBIS) of gegevens afkomstig van teledetectie bieden een regelmatig
bijgewerkte stand van zaken van de bodembedekking (begroeiing, gebouwen).

III.2. DEMOGRAFIE
Het demografische luik moet het mogelijk maken om de evolutie van de wijkbewoners in
verschillende samenstellingen te kenschetsen en op te volgen. Het gaat over het schetsen van een
statistisch beeld van een wijk (structuur per leeftijdsgroep, soort huishouden, nationaliteit), maar ook
over het volgen van de evolutie: nieuwkomers (per migratie uit het buitenland, een andere streek of
een andere wijk; per geboorte) en vertrekkers (per migratie of overlijden). Dat impliceert een
regelmatig bijgewerkte database waarmee de bevolking van de wijken kan worden gevolgd.
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III.2.1. HET BEVOLKINGSREGISTER ALS VOORNAAMSTE BRON
In België hebben we bevolkingsregisters, die worden beheerd door de gemeenten en gecentraliseerd in
het Rijksregister. Deze database is toegankelijk bij de Algemene Directie Statistieken en Economische
Informatie (ex-NIS). Het is een volledige database waarin alle wettelijke inwoners (die officieel in de
gemeente wonen)23 zijn opgenomen. Dankzij de regelmatige updates kan de bevolking van een
gemeente of wijk op een dynamische manier worden gevolgd. Daardoor is dit een onmisbare bron
wanneer men demografische vraagstukken op een dynamische wijze op een fijne geografische schaal
wil aanpakken.
Praktisch gesproken beschikt elke gemeente over een bevolkingsregister waarin alle personen zijn
opgenomen die in de gemeente zijn gedomicilieerd. De gemeente geeft deze informatie door aan het
Rijksregister, dat regelmatig wordt bijgewerkt. Deze registers zijn gebaseerd op het principe dat een
persoon zich spontaan komt aanmelden bij zijn aankomst in de gemeente. Dat betekent dat er een
vertraging kan zitten tussen de komst in de gemeente en de verklaring. De gegevens worden
gecentraliseerd op een nationaal niveau zodat elke adresverandering in de gemeente van aankomst
wordt doorgegeven aan de gemeente van vertrek. Zo vermijdt men dubbeltellingen.
Theoretisch worden de gegevens die beschikbaar zijn bij de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie (ex-NIS) jaarlijks bijgewerkt, maar er kan een (variabele) discrepantie
bestaan tussen de actualisering en de terbeschikkingstelling.
Met de gegevens van het Rijksregister kunnen de verschillende demografische onderzoeks-terreinen
die worden voorzien in de monitoring worden gedekt.

III.2.2. BELANGRIJKSTE PROBLEMEN
Deze redelijk uitzonderlijke database heeft enkele beperkingen:
1. hij bevat alleen de wettelijke bewoners;
2. hij is gebaseerd op het principe van de spontane aanmelding;
3. de gegevens zijn beschikbaar op het niveau van de statistische sectoren, maar de laatste
definitie daarvan gaat terug tot de laatste enquête (2001). De sectoren worden momenteel
bijgewerkt en in de volgende gegevens zouden de correcties moeten zijn doorgevoerd.
Indien we werken met de wettelijke bevolking, dan beschikken we over de gegevens van alle mensen
die zich officieel hebben gedomicilieerd in de gemeente. Het grootste gedeelte van de bevolking van
een gemeente is wettelijk, maar er kan een verschil bestaan tussen de wettelijke en de feitelijke
bevolking (die werkelijk in de gemeente woont). Deze min of meer grote kloof heeft te maken met
enkele specifieke categorieën:
•

•

•
•

Studenten ‘op kot’ of in een appartement die meestal gedomicilieerd blijven bij hun ouders. In
studentenwijken heeft dat een niet te verwaarlozen, maar moeilijk of zelfs onmogelijk te meten
effect. Deze categorie is waarschijnlijk de grootste;
Buitenlandse militairen en diplomaten die officieel in België wonen, evenals buitenlandse
ambtenaren en vertegenwoordigers van de instellingen van de Europese gemeenschappen. Zij zijn
niet verplicht om zich te domiciliëren in de gemeente, in tegenstelling tot hun eventuele familie.
Dit kan bepaalde resultaten beïnvloeden en met name het aantal eenoudergezinnen groter laten
lijken.
Mensen die hier illegaal verblijven en wiens aantal onmogelijk te bepalen is;
Mensen zonder vaste verblijfplaats, die ook moeilijk te tellen zijn, tenzij ze een bijstandsuitkering
ontvangen.

23

De gegevens uit het Rijksregister die zijn gebruikt in het kader van de Wijkmonitoring hebben alleen
betrekking op de wettelijke bevolking (die officieel is ingeschreven in het bevolkingsregister). Personen die niet
in het bevolkingsregister zijn opgenomen, staan er dus niet in, zoals diplomatiek personeel, werknemers van de
internationale, niet-Europese instellingen, studenten. Ook asielzoekers die zijn ingeschreven in het
wachtregister zijn niet meegerekend.
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Helaas bestaat er op dit moment geen volledige database voor alle Brusselse gemeenten die dit
probleem kan oplossen.
Het principe van de spontane aangifte impliceert een risico op fouten en onnauwkeurigheden. De
informatisering van het systeem heeft enkele risicofactoren beperkt. Het Rijksregister geeft gegevens
als leeftijd, geboorteplaats en burgerlijke stand automatisch door aan de nieuwe verblijfsgemeente.
Voor de gezinssamenstelling is het risico op fouten groter. Aangezien elke persoon zich persoonlijk
moet komen inschrijven, krijgt men een groep alleenstaande mensen op hetzelfde adres. Ze worden
opgenomen als alleenstaand, terwijl ze een gezin kunnen vormen. Op dezelfde manier kan een
ongehuwd koppel er om diverse redenen voor kiezen om zich in te schrijven als twee alleenstaanden
(op hetzelfde adres). Dit probleem van de valse alleenstaanden kan een zekere omvang aannemen en
bepaalde resultaten beïnvloeden.
Daarnaast wordt men op het niveau van de wijken, op basis van de statistische sectoren,
geconfronteerd met het probleem van nieuwe wijken en nieuwe straten (vooral wanneer een
industriële site wordt omgevormd tot woonwijk). Een variabel aantal bewoners is toegekend aan
sectoren ‘9999’ en ‘9998’, dus onbestaande sectoren. Volgens de laatste versie van de afbakening van
sectoren (2001) gaat het voor het gehele Brusselse Gewest over 1.788 mensen, wat heel weinig is.

III.3. WOONOMGEVING
Het thema ‘woonomgeving’ groepeert meerdere gegevens. De doelstelling is het karakteriseren van de
omgeving (fysieke omgeving, toegang tot voorzieningen, ...) waarin de Brusselaars leven. Ook hierin
opgenomen zijn: het weefsel van collectieve voorzieningen, openbare en particuliere groene ruimten,
stadsreiniging, milieu, veiligheid en openbare wegen.
Voor het weefsel van collectieve voorzieningen corresponderen de beoogde databases met de SitEx,
met de gegevens die zijn verstrekt door de Franse en Vlaamse Gemeenschap, de Cocof en de VGC,
evenals met andere databases die ook onder het thema ‘sociaalcultureel’ vallen.
Op het niveau van de groene ruimten zijn er twee belangrijke gegevensbronnen; Brussel Leefmilieu
en de SitEx. Geen daarvan is helaas volledig up-to-date. Er zijn echter andere studies voltooid of bijna
voltooid:
•
•

Een kaart van de groene ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek, via informatie
verstrekt door de gemeenten (AATL-Planification / BROH-Planning)
Een studie van de evolutie van de ondoordringbaarheid van de bodem (door het IGEAT in
opdracht van Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel).

Voor de stadsreiniging worden tot nu toe de gegevens van Net Brussel en de informatie in het
afvalstoffenregister (Brussel Leefmilieu) in overweging genomen. De ruimtelijke resolutie is echter
niet zeer bemoedigend voor een integratie in de Wijkmonitoring. De geschiktheid van de ruimtelijke
resolutie van de gegevens van Net Brussel moet nog worden onderzocht, wanneer een
principeovereenkomst is bereikt over de toegang tot de gegevens. Op dit moment kan een evaluatie
van de indicatoren de zoektocht naar alternatieve databases oriënteren (Afval-observatorium).
De informatie over het milieu is afkomstig van Brussel Leefmilieu. Er zijn ook databases beschikbaar
voor lawaai, luchtkwaliteit en bodemverontreiniging.
Tot slot zijn er voor de veiligheid twee mogelijke bronnen: de zwarte verkeerspunten via Bruxelles
Mobilité / Mobiel Brussel en de gegevens van de federale politie. De politie heeft gegevens over
delicten (helaas alleen toegankelijk op het niveau van de gemeente en niet systematisch met een
verwijzing naar het adres bij het opnemen van de gegevens) en verkeersongevallen. Ook de
veiligheidsmonitor is in overweging genomen. Van al deze bronnen zijn alleen de gegevens over
verkeersongevallen op dit moment bruikbaar voor de monitoring. Voor de veiligheidsmonitor moet de
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samenwerking met de federale politie en de gemeenten worden uitgewerkt met het oog op een hoger
aantal enquêtes en de verdeling per wijk. Binnenkort wordt een Gewestelijke Veiligheidsmonitor
gecreëerd, die de evolutie van de criminaliteit zal volgen. Die moet worden gecontacteerd zodra hij
operationeel is.
Het type openbare weg kan ook worden onderzocht in dit kader. Gegevens over de invoering van
zones 30 en de hiërarchisering van de wegen (PRD / GewOP) zijn beschikbaar bij Bruxelles Mobilité /
Mobiel Brussel.
Andere gegevens over de verkeersopstoppingen in de doorgangswegen en het parkeren maken ook
deel uit van het thema ‘leefomgeving’. Deze worden uitgewerkt op het niveau van het thema
‘mobiliteit/toegankelijkheid’. Het wegdektype (Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel) wordt gebruikt
bij de bepaling van het verkeerslawaai door IBGE / BIM.
Al deze bronnen zijn beschreven in een aparte fiche waarop hun kenmerken meer gedetailleerd
worden weergegeven.

III.4. MOBILITEIT EN TOEGANKELIJKHEID
Dit thema kan worden beschouwd vanuit verschillende standpunten:
4. De bepaling van het verplaatsingspatroon van de gezinnen in termen van mobiliteit, namelijk
het gebruikte transportmiddel, het doel van de verplaatsingen, het aantal verplaatsingen, ...
5. De schatting van de druk op de wijk (bijvoorbeeld in termen van files) en de
toegankelijkheid volgens de verschillende transportwijzen.
Voor de bepaling van het verplaatsingspatroon van de gezinnen werd de mobiliteitsenquête (MOBEL)
uit 1999 in overweging genomen. Deze enquête werd uitgevoerd om een stand van zaken op te
maken van de mobiliteit van de bewoners. De steekproef van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
echter niet groot genoeg om de resultaten te gebruiken in een project als de monitoring. Bovendien
blijkt dat de resultaten zijn beïnvloed door de enquêtemethode: doordat deze telefonisch gebeurde,
werden meer 'welgestelden' bereikt ('Rijkdomscheefheid').
Voor de verplaatsingen per auto kunnen de gegevens van de inschrijvingsdienst nuttig zijn. De grote
moeilijkheid hierbij is dat bedrijfswagens uitsluitend op het niveau van de maatschappelijke zetel van
de leasingmaatschappij worden opgenomen. Alleen de resultaten van de Sociaal-Economische enquête
uit 2001 bieden een alternatief hiervoor.
Ook alternatieve verplaatsingswijzen werden in overweging genomen, namelijk ‘car sharing’, fiets
en openbaar vervoer. In dat kader werd contact opgenomen met Cambio-Taxistop, Bruxelles
Mobilité / Mobiel Brussel en de STIB / MIVB. In dit stadium zijn alleen gegevens ontvangen van
Mobiel Brussel over de fietspaden.
Voor een inschatting van de verkeersdruk op een wijk en de toegankelijkheid kan bijvoorbeeld een
stand van zaken van de opstopping van wegen en parkeerzones van het Gewest worden opgemaakt.
Deze informatie is beschikbaar bij Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel, via een enquête (voor het
parkeren in 2003 voor de 1ste kroon en in 2006 voor de tweede) of via een model (en enquête) van
Stratec (over de wegen).
Over het algemeen kan de meest complete bron worden gevonden in de resultaten van het model dat
Stratec ontwikkelde voor het Gewestelijk Verkeersplan (IRIS plan) in opdracht van Bruxelles
Mobilité / Mobiel Brussel. Hiermee kan men de kenmerken van de verplaatsingen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest berekenen en weergeven voor de ochtend- en avondspits (die minder exact is
bestudeerd). Zowel particulier (inclusief bedrijfswagens) als openbaar vervoer zijn onderzocht.
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Bovendien is de matrix die werd ontwikkeld voor de ochtendspits aangevuld met gegevens uit
enquêtes, zoals die van MOBEL (waarin de 'rijkdomscheefheid' is gecorrigeerd), werkgelegenheid en
parkeren (Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel). Zo wordt ook de reden voor de verplaatsing in acht
genomen.
Deze gegevens hebben echter het nadeel dat ze (momenteel) zijn gebaseerd op het jaar 2001 en
gebaseerd zijn op de theoretische dienstverlening van de STIB / MIVB (van 2001).
Gegevens over de huidige reële dienstverlening van het openbaar vervoer zijn beschikbaar bij de STIB
/ MIVB, die echter momenteel niet beschikt over een instrument om ze te verwerken met het oog op
een integratie in de monitoring.

III.5. HUISVESTING EN VASTGOED
In wat volgt worden een aantal dataleveranciers en databanken voor de thema’s huisvesting en
onroerend goed geanalyseerd. De belangrijkste voor– en nadelen van de verschillende databanken
worden aangegeven. Een meer uitgebreide bespreking van de gebruikte databanken (SocioEconomische Enquête, SitEx, NOVA, HSA, Kadaster en STADIM) is terug te vinden op de fiches.

III.5.1. FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE

ALGEMENE

Een belangrijke dataleverancier op vlak van huisvesting en onroerend goed is de Federale
Overheidsdienst Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (FOD / SPF
Economie), het vroegere NIS / INS. De meest gekende en uitgebreide databank van de FOD
Economie is deze gebaseerd op de Volkstellingen en de Socio-Economische Enquête. Deze databank
is zeer bruikbaar aangezien dit de enige databank is die gegevens m.b.t. huisvesting) verschaft op
niveau van statistische sectoren en verbonden is aan socio-economische gegevens van de bewoners.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de non-respons op de Socio-Economische Enquête
(SEE 2001) gemiddeld 10% (op de bevolking geboren vóór 1996). Daarnaast moet opgemerkt worden
dat deze gegevensbank in stedelijke gebieden vaak minder volledig is, aangezien niet-geregistreerde24
inwoners geen enquête ontvangen. De gegevens van de SEE 2001 worden in grote mate gebruikt voor
de eerste analyses van de monitoring. De Socio-Economische Enquete zal niet herhaald worden in
2011. Inzake hernieuwbaarheid van de data wordt daarom gekeken in de richting van het Kadaster (zie
verder).
Het FOD economie beschikt nog over andere databanken nuttig voor het onderzoek zoals een
kadastrale statistiek van het gebouwenbestand, een databank betreffende bouwvergunningen en een
databank aangaande verkopen van onroerende goederen. Recent is er steeds meer interesse in de
analyse van het Kadaster voor wetenschappelijke doeleinden. Het Kadaster levert een schat aan
informatie m.b.t. huisvesting. De weergave van deze informatie is echter niet optimaal. Zo beschikt
elk perceel over een constructiecode. Deze constructiecode bevat 13 elementen weergegeven in één
getal. Het vraagt aldus een enorme inspanning om de benodigde informatie uit dit cijfer te extraheren.
Daarnaast worden een aantal gegevens niet op een uniforme manier weergegeven (vb. straatnamen).
Aangezien het Kadaster in de eerste plaats een fiscaal instrument is, zijn niet alle gegevens in de
databank volledig en correct. De gegevens m.b.t. de eigenaar zijn echter wel betrouwbaar daar de
eigenaar belast moet worden. In het kader van het onderzoek kan aldus de eigendomsverdeling
(persoon, bedrijf, … , leeftijd van de eigenaar) in de verschillende wijken geanalyseerd worden. De
gegevens in het Kadaster worden momenteel herwerkt tot statistisch beter bruikbare data via het
project OSIRIS. Het einde van dit project is voorzien in 2009, het ter beschikking stellen van de
gegevens voor 2011. Ondertussen wordt via studiedagen en vergaderingen gezocht naar de interesses
van onderzoekers en beleidsmensen en de mogelijke antwoorden die deze databanken hierop kunnen
bieden.
24

Dus niet diplomatiek personeel, leden van een krijgsmacht op missie in België, mensen zonder papieren en asielzoekers
ingeschreven in het Wacht register.
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III.5.2. DE DATABANKEN VAN HET BROH
Bij de opbouw van het Gewestelijke Bodembestemmingsplan (GBP / PRAS) werd in eerste instantie
de bestaande situatie geanalyseerd. Deze analyse leidde tot de opbouw van de SitEx (Situation
Existante) databank. Deze databank wordt beheerd door het BROH / AATL (Bestuur Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting) Directie Studies en Planning. Gesprekken met het BROH wijzen uit dat de
bruikbaarheid van deze databank in de toekomst eerder beperkt is. De databank dateert uit de periode
1996-1998 en er is geen actualisatie voorzien. De gegevens uit de SitEx werden verkregen voor de
primaire analyses van de monitoring tegen eind september 2007.
Het BROH Directie Stedenbouw is momenteel bezig met de opbouw van een nieuwe databank,
NOVA. Deze databank bevat informatie aangaande bouwvergunningen. Aangezien een
bouwvergunning vaak verbonden is met een stijging van het kadastrale inkomen en dus fiscale
repercussies heeft, kan de volledigheid van deze databank in vraag worden gesteld (zie ook kadaster).
Deze databank kan echter wel een meer algemene indicatie geven van de bouwdynamiek in de
verschillende wijken. De gegevens uit NOVA zijn voorlopig niet beschikbaar gesteld voor de
monitoring, maar zijn interessant om op termijn te verkrijgen. De studie “Observatoire des permis du
Logement” (BROH-Directie Studies en Planning), waarvoor de stedenbouwkundige vergunningen wat
betreft huisvesting opnieuw en vollediger worden ingevoerd, wordt opgevolgd.
Een andere databank, HSA ('Beheersdatabank voor de aanvraagdossiers en toekenningen van de
premies), die beheerd wordt door de Directie Huisvesting van het BROH wordt gebruikt voor de
Wijkmonitoring. Deze databank bevat gegevens over de premies voor renovatie en voor
gevelverfraaiing. Via een reeks gegevens over beide zijn wij in staat een eerste maat voor de evolutie
en de dynamiek van het woningbestand te berekenen. De databank bezit gegevens op adresniveau, en
wordt verder geclassificeerd naar jaar van introductie en jaar van uitbetaling van de premies. Zowel
het aantal, het percentage als het totale bedrag van de premies is beschikbaar.

III.5.3.
SPECIFIEKE
HUISVESTING

BRONNEN

VOOR

SOCIALE/OPENBARE

Op het vlak van de sociale huisvesting werd contact gelegd met de BGHM/SLRB - de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. De databank rond Sociale Huisvesting – Cadastre de l’Etat
physique du patrimoine du secteur social – levert een groot aantal indicatoren op zoals de gemiddelde
prijs van een sociale woning, het aantal sociale woningen, de overbezetting of de leegstand, het
comfort, en andere. De gegevens zijn beschikbaar op adresniveau maar dienen aangaande de
bescherming van de privacy op een niveau gepubliceerd te worden waarop geen individuele
herkenning mogelijk is. Deze databanken worden jaarlijks hernieuwd.
Het ‘Kadaster van de fysieke staat van het patrimonium in de sociale sector’ verzamelt
beschrijvende informatie over de sociale woningen die worden beheerd door de Maatschappijen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De volgende informatie kan daaruit worden geëxtraheerd:
•
•
•
•
•

het aantal sociale woningen per wijk;
de spreiding van de sociale woningen (verhouding tussen centrum en rand, verspreiding in de
wijken);
het comfort van de sociale woningen per wijk;
het percentage over- of onderbezettingen per wijk;
de lokalisatie van mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale woning (echter met
problemen bij de standaardisering van de adressen).

De database van de huurprijzen geeft informatie over de basishuur en de reële huur van sociale
woningen die worden beheer door de Maatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
wordt gebruikt in het kader van de Monitoring.
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III.5.4. AANVULLENDE BRONNEN
De Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD / IBDE) werd tevens gezien als
mogelijke dataleverancier. De gegevens van deze intercommunale kunnen gebruikt worden om
leegstand in beeld te brengen. De gegevens zijn echter beschermd door de wetgeving op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gegevens op gemeentelijke schaal kunnen wel
geraadpleegd worden in de jaarlijkse rapporten van de BIWD. Hetzelfde geldt voor de mogelijke
dataleverancier SIBELGA25.
Aangezien bovenstaande gegevens niet toegankelijk zijn, zal moeten gezocht worden naar andere
methoden om leegstand te meten. Een mogelijkheid is het vergelijken van data uit de socioeconomische enquêtes, aangaande het aantal huishoudens en deze van de bestaande woningen volgens
het Kadaster. Anderzijds kunnen wij beroep doen op het Netwerk Wonen, een verzameling van
verenigingen die in de meest fragiele buurten projecten opzet rond woonproblematieken. Op basis van
hun kennis van het terrein zou de Wijkmonitoring kunnen aangevuld worden, onder andere inzake
leegstand. Let wel: deze verenigingen beslaan niet het volledige gebied van het Brussels Gewest maar
vooral de RVOHR.
Een aanvullende bron voor dit onderwerp kan gevonden worden in de lijst van onbewoonbaar
verklaarde woningen26 maar niet elke gemeente past deze reglementering op dezelde manier toe.
Bij de opbouw van de Vlaamse Stadsmonitor werd, om een zicht te krijgen op de immobiliënsector,
gebruik gemaakt van de databank van STADIM (Studies & Advies Immobiliën). De prijs van deze
databank, evenals de schaal (gemeentelijk niveau) vormen belangrijke beperkende factoren. Op
aanraden van het technische comité werd dan ook contact opgenomen met de Bank van Notarissen.
Een meeting vond plaats op 25 augustus 2006. Deze databank lijkt op het eerste zicht heel interessant
voor de Monitoring gezien zo goed als alle verkopen door een notaris worden verwerkt. Het grote
nadeel is de verschillen in verwerking tussen alle notarissen zodat de databank geen cohérent geheel
vormt en dus betrouwbaarheid verliest. Daarenboven is deze databank op dit moment enkel
toegankelijk voor notarissen en landmeters. De toestemming voor het gebruik van deze databank is
heel moeilijk te verkrijgen.
Wat betreft huurprijzen, kon tot voor kort beroep gedaan worden op de studie ‘Observatiecentrum van
de huurprijzen’, uitgevoerd door de Marie-Laurence De Keersmaecker, in samenwerking met het
Observatorium Wonen en op aanvraag van het Kabinet van de staatsecretaris voor huisvesting, M.
Dupuis. Ongeveer jaarlijks werden 2000 enquêtes uitgevoerd inzake huurwoningen op de private
markt. De thematieken zijn onder andere: huurprijs, grootte, type, comfort, socio-economische
kenmerken van de bewoners,.. Deze bron van nuttige informatie werd in 2007 niet uitgevoerd. Op dit
moment zijn de voorbereiding bezig voor het afnemen van de enquête 2008, zonder uitbreiding,
ondanks een aanvraag van het team Wijkmonitoring om het aantal enquêtes te verhogen zodat de
resultaten interessant en bruikbaar worden op wijkniveau.
Het Observatiecentrum van de huurprijzen is een terugkerend onderzoek van Marie-Laurence De
Keersmaecker – UCL voor het Huisvestingsobservatorium (1992, 1993, 1995, 1998, 2004, 2005,
2006). Dit onderzoek is gebaseerd op een enquête (uitgevoerd door Sonecom) via een steekproef bij
ongeveer 2000 huurwoningen op de privémarkt, op willekeurige wijze verdeeld over +/- 80 sectoren
met vergelijkbare kenmerken op het gebied van huurwoningen. Elke enquête bevat jaarlijks
terugkerende vragen en specifieke vragen per jaar. De terugkerende vragen gaan over:
•
•
•
•
•
•

de huur, ongeacht de aanvangsdatum;
de grootte van de woning;
het type woning;
het comfort van de woning;
het residentiële parcours van de huurder;
de sociaal-economische kenmerken van de huurder.

25

Het bedrijf is enige beheerder van de distributienetten elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

26

http://portail.irisnet.be/nl/citoyens/home/logement/problemes_de_logement/insalubrite.shtml
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De database heeft een zeker belang voor de Monitoring: het is het enige alternatief om te kunnen
beschikken over terugkerende informatie over particuliere huurwoningen, met name over de huur.
Maar de database kan niet direct op het niveau van de statistische sectoren (of van de wijken) worden
toegepast, hoofdzakelijk om de volgende redenen:
•
•

de grootte van de steekproef (onvoldoende voor een onderzoek op wijkniveau) en de
ruimtelijke verdeling;
de codering van de adressen, die niet correspondeert met Urbis.

Daarnaast is het belangrijk te noteren dat de huur in de database geen weerspiegeling is van de huur op
de markt, omdat de hoogte van de huur afhankelijk is van de aanvangsdatum van het huurcontract.
Bovenstaande bronnenanalyse betreft een huidige stand van zaken en is zeker niet volledig. Volgende
instanties kunnen alsnog gecontacteerd worden:
•
•
•
•

GOMB / SDRB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
BIV /IPI (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars)
BBRoW / RBDH (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen)
...

III.6. ECONOMIE
Er zijn twee soorten databases onderzocht in het kader van dit thema:
•
•

Databanken die informatie geven over de sociaal-economische kenmerken van de Brusselse
bevolking (arbeidsmarkt). Deze informatie kan worden onderzocht vanuit twee perspectieven:
de woonplaats en de werkplaats;
Databanken die informatie geven over kleine, middelgrote en grote ondernemingen op het
grondgebied van het Gewest, waarmee de economische dynamiek in de wijken van het
Brussels Gewest kan worden gekarakteriseerd en opgevolgd.

In het eerste geval is de belangrijkste bron de datawarehouse ‘arbeidsmarkt en sociale bescherming’
van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Die heeft verschillende voordelen:
• De gegevens zijn beschikbaar op het niveau van de statistische sectoren;
• De datawarehouse is samengesteld via de aggregatie van gegevens over de arbeidsmarkt
afkomstig van de verschillende instellingen voor sociale zekerheid. Deze aggregatie is
bijzonder interessant omdat de hoofd- en nevenactiviteiten van de werkenden kan worden
bepaald en idee kan worden verkregen van de inkomsten van de bewoners van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
(salaris,
werkloosheidsuitkering,
uitkeringen
voor
loopbaanonderbreking / tijdskrediet, brugpensioen, invaliditeitsuitkering, pensioen en
bijstandsuitkering vanaf de gegevens van 2003);
• De datawarehouse is opgesteld met een statistisch doel (met een bronnenkritiek);
• Er wordt een ‘afgeleide’ variabele getrokken voor het geheel van de verzamelde gegevens: de
sociaal-economische positie, die correspondeert met de positie die een persoon heeft op de
arbeidsmarkt. Daardoor kan bijvoorbeeld het percentage werknemers, zelfstandigen,
werkzoekenden of gepensioneerden per leeftijdsgroep binnen de Brusselse bevolking bepaald
worden.
De bron heeft echter ook twee nadelen:
• De gegevens zijn momenteel alleen toegankelijk via de woonplaats. De integratie van de
gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen zou het mogelijk moeten maken de
gegevens ook voor de arbeidsplaats te hebben, en dit voor de gegevens van 2005.
• Er wordt een termijn van 3 jaar gehanteerd tussen de datum van de gegevens en de publicatie.
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Indien nodig (afhankelijk van de indicatoren die worden ontwikkeld) kunnen de gegevens direct bij de
betrokken instellingen worden verkregen (ORBEM / BGDA, ONSS / RSZ, INAMI / RIZIV, …). Dat
heeft echter wel het nadeel dat ze niet geïntegreerd zijn in een unieke bron die ze aggregeert voor
statistische doeleinden.
Voor de ondernemingen corresponderen de momenteel overwogen databases met de ‘algemene’
databanken (die betrekking hebben op alle ondernemingen op het Brusselse grondgebied): de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, EuroDB (de database die is afgeleid van de BCE / KBO), het
kadaster, de Balanscentrale (BNB / NBB), de databanken die zijn afgeleid van de NBB (Belfirst,
Trends-tendance), DBRIS, Infobel en SitEx. De milieuvergunningen (Brussel Leefmilieu) en de
gegevens van de SDRB / GOMB worden eveneens in overweging genomen.
Het grootste probleem is het feit dat sommige databanken alleen gegevens over de maatschappelijke
zetels van de bedrijven opnemen. De (in theorie volledige) databanken met informatie over alle
vestigingen corresponderen met:
1. de Kruispuntbank van Ondernemingen;
2. de databases die zich daarop baseren (EuroDB en DBRIS);
3. de SitEx (update via het Overzicht van het kantorenpark en gedeeltelijk voor de handel).
Naast de adressen van de maatschappelijke zetels en vestigingen geven deze databanken ook
informatie over de activiteit (de NACE-BEL-code tot 5 cijfers), de financiële cijfers, het aantal
werknemers en de handelsoppervlakte. Op dit moment blijft het echter noodzakelijk om meerdere
databanken te kruisen om de volledige informatie te verkrijgen. Indien nodig, moeten andere
thematische databanken (zoals die van Atrium voor de handelszaken en Inventimmo voor de
vrijstaande handelsruimtes) grondig worden gebruikt of onderzocht.
Overigens hebben voorafgaande onderzoeken aan de actualisering van de SitEx, die zijn uitgevoerd of
besteld door het BROH, talloze lacunes aangetoond in de volledigheid of de lokalisatie van de
databanken per vestiging die zijn gebaseerd op de Kruispuntbank van Ondernemingen.

III.7. SOCIAAL-CULTUREEL
III.7.1. CULTUUR
We zoeken naar grosso modo twee soorten van gegevens om de sociaal-culturele karakteristieken en
de dynamiek van wijken te analyseren. Ten eerste betreft het gegevens met betrekking tot culturele
instellingen en infrastructuur op wijkniveau (gebouwen, instellingen, infrastructuur). Hiervoor komen
in aanmerking:
1. Sociaal-culturele instellingen, kunst-instellingen
Culturele centra, gemeenschapscentra, bibliotheken, musea, (amateurs)kunsten, religieuze
infrastructuur evenals privé activiteiten (cinema, toneelzalen, uitgaansleven, gastronomie),...
2. Artistieke productie, consumptie, participatie en openbare ruimte, creatieve industrieën,
culturele commercie (galeries, boekenwinkels, juwelen,...),...
3. Cultureel erfgoed (cognitieve & visuele vormgeving wijk), media (belangrijk in de
toekomstige ontwikkeling van wijken)…
Ten tweede zijn we geïnteresseerd in gegevens die kunst en cultuur integraal vanuit een groter geheel
bekijken, aldus zoals beschreven in de aanbevelingen, het rapport van de fiches cultuur, binnen
culturele duurzaamheid discours. Hiervoor zijn gegevens met betrekking tot de (geleefdegeproduceerde) plaats identiteit, de sociale cohesie, civiele maatschappij, het verenigingsleven en
buurtactiviteiten en tevens naar de verhouding tussen politiek/bestuur en de bevolking, dus de mate
waarin bewonersparticipatie een rol speelt op wijkniveau. We zijn op zoek naar de actoren in de
civiele maatschappij evenals activiteiten en evenementen die de buurt karakteriseren en ‘mobiliserend’
werken. Dit veronderstelt gegevens m.b.t:
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1. Organisaties, verenigingen en diensten gericht op
a. Het lokale (bv. buurtcomités)
b. Thema gericht (samenlevingsopbouw, huisvesting, ...)
c. Levensbeschouwing
d. Belangenverdediging
2. Buurtactiviteiten
a. Niet-geïnstitutionaliseerd (buurtfeest,...)
b. Geïnstitutionaliseerd (kan al dan niet onregelmatig plaats vinden): markten,
parades, braderie, rommelmarkten,...
3. Wijkraden, buurtcomités, protestgroepen
Tot hiertoe stellen we vast dat vooral kwantitatieve data voorhanden zijn m.b.t. de uitrusting en de
sociaal-culturele werking op wijkniveau, maar deze zijn lang niet centraal verzameld. Het is dus niet
voldoende een databank aan te spreken met de veronderstelling hier alles te vinden. Wat men kan
vinden op verschillende plaatsen zijn vooral adresbestanden van instellingen, organisaties, de
lokalisatie van activiteiten, etc... . Deze laten ons toe om het voorkomen, de spreiding en de dichtheid
hiervan in kaart te brengen. Dit moet ons toelaten om indicatoren af te leiden die de sociaal-culturele
uitrusting op wijkniveau samenvatten (diversiteit, densiteit, cultureel profiel, ...). Er is evenwel een
opvallend tekort aan kwalitatieve data m.b.t. sociaal-culturele instellingen en activiteiten. Veelal
ontbreken er data m.b.t.:
•
•
•
•

het bereik van een instelling of een activiteit (wijk, stad, regionaal, internationaal + combinaties
hiervan)
de omvang, belangrijkheid & centraliteit (hoeveel gebruikers, welke gebruikers, ...)
de inhoud (programmatie, doelpubliek, ...)
participatie

Om bovenstaande gegevens te bekomen zijn de volgende bronnen beschikbaar

Gemeenschappen (VGC & COCOF)
Cultuur en onderwijs zijn een gemeenschapsbevoegdheid waardoor beide instellingen voor het socioeconomische luik belangrijk zijn. Door de COCOF werd reeds een databank ter beschikking gesteld
die Franstalige infrastructuur oplijst volgens categorie, maar deze is niet volledig (zie fiche). De VGC
(zie fiche) heeft naar aanleiding van dit onderzoek een bevraging gehouden onder zijn medewerkers.
Dit resulteerde in een canvas van een aantal vragen rond adres, statuut, doel, hoofdsoort, aard van het
programma, type van de organisatie, bereik van het territorium van de organisatie, leeftijd van het
publiek, gangbare taal en nationaliteit van het doelpubliek.

Gemeenten
Een tweede belangrijke informatiebron vormen de 19 Brusselse gemeenten. Tijdens de maand mei
2006 werd een schrijven verstuurd naar de gemeenten met de vraag naar beschikbare gegevens
(gericht aan het College van Schepenen en Burgemeester, de bevoegde Schepen(en), OCMW /
CPAS,...). 10 van de 19 gemeenten hebben gereageerd. De kwaliteit en de omvang van de ter
beschikking gestelde gegevens is sterk uiteenlopend en weerspiegelt veelal de interne organisatie van
de gemeente (al dan niet gecentraliseerde data, up to date, ...). Veelal wordt verwezen naar (recent)
opgestelde inventarissen van organisaties en activiteiten in de gemeente (vademecum), het
gemeentelijke ontwikkelingsplan. Maar deze informatie is niet exhaustief, en vaak moet er nog
worden bijverzameld, of moeten verschillende taal-specifieke lijsten bij elkaar worden gezet. Er dient
verder contact met de gemeenten opgenomen te worden en de verstrekte gegevens dienen nog op hun
kwaliteit onderzocht te worden.
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Netwerken & koepelorganisaties
Een reeks netwerken en koepelorganisaties zouden informatie kunnen verstrekken ivm
a. SPIN-databank van Sport Informatie Netwerk van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid vzw (ISB).
b. Buurtcomités: dit is een zeer tijd en werk intensief proces, maar het zal voor onderzoek op
wijkniveau wel nodig zijn.
c. Podiumkunsten: Brussels Kunstenoverleg (BKO) / Réseau des Arts à Bruxelles (RAB).
Deze organisatie verzamelt alle informatie i.v.m. de Brusselse Podiumkunsten, het betreft wel
enkel de grote instellingen, en deze zijn vaak al opgenomen in andere inventarissen.

Privé-bronnen
Er moet nog nagegaan worden in hoe verre INFOBEL (telefoonboek) nuttige en te verwerken
informatie kan opleveren. Er zal ook nagegaan moeten worden in hoe verre een aantal publicaties
zoals Zone 02, Vlan, Agenda (bijlage Brussel Deze Week) etc... bruikbare informatie kan opleveren.

SitEx
Deze databank bevat zeer gedetailleerde informatie per gebouw waaronder het gebruik (zie fiche voor
gedetailleerde bespreking van deze databank). Hoewel deze databank de toestand van 1997 weergeeft
en slechts gedeeltelijk bijgewerkt werd (handelskernen & bureau’s) kan deze databank dienst doen om
een startsituatie (1997) te schetsen wat betreft de socio-culturele uitrusting van de wijk.

III.7.2. KINDEROPVANG
De kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt georganiseerd door twee subsidiërende
en controlerende overheden. De gegevens over de Nederlanstalige voorzieningen en opvangplaatsen in
Brussel worden beheerd door Kind en Gezin (K&G), en de Franstalige opvangvoorzieningen worden
opgenomen door Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).
De adressen en het aantal opvangplaatsen per adres zijn rechtstreeks door Kind en Gezin aangeleverd.
CERE (Centre d’Expertise et des ressources pour L’enfance) leverde materiaal aan over de crèches
erkend door ONE. Er wordt een opdeling gemaakt tussen de gesubsidieerde sector en de privé sector,
maar beide worden wel in de databestanden opgenomen. De gesubsidieerde sector van K&G zijn de
Erkende kinderdagverblijven, Aangesloten onthaalouders, Dienst voor Opvanggezinnen, Inititatieven
voor Buitenschoolse opvang en de privé sector zijn de Zelfstandig Kinderdagverblijven, Zelfstandige
mini-crèches en zelfstandige onthaalouders. De erkende en gesubsidieerde opvangvormen bij ONE
zijn la Crèche, le Prégardiennat, La Maison Communale d’Accueil de l’Enfance, l’Accueillante
d’Enfants Conventionné, de niet-gesubsidieerde zijn les maison d’enfants, L’Accueillante d’enfants
autonome, en de Haltes-garderies et autres haltes d’accueils.
Wederom is hier het probleem bij de dataverzameling de twee aparte data leveranciers. Het
cijfermateriaal van het Nederlandstalige en Franstalige aanbod moet bij elkaar gebracht worden, én
van dezelfde datum zijn. Op dit moment zijn de gegevens van K&G echter van 01/07/2005, omdat
deze de meest volledige lijst is die de basis vormde voor het rapport Kinderopvang in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in kaart. De gegevens van het ONE dateren van 01/07/2006. Daarom kan er
best pas een indicator worden berekend indien men het volledige cijfermateriaal in het bezit heeft van
dezelfde datum.
Cijfermateriaal over kinderopvang is voornamelijk aanwezig op niveau van de 19 gemeenten van het
BHG. Het rapport van K&G is bijvoorbeeld een overzicht van de verschillende opvangvormen in het
BHG en bevat (voor het eerst) zowel informatie van Kind en Gezin als van ONE. De gegevenstabellen
met het cijfermateriaal van K&G per adres en aantal opvangplaatsen is ons ter beschikking gesteld
maar die van ONE (in het Nederlandstalige rapport) zijn echter enkel beschikbaar per gemeente
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zonder verdere specificaties. Ook het rapport van CERE en ONE Grandir à Bruxelles.L’accueil de
l’enfant à Bruxelles. Avant 3 ans. De 3 à 12 ans en het rapport ’Les conditions d’enfance en Région de
Bruxelles-Capitale. Indicateurs relatifs à la petite enfance et aux famille.’ zijn samengesteld met data
van zowel K&G en ONE. Maar ook hier is de informatie over K&G enkel beschikbaar op
gemeentelijk niveau zonder specificatie van adressen en aantal opvangplaatsen.
De gegevenstabellen die we hebben gekregen van K&G zijn de naam, adres, postcode, gemeente van
vestiging, soort voorziening en capaciteit van de opvang binnen de erkende gesubsidieerde en
zelfstandige sector in de vorm van Excel-bladen. Voor het ONE betreft het een Excel-tabel met de
gesubsideerde sector voorzien van naam, adres, postcode, gemeente van vestiging, soort voorziening
en capaciteit. Maar het cijfermateriaal van de crèches met een zelfstandig statuut van ONE zijn niet
van adres voorzien en moeten dus handmatig worden toegevoegd.
Het CERE zal de nodige gegevens zowel bij Kind&Gezin als bij het ONE verzamelen zodat uniforme
gegevens beschikbaar zijn. Om een actualisatie van deze indicator te garanderen, werd een
overéénkomst gesloten met het CERE, die de gegevens twee maal per jaar zal verzamelen en aan het
BISA doorgeven.

III.7.3. ONDERWIJS
Net zoals bij gezondheid vormt de organisatie van de Belgische staat een uitdaging voor het
aanbrengen van synthetische indicatoren betreffend onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Nederlandstalige onderwijs wordt beheerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap en de directie Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het
Franstalige onderwijs is de bevoegdheid van de Communauté française, Administration générale de
l'Enseignement et la Recherche scientifique.
Beide instellingen verzamelen de gegevens over scholen, leerlingen, budget, en personeel. Jaarlijks
worden er tellingen gehouden op 1 februari.
Uit de bestanden van de Gemeenschappen en de onderwijsinstellingen kan men wel slechts een aantal
inlichtingen putten over het gevolgde onderwijs, maar kan met niet de structuur van de bevolking
volgens onderwijsniveau afleiden. De Algemene socio-economische enquête 2001, is de enige bron
van data die de scholing en het onderwijsniveau van de bevolking in kaart kan brengen. Deze werd
georganiseerd door de FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. In
deze survey werd er in de persoonsvragenlijst ook naar het onderwijsniveau gevraagd.
Het raadplegen van elk van deze drie bronnen is niet evident omdat het gaat om informatie die tot de
persoonlijke levenssfeer van de bevolking hoort. De Vlaamse Gemeenschap, De
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap zijn allen gebonden aan de wetgeving rond
privacy, en hebben bovendien onderlinge afspraken met de scholen in verband met het vrijgeven van
cijfermateriaal.
De VGC heeft de afspraak met de scholen om geen schoolindividuele gegevens te verspreiden. Om
deze individuele gegevens te verwerken tot statistische gegevens is ook niet mogelijk omdat er een
heel aantal statistische sectoren zijn waar zich slecht 1 school bevindt, en dus de schoolindividuele
informatie niet opgeheven is in het statistische totaal. Daarom kunnen de gegevens die ze bezitten over
nationaliteit niet worden vrijgegeven.
De Vlaamse Gemeenschap (zie fiche bronnen in annex) heeft wel cijfermateriaal doorgegeven met
betrekking tot leerlingentellingen in de verschillende onderwijsniveaus, schoolvertraging, GOKleerlingen, maar deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het maken van analyses, het
uitvoeren van studies en het opstellen van globale, anonieme en niet-identificeerbare statistieken. De
individuele gegevens mogen niet meegedeeld worden aan derden, en de indicatoren moeten telkens
eerst voorgelegd worden aan de Vlaamse Gemeenschap vooraleer ze uit te geven.
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De Franse Gemeenschap heeft een negatief advies gegeven op de vraag tot het verstrekken van
datamateriaal, met de verantwoording dat dit valt onder de wet van 1992 met betrekking tot
bescherming van de privacy.
Wat betreft de Algemene Socio-economische enquete is er geen actualisering voorzien na 2001. Dit
betekent dat er geen analyses kunnen gemaakt worden die de dynamieken in beeld brengen door de
tijd heen, één van de functies van de Wijkmonitoring.
Onderwijs en scholing zijn nochtans een belangrijk onderdeel als het gaat om wijken in kaart te
brengen. De opleiding heeft niet enkel invloed op de toegang tot de arbeidsmarkt, maar het beïnvloedt
tevens het alledaagse leven. Het onderwijs is een gemeenschapsmaterie en daarom wordt Brussel een
heikel punt als het gaat om onderwijs, en het verzamelen van onderwijsgegevens.
Men kan het Brusselse onderwijs landschap pas in kaart brengen indien het cijfermateriaal van beide
gemeenschappen samen wordt gelegd en samen wordt berekend tot een synthetische indicator. De
integratie tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijsnet moet opgezet worden, en de nodige
stappen moeten ondernomen worden om tot een akkoord te komen voor Brussel om de bestaande
gegevens te harmoniseren. De statistische diensten van de gemeenschappen zijn immers niet op de
hoogte van het onderwijs voorzien door de andere gemeenschapl.
Ook het opleidingsniveau is van belang in de Wijkmonitoring en binnen de afbakening van de
achtergestelde buurten. Er zou een vervolg moeten worden gevrijwaard van de Volkstelling/ SocioEconomische Enquêtes om dergelijke inzichten niet te verliezen.

III.8. PARTICIPATIE
Een politieke vertegenwoordiging van de buurten in Brussel is af te leiden uit de recente
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. De officiële resultaten zijn te vinden per gemeente en
per politieke partij op de website http://www.brusselverkiezingen2006.irisnet.be
Aangezien we niet enkel op zoek zijn naar de namen maar voornamelijk de woonplaats van de
verkozen gemeenteraadsleden, moet deze namenlijst aangevuld worden met het domicilieadres dat
voornamelijk te vinden was op www.tribunedebruxelles.be. Ook hier is de officiële namenlijst te
vinden met de kandidaat en verkozen namen van elke politieke lijst aangevuld met meer specificatie
omtrent de persoon, zoals bij de meerderheid het adres. Indien het adres niet opgegeven was, zijn de
adressen voornamelijk gevonden via de websites van de politieke partijen (> kandidaatslijsten) of via
de telefoonboek, Infobel (zie fiche bronnen in annex).
Van zodra we voor elke verkozenen een adres hadden, is deze lijst anoniem gemaakt om de privacy te
garanderen.
Bij nieuwe verkiezingen kunnen telkens de resultaten herberekend worden.
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III.9. GEZONDHEID
Hoewel gezondheid hoogst waarschijnlijk een van de belangrijkste aspecten van het leven is, bestaan
er bijzonder weinig beschikbare indicatoren om de evolutie van de volksgezondheid op lokaal niveau
te volgen. Zowel nationaal als internationaal zijn gezondheidsindicatoren op lokaal niveau zeer
schaars. Wanneer ze bestaan, dan gaat het vaak om een unieke transversale meting van de bevolking
die geen longitudinaal vervolg toestaat. Dat wordt ook bevestigd door exploratieve onderzoeken en
tijdens contacten met bronpersonen.
Sinds enkele jaren bestaat echter in meerdere landen het streven om gezondheidsindicatoren op lokaal
niveau te ontwikkelen. Hiertoe zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, vooral in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland.
De registers met sterftecijfers zijn de belangrijkste bronnen in de meeste landen. Meestal gaan die
echter niet onder het gemeenteniveau. Daarnaast zijn de meest gebruikte lokale gegevens afkomstig
van de enquêteresultaten (subjectieve gezondheid) in een beperkt aantal landen (VK), lokale enquêtes,
netwerken van wachtdienstartsen (Nederland), ziekenhuiscijfers voor vaak gediagnosticeerde
pathologieën (ischemische cardiopathieën, kankers) en enkele registers (kanker).
De analyse van de beschikbare gegevens leidt tot de conclusie dat de geldige indicatoren die
longitudinale informatie verstrekken op wijkniveau praktisch onbestaande zijn.
Om een gezondheidsbeleid te ontwikkelen is informatie over de belangrijkste gezondheidsproblemen
in de stad en over de relatie tussen het beleid en de gezondheid nodig. Dat betekent dat de relevante
indicatoren een opvolging van de evolutie in de tijd mogelijk moeten maken. Het betekent eveneens
dat de vergelijking met andere regio’s of andere steden, met de rest van het land en eventueel met
indicatoren op Europese of internationale schaal mogelijk moet zijn.
Gezondheidsindicatoren op wijkniveau kunnen bijdragen tot een algemene evaluatie van de toestand
en de evolutie van het welzijn in een wijk, een gemeente en een regio. Gezondheidsindicatoren kunnen
eveneens worden gebruikt voor de verminderingen of verdwijning van de sociaal-economische
gezondheidsverschillen of meer in het algemeen voor de opsporing van achtergestelde groepen voor
wie de gezondheid een van de aspecten van hun problematiek is. In het laatste geval moeten
bijkomende inspanningen worden geleverd om een geldige uitdrukking van de gezondheidstoestand
van de achtergestelde groepen te vinden en om gezondheid in relatie te brengen met demografische
gegevens.
Daarnaast vormt de organisatie van de Belgische staat een bijkomende uitdaging voor de ontwikkeling
van indicatoren over de gezondheid in het Brusselse Gewest.
In het kader van dit project zal een eenvoudige reeks van indicatoren worden gezocht die voldoen aan
de volgende fundamentele voorwaarden:
•

Fijnmazig geografisch niveau:
Dat wil zeggen meetbaar en significant op het niveau van de wijk. Men kan het sterftecijfer
kennen per statistische sector, maar het aantal gevallen is zo laag dat metingen die significante
verschillen op een betrouwbare manier naar voren kunnen brengen, beperkt zijn tot de
algemene sterftecijfers of tot relatief grote geografische eenheden. Deze gegevens zijn in ieder
geval niet geschikt voor een opvolging in de tijd op een fijn geografisch niveau. Een goed
voorbeeld is het antwoord op de gezondheidsvragen in de Sociaal-Economische Enquête uit
2001 (volkstelling) van het NIS.

•

Reproduceerbaar in de tijd:
Reële longitudinale gegevens of transversale maten die op vaste intervallen worden herhaald.
De intervallen tussen de registraties mogen dus niet te lang zijn.
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•

Een bevolking met een gekend risico:
Er kunnen talloze gegevens worden gerapporteerd voor een specifieke bevolking
(risicogroepen of de totale bevolking) (dat geldt vooral voor gegevens over de gebruikers van
diensten). Maar om betrouwbare indicatoren uit te werken moet men beschikken over een
teller en een noemer. Bovendien is het voor sommige indicatoren essentieel om de minimale
demografische gegevens te kennen van zowel de risicogroepen (noemer) als de
bevolkingsgroepen die voor die bepaalde indicator moet geteld worden (teller).

•

Rekening houden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
Men moet procedures ontwikkelen voor de inzameling en analyse van gegevens die de
identificatie van personen en van hun kenmerken onmogelijk maakt. Dat impliceert uiteraard
ook dat de geaggregeerde of tot indicatoren bewerkte gegevens op geen enkele manier terug te
brengen mogen zijn tot een identificeerbare persoon.

•

Op basis van redelijke bronnen:
In dat opzicht zijn twee elementen belangrijk: de beschikbaarheid van gegevens en de
‘reporting burden’.
Men moet dus bij voorkeur vertrekken van bestaande databases waarvoor een minimale
investering (in personen en tijd) nodig is om indicatoren op lokaal niveau te creëren.

•

Relevante gegevens voor de volksgezondheid:
Sommige monitorings zijn in de eerste plaats gebaseerd op beschikbare gegevens. Het is
echter belangrijk een beperkte aantal indicatoren te hebben die op een doeltreffende wijze
meten wat men echt wil weten. (Validiteit van de vorm: heeft de indicator een logische en
klinische betekenis? Validiteit van de inhoud: geeft de indicator significante aspecten van de
volksgezondheid weer?)

•

Indicatoren die vergelijkbaar zijn tussen verschillende regio’s en bij voorkeur eveneens op
internationaal niveau.

Er is een overzicht gemaakt van de gezondheidsindicatoren en de bestaande databanken met
gezondheidsgegevens in het kader van een specifiek rapport over gezondheidsindicatoren.
Concreet, indien we geen rekening houden met administratieve problemen en problemen in verband
met overheidsbevoegdheden, dan zijn de meest interessante pistes voor bruikbare
gezondheidsindicatoren op wijkniveau:
•
•
•
•

gegevens van het medisch schooltoezicht
perinatale gegevens (ONE, Kind&Gezin)
gegevens van het Agence Intermutualiste / Intermutualistisch Agentschap
een wijkmonitoring met directe observatie.
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III.10. DE ICONOTHEEK OF EEN FOTOGRAFISCHE STAALNAME
VAN HET GEWESTELIJK GRONDGEBIED
Een Iconotheek is heel simpel een verzameling van beelden. De Iconotheek die wij hier uitbouwen zal
bestaan uit een verzameling van digitale panoramische 360° foto’s. Deze verzameling zal worden
opgebouwd zodat zij een representatief beeld kan geven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op
wijkniveau en dit binnen verschillende thema’s. Daarnaast zal/kan deze verzameling aangevuld
worden met foto’s van derden, als ook met luchtfoto’s en/of satellietbeelden.
De doelstellingen en mogelijkheden van de Iconotheek zijn meer-dimensioneel opgevat. Als
beelddatabank zal de Iconotheek ten eerste de mogelijkheid bieden om gevonden resultaten uit de
kwantitatieve monitoring te visualiseren – dit is de beschrijvende functie van de Iconotheek. We
kunnen aldus bepaalde trends of fenomenen zoals gentrificatie, achtergestelde buurten,
interculturaliteit, enzovoort visueel gaan voorstellen, zodat beleidsmakers naast abstracte cijfers ook
kunnen waarnemen hoe bepaalde “statistische trends” zich vertalen in de visuele realiteit.

III.10.1. GEBRUIK VAN VISUELE DATA IN SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
Wanneer wij vanuit sociaal-wetenschappelijk oogpunt gebruik willen maken van visuele data worden
wij primair met één groot probleem geconfronteerd: de objectiviteit van de data (Chaplin, 1994).
Hoewel de sociologie in haar ontstaan gebruik maakte van beelden ter verdediging van haar
wetenschappelijke conclusies, werd deze techniek door redacteurs van toonaangevende tijdschriften
reeds vlug teruggefloten als zijnde een te banaal en niet voldoende objectief werkmiddel. Nu, zo’n 100
jaar later, komen wij stilaan terug op deze conclusie…
Als advocaat van de duivel kunnen wij stellen dat een foto nooit wordt “genomen”, maar altijd
“gemaakt” is. Een foto is gemaakt in die zin dat de fotograaf verschillende keuzes maakt bij het
fotograferen – keuzes die niet altijd afleesbaar zijn op de foto zelf. Een goed voorbeeld in ons geval
zou zijn om net bepaalde plaatsen te fotograferen in een buurt waardoor die er “achtergesteld” gaat
uitzien. Mits enig zoekwerk kan men op die manier een relatief welgestelde buurt laten doorgaan voor
achtergesteld. De diepte van de foto, de achtergrond, de hoeveelheid foto’s, de land-lucht verhouding,
het moment van opname, … zijn allemaal keuzes die de foto maken. Het is vervolgens het gemaakte
aspect van de foto dat hem een subjectief karakter verleent, en hem zijn objectieve status afneemt.
Bovenstaande redenering is het centrale argument waarmee het gebruik van visuele data wordt
tegengehouden binnen sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Niettemin stellen wij ons hier tot taak dit
argument te weerleggen, en op basis van enkele kernpunten tot een gefundeerd gebruik van visuele
data binnen een sociaal-wetenschappelijk kader te komen.
Ten eerste doet een nadere kijk op de zaak ons concluderen dat niet enkel foto’s, maar elke menselijke
uiting tout-court een subjectieve component in zich draagt – dus ook tekstuele en numerieke data.
“Every account whether it involves photographs or not, is constructed – using concealed devices in
order to persuade readers that it is privileged over previous accounts; and off course my own account
is no exception.” (Chaplin, 1994, p.206).
We zouden hierbij zelfs een stap verder kunnen gaan, en stellen dat elke sociaal-wetenschappelijke
claim die zich niet beroept op beeldmateriaal onvolledig is, gezien onze realiteit zich voor een groot
stuk baseert op visualiteit, en waarbij woorden en cijfers de realiteit van een beeld nooit volledig
kunnen opvangen. Finaal kiezen wij geen van beide zijden, maar stellen wij de complementariteit van
beiden voor. Hoe die twee zich tot elkaar moeten of kunnen verhouden komt verder aan bod. Alvast
zal duidelijk worden dat de complementariteit van kwantitatieve numerieke data en visuele
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kwalitatieve data tot een geïntegreerd en goed gefundeerd beeld leidt van onze complexe Brusselse
Hoofdstedelijke werkelijkheid.
Ten tweede, en volgend op het vorige, stelt zich de vraag hoe wij op een wetenschappelijk
gefundeerde manier foto’s kunnen gebruiken. Het antwoord ligt uiteraard in lijn met hoe tekstuele en
numerieke data worden verzameld en verwerkt: betrouwbaar en valide. Om tot een wetenschappelijk
verantwoorde visuele dataverzameling te komen moeten wij er vervolgens voor zorgen dat we
“visualiseren hetgeen we wensen te observeren ” (validiteit), en dat de foto’s “via herfotografie
reproduceerbaar zijn in de tijd ” (betrouwbaarheid).
Het is de taak van de wetenschap om systematiek in de verzameling en verwerking van beelden te
brengen. Deze systematiek dient om de keuzes van de fotograaf vast te leggen in regels, waardoor wij
als wetenschapper terug foto’s kunnen nemen, en niet hoeven te maken.
In hetgeen volgt zullen wij een systematiek brengen die ons toelaat valide en betrouwbare foto’s te
nemen in wat wij noemen “strategisch bebouwde ruimtes”, waarbij ook de mogelijkheid voor
herfotografie zal worden opgenomen.

III.10.2. HORIZONTALE STADSFOTOGRAFIE
In hoofdzaak zullen wij de Iconotheek “opvullen” met horizontale stadsfoto’s – d.w.z. stadsfoto’s die
horizontaal worden genomen vanuit normaal menselijk standpunt, niet vanuit de lucht of de ruimte.
Bij het verzamelen van horizontale stadsfoto’s gaan wij primair op zoek naar strategisch bebouwde
ruimtes per wijk, waarbinnen een vast standpunt zal worden aangenomen en van waaruit horizontale
foto’s zullen worden genomen. In het kader van herfotografie met het oog op evoluties kunnen deze
ruimtes opnieuw worden gefotografeerd doorheen de tijd. Tenslotte kunnen deze beelden worden
gekoppeld aan historische beelden, luchtfoto’s of satellietbeelden, en aan fotomateriaal van derden,
met name van stedelijke actoren en/of professionele fotografen.
III.10.2.1. METHODOLOGIE: BEPALEN VAN DE STRATEGISCH BEBOUWDE RUIMTES
Om van start te kunnen gaan met het fotograferen van buurten dienen wij in eerste instantie de
plaatsen te bepalen waar wij zullen fotograferen: de strategisch bebouwde ruimtes. Voortbouwend op
de afbakening van de wijken – hetgeen reeds gebeurde op basis van statistische sectoren én het reële
gemeenschapsleven – stellen wij voor minimum één strategisch bebouwde ruimte per wijk en per
thema (zie verder) te bepalen. Afhankelijk van de grootte van de wijk kunnen vervolgens bijkomende
ruimtes worden bepaald. Aangezien de iconotheek erop doelt de samenleving en de ruimtelijke
weergave hiervan in beeld te brengen, zullen wij op basis hiervan (inhoudelijk dus) de strategische
bebouwde ruimtes moeten bepalen – niet op basis van geometrisch middelpunt, statistische sectoren,
of andere vormelijke merkers.
Strategisch bebouwde ruimtes kunnen geïnterpreteerd worden als die plaatsen die een (samen)gevat
(vandaar “strategisch”) beeld geven van de buurt, zijn bebouwing en zijn bevolking. We moeten met
andere woorden op zoek gaan naar die plaats in de buurt van waaruit wij in één oogopslag het
kenmerkende van die buurt kunnen waarnemen inzake leefgemeenschap en bebouwing. Uiteraard is
dergelijke doestelling niet vrij van problemen. We pogen namelijk de pluraliteit van een buurt te
generaliseren in één beeld, en stoten hiermee ongetwijfeld op vervlakking, alsook op een moeilijk te
systematiseren keuze. Niettemin hebben wij enkele leidmotieven die ons in onze keuze moeten sturen,
en die het bijgevolg mogelijk maken om systematiek en objectiviteit in de plaatsbepaling te verkrijgen.
De leidmotieven die wij hierbij naar voor schuiven zijn bouwstijl, staat van de gevels, mate van
hoogbouw, breedte van de straten, aanwezigheid van bevolking in het straatbeeld, functie van de buurt
in de stad, en type woningen. Deze lijst van motieven is niet exhaustief en kan steeds aangevuld
worden, afhankelijk van de inhoud van de onderzoeksopzet. Daar wij echter vooral de huisvesting, de
commerciële centra en indien mogelijk ook de aanwezige bevolking van de wijken in kaart willen
brengen, lijken dit ons de meest aangewezen motieven.
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Om het kenmerkende van een buurt inzake bouwstijl, staat van de gevels, enzovoort te bepalen werken
wij in twee fasen (met een ingebouwd feedbackmechanisme). Binnen een eerste fase bakenen wij
samen met enkele experts (Stefan De Corte, Chris Kesteloot, Véronique Verbeke en Lieve Coorevits)
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen elke wijk de zones af die het meest kenmerkend zijn
voor die wijk. Binnen deze fase wordt vooral gezocht naar de kenmerkende huisvestingzones,
commerciële centra, en structurerende assen.
Daar waar de eerste twee zich veelal binnen een wijk situeren, plaatst de laatste (structurerende assen)
zich vooral in een overspannend perspectief over wijken heen. De eerste fase levert ons dan één grote
luchtfoto op van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarop wij de belangrijkste zones per wijk zien
aangeduid.
De tweede fase is direct gelinkt aan het fotograferen zelf, en houdt een concrete veldverkenning in die
tot doel heeft elke aangeduide zone uit fase één uit te kammen op zoek naar een concrete strategisch
bebouwde ruimte, van waaruit men de eigenheid van de wijk kan waarnemen en fotograferen. De
tweede fase wordt uitgevoerd door de fotografen binnen ons project die een grote kennis hebben op
het terrein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De fotografen krijgen een reeks duidelijke
richtlijnen mee ter bevordering van de validiteit en betrouwbaarheid van de foto’s. Als
controlemechanisme worden de genomen foto’s op korte termijn doorgespeeld aan de onderzoekers,
zodat deze indien nodig nog bijsturingen kunnen geven tijdens het verloop van de opnames.
Inzake de validiteit van de gekozen ruimtes moeten wij pogen zo goed mogelijk de thematiek die wij
wensen te analyseren in beeld te brengen. Als vertrekpunt hebben wij ervoor gekozen om de
huisvesting en de openbare ruimte (mobiliteit, patrimonium, commerciële centra, groenvoorziening,
…) in beeld te brengen. (Indien mogelijk wensen wij ook de aanwezige bevolking te visualiseren.
Deze drie thema’s zijn de meest gemakkelijk te visualiseren thema’s binnen het monitoring-project.
Een thema als “gezondheid” is dit minder, hoewel wij een visualisatie hiervan in latere fasen kunnen
implementeren. De clustering van verschillende thema’s binnen de realiteit zorgen er alsnog voor dat
op foto’s met huisvesting of commerciële centra als thematiek ook andere zaken visueel
waarneembaar kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de culturele dynamiek, achterstelling, of bepaalde
aspecten van gezondheid.)
Om de betrouwbaarheid van de foto’s te garanderen leggen wij elke strategisch bebouwde ruimte vast
via zijn ruimtelijke XY-coördinaten. Op die manier kan dezelfde foto meermaals worden genomen in
de tijd vanop exact dezelfde locatie.
Theoretisch-methodologisch plaatst de hierboven voorgestelde werkwijze zich binnen de “grounded
theory”, bedacht door Glazer en Strauss in 1967. De grounded theory stelt de kwalitatieve
onderzoeksmethode voor als een procesmatig iets, waarin men telkens een wisselwerking doorvoert
tussen dataverzameling, data-analyse en theorievorming. Doorheen het onderzoeksproces zal de
onderzoeker met andere woorden vanuit de analyse van data (foto’s) tot selectiecriteria komen voor
het verzamelen van nieuwe data (foto’s) – data die op haar beurt wordt gebruikt om de ontwikkeling
van de theorie (en binnen ons kader het beleid) verder te informeren (Charmaz in Denzin & Lincoln,
2000, p.509).
Deze methodologie is uitermate geschikt voor de opzet van de iconotheek. Het feit dat het concept van
de iconotheek op internationaal vlak nog in zijn kinderschoenen staat, en dat wij er een expliciet
herfotografisch – en dus longitudinaal – element aan koppelen, vindt een vruchtbare voedingsbodem
in de trial-and-error procesideologie van de grounded theory.
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III.10.2.2. WAARNEMINGSMETHODE: HET NEMEN VAN FOTO’S
Bij het nemen van de foto’s kunnen wij een stuk meer systematiek inbouwen dan bij de bepaling van
strategisch bebouwde ruimtes aangezien hier minder keuzes moeten worden gemaakt. De plaats
vanwaaruit wij de foto nemen is reeds bepaald, zodat wij enkel nog de technische specificaties en het
tijdstip van opname dienen te bepalen.
Om een relatief “standaard” beeld te verkrijgen van hoe de gemiddelde burger zijn buurt waarneemt
stellen wij voor om op ooghoogte te fotograferen.
Inzake type film zullen wij gebruik maken van de kleurenfilm, zodoende een eerlijk zicht te hebben op
esthetische aspecten in het straatbeeld (kleur van de gebouwen, klederdracht,…).
De lenshoek waarbinnen de foto wordt genomen is ook belangrijk. We opteren ervoor om vanuit de
strategisch bebouwde ruimtes telkens een 360°-beeld te fotograferen. We moeten daarom een reeks
foto’s nemen die op elkaar aansluiten – een volledige horizontale omwenteling lang. Via de
computersoftware van PTGUI kunnen de reeks foto’s tenslotte worden samengevoegd – gestitcht – tot
één 360° beeld. Om de 360° foto’s te nemen dienen volgende punten in acht te worden genomen:
•
•
•
•

Men moet de camera verticaal houden wanneer men fotografeert (portret, niet landscape).
Men neemt de foto’s in volgorde tijdens een volledige omwenteling van 360°.
De overlapping tussen twee opeenvolgende foto’s dient 30% te zijn (1/3e).
De eerste en de laatste foto moeten ook 30% overlappen.

Bij een correcte 360°-fotografie draait men de camera rond zijn lens als middelpunt via een speciaal
daartoe ontwikkeld statief. Gezien het ons ontbreken van zo’n statief, vroegen wij in eerste instantie de
fotografen om niet zelf op één punt rond te draaien bij het fotograferen, maar om te proberen de
camera rond zijn lens te draaien, en aldus zelf rond de camera heen te draaien. Bij enkele tests echter
met dit systeem bleek echter dat de verschillen met een gewone omwenteling (rond de eigen as)
verwaarloosbaar zijn, zodat wij genoegen nemen met het ronddraaien rond de as van de fotograaf –
hetgeen ook praktisch veel efficiënter werkt. Tenslotte leert de ervaring ons dat toekomstige foto’s
toch best met een speciaal daartoe ontwikkeld statief worden genomen. Via deze weg worden veel
problemen bij het stitchen voorkomen.
Bij een verticale houding van de camera is de breedte van de lenshoek nog steeds van belang. We
willen namelijk zoveel mogelijk van de gevels van gebouwen op ons beeld krijgen. Daarom is het
belangrijk dat wij met een groothoeklens werken.
Inzake de resolutie is het aangewezen de foto’s op een minimum van 300dpi te nemen. Op die manier
zijn zij op goede printkwaliteit beschikbaar. Wanneer wij de foto’s op de website plaatsen zal
daarentegen een resolutie van 72 dpi (beeldschermresolutie) volstaan.
Het formaat van onze foto’s moet minimum 800x600 bedragen, hetgeen een goede grootte is om
beelden op een standaard beeldmonitor te bekijken. Beelden kunnen achteraf gemakkelijk worden
verkleind, maar slechts via kwaliteitsverlies worden vergroot.
Het moment van opname tenslotte treft een diepere aanpak. Ten eerste stelt zich de vraag op welk
moment van de dag wij een opname nemen. Het lijkt ons hierbij interessant niet van één opname uit te
gaan, maar reeds in deze “momentopname” uit te gaan van een dynamisch perspectief. Concreet zou
het interessant zijn 2, 3, of 4 opnames te maken doorheen een volledige dag (24h). Op die manier
wordt een sterker beeld verkregen van een buurt, die vaak op verschillende tijdstippen doorheen de
dag verschillende functies en dynamieken kent. Zo kan een woonbuurt rustig en onbevolkt zijn
overdag – wanneer mensen gaan werken – terwijl deze s’avonds kan openbloeien op terrasjes, in
buurthuizen, of via andere communicatieve gelegenheden. Buurten kennen doorheen de dag
verschillende zijnswijzen, hetgeen via een reeks foto’s in beeld kan worden gebracht, en wat in het
kader van herfotografie zeer interessant wordt om meer genuanceerde dynamieken waar te nemen in
de stad.
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Een praktisch probleem is hoe wij de fotografen efficiënt de buurten kunnen laten fotograferen met
meerdere opnamemomenten per dag per strategisch bebouwde ruimte. Het is daarbij qua tijdsbestek
niet haalbaar om de fotografen elke dag één punt te laten fotograferen op drie verschillende tijdstippen
– hetgeen nodig zou zijn willen wij elk punt op drie dezelfde momenten per dag gefotografeerd zien.
Daarom hebben wij ervoor geopteerd de fotografen de ganse dag door foto’s te laten nemen, zich
verplaatsend van punt naar punt. Eens het Hoofdstedelijk Gewest volledig overspannen wordt met
foto’s (dit is dus onze primaire doelstelling) kunnen wij alsnog binnen bepaalde wijken extra foto’s
gaan nemen op andere momenten van de dag. Deze werkwijze is ook efficiënter aangezien we de
plaatsen waar we een dagelijkse dynamiek wensen te visualiseren selectiever zullen bepalen op basis
van relevantie voor het onderzoek.
Ten tweede stelt zich ook de vraag in welke tijdspanne wij de buurten willen herfotograferen – elk
jaar, driejaarlijks, om de tien jaar,…. In het kader van de thematiek die wij nu beogen te visualiseren
zal een herfotografie slechts na twee, drie of meerdere jaren nodig zijn om werkelijke veranderingen te
detecteren. In overeenstemming met de doelstelling van dit project is het interessant om de
achtergestelde zones en vooral de wijken die een wijkcontract krijgen iets dichter op de voet te volgen.
Een twee-jaarlijkse fotografie wordt hier aanbevolen. De meer perifere en welgestelde wijken kunnen
gevolgd worden via een vijfjaarlijkse herfotografie. Aangezien ook de analyse naar achtergestelde
buurten opnieuw zal worden gemaakt op termijn, zal de tweejaarlijkse fotografie mee “verhuizen” met
de achterstelling.
III.10.2.3. WAARNEMINGSMETHODE: HET GEBRUIK VAN NIET-EIGEN FOTOMATERIAAL
Naast de herfotografie vanuit de strategisch bebouwde ruimtes – hetgeen de kern van de iconotheek
kan worden genoemd – is het onze doelstelling de databank uit te breiden met niet-eigen fotomateriaal.
Meer bepaald kunnen historische en hedendaagse foto’s worden verkregen van stedelijke bewoners,
als ook van professionele fotografen. Een belangrijk verschil bij de verzameling van dergelijke foto’s
is dat wij deze niet zelf “nemen”. We worden als het ware geconfronteerd met foto’s die door anderen
zijn “gemaakt”, waarbij de achterliggende keuzes vaak moeilijk achterhaalbaar zijn.
Toch kan de aanvulling van de iconotheek met dergelijke data ons een hele reeks voordelen opleveren.
Wanneer wij er namelijk vanuit gaan dat de foto’s uit de strategisch bebouwde ruimtes de kern van de
databank vormen (meest objectieve en gesystematiseerde fotoreeks), dan kunnen de foto’s van derden
vooral een meerwaarde bieden door aanvullende buurtzichten te tonen (een betere overspanning van
de werkelijke variatie), door bevestigingen of afwijkingen op gevonden patronen te tonen (feedback
op de herfotografiebeelden) , door getrokken te zijn vanuit de persoonlijke visie van een bewoner
(insiders-view van bewoners), enzovoort. De foto’s van derden die geïmporteerd worden kunnen met
andere woorden een schat aan informatie bieden, vooral waar het nuancering, controle, bevestiging en
uitbreiding van het herfotografische beeld op de buurt betreft.
Ultiem moet de implementatie van de niet-eigen foto’s gezien worden als een uitbreidings- en
feedbackmechanisme op de reeds vastgelegde keuzes bij de strategisch bebouwde ruimtefoto’s. De
input van een enorme stedelijke variatie via niet-eigen foto’s kan belangrijke tendenzen inzake de
gekozen motieven en de vastgelegde kenmerken van een buurt detecteren. Visuele generalisaties die
via het kiezen van een strategisch bebouwde ruimte worden gemaakt worden door de niet-eigen foto’s
als het ware gecontroleerd op hun accuraatheid, doorheen de tijd.
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III.10.3. LUCHTFOTO'S EN SATELLIETBEELDEN
Het horizontale fotoproject wordt in een volgende fase gelinkt aan meer generale luchtfoto’s en
satellietbeelden. Concreet willen wij komen tot één luchtbeeld en één satellietbeeld per wijk. De
databank wordt vervolgens op die manier georganiseerd dat alle horizontale foto’s binnen één buurt
gelinkt worden aan die luchtfoto of aan dat satellietbeeld waarop de plaats zich bevindt.
Voor de luchtfoto’s kunnen wij terecht bij UrbIS-Fot, hetgeen een verzameling is van luchtfoto’s die
op systematische wijze het ganse Brusselse gewest bedekken. De foto’s worden geleverd op 3 DVDROMs, en kunnen eventueel via software als Photoshop herknipt worden per buurt, zoals afgebakend
binnen ons monitoringsysteem.
Voor satellietbeelden zijn wij voorlopig afhankelijk van ofwel het GIM (Geographic Information
Management), waar satellietbeelden tegen betaling verkrijgbaar zijn, ofwel de beschikbare beelden op
Google Earth die een combinatie van luchtfoto’s en satellietbeelden vormen, en die goedkoop en vlot
toegankelijk zijn.
De Europese tegenhanger van Google Earth – SPOT – lijkt eenzelfde richting uit te varen, maar bezit
momenteel enkel foto’s die niet gedetailleerd genoeg zijn om een Brussels monitoringsysteem op
wijkniveau te voeden.
De herfotografie van lucht- en satellietbeelden zal niet met zekerheid samengaan met de horizontale
herfotografie. Afhankelijk van de gebruikte beelden zal de longitudinale opvolging verschillen in de
tijd. Ook is het mogelijk dat wij na enkele jaren moeten overschakelen van een bepaalde
dataleverancier naar een ander.

III.10.4. JURIDISCHE ASPECTEN BIJ HET VERZAMELEN EN PUBLICEREN
VAN BEELDEN
Om juridisch tot een goede opzet en uitwerking van de iconotheek te komen dienen wij volgende
aspecten in rekening te brengen:
1) Erkennen dat het Brussels Hoofstedelijk Gewest zal worden beschouwd als de auteur en de
titularis van alle auteursrechten met betrekking tot de digitale Iconotheek. Dit punt is reeds
gemaakt en afgehandeld.
2) Beslissen dat alle foto’s zullen worden genomen door werknemers van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dit punt is eveneens afgehandeld.
3) Nagaan of alle arbeidsovereenkomsten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest wel degelijk
een overdracht van alle auteursrechten bevatten in het kader van hun professionele activiteit.
Indien dit niet het geval is, er een aanhangsel aan toevoegen. Deze opdracht is ook volbracht –
het aanhangsel is voorzien.
4) Bij voorkeur gebouwen en monumenten kiezen die niet meer worden beschermd door het
auteursrecht. Er zijn immers een aantal gebouwen of monumenten die geen enkel probleem
meer opleveren met betrekking tot het beeld- of auteursrecht. Tal van gekende gebouwen en/of
monumenten werden ontworpen door architecten die meer dan 70 jaar overleden zijn. In dit
geval zijn die bouwwerken publiek domein en dient er geen enkele voorafgaande toestemming
te worden gevraagd, en moet er ook geen auteursrecht worden betaald. Algemeen genomen gaat
dit op voor alle monumenten gebouwd voor 1900.
De rest moet geval per geval worden nagegaan: bij wijze van voorbeeld, de werken van Hankar,
het huis Saint-Cyr, hotel Otlet, de sociale woningen rue Haute en rue Blaes... zijn publiek
domein geworden.
In geval van twijfel, mag niet geaarzeld worden om de identiteit van de architect of de
ontwerper van het monument na te gaan, en ook zijn sterfdatum. Het zal desgevallend aan hen
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toekomen om de rechten op te eisen, en velen van hen zullen reeds trots zijn indien men hun
werken tentoonstelt, als ook door de verdienste van de iconotheek aan te halen, die niet
winstgevend en van publiek belang is.
Dit punt is totnogtoe niet afgewerkt. Aangezien dit een moeilijke opdracht is besloten wij de
fotografen eerst foto’s te laten nemen van de voorgestelde punten – waarbij geen rekening werd
gehouden met aanwezige gebouwen of monumenten. Pas wanneer alle foto’s klaar zijn is
voorzien om deze te scannen op de rechten van aanwezige gebouwen en monumenten.
Aangezien er wat problemen opdoken met de stitching en de localisatie van de foto’s kan de
afwerking hiervan niet worden gegarandeerd. Niettemin is het aangewezen om voor dit punt een
architect en kenner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te spreken.
5) Zoveel mogelijk ruime vergezichten kiezen: beelden van sferen, van menigtes, van lanen, van
groepen gebouwen,… .
Dit probleem werd grotendeels vermeden doordat enkel 360° foto’s werden genomen. Op deze
foto’s wordt dus nooit één gebouw, monument of persoon geviseerd. De heer Hambersin blijft
tot onzer beschikking om voor ons de bedingen op te stellen met betrekking tot de eventuele
overdrachten van beeld- en auteursrechten voor alle foto’s die worden genomen in het kader van
de iconotheek.
Een extra beveiliging kan gebeuren door volgende tekst aan de site toe te voegen:
“De auteurs van deze website doen hun uiterste best om te achterhalen of en zo ja waar
eventuele rechthebbenden te vinden zijn. Mocht u informatie hebben over rechthebbenden die
niet of niet correct zijn vermeld, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met
XX@XX”
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III.11. SAMENVATTING BRONNEN
De tabel hieronder toont de belangrijkste gebruikte (of bruikbare) bronnen om indicatoren binnen de
verschillende thema's van de Wijkmonitoring op te maken. Daardoor is het mogelijk de betrokken
actoren voor de ontwikkeling van de Monitoring te identifiëren en de duurzaamheid van de thema's.
Aantal
indicatoren

Niveau data

bron

Gewestelijk

BROH
ACTIRIS
BUV
BUV/STRATEC
BIM
MBHG
Satellietfoto
BGHM
MIVB
URBIS

22
6
2
3
9
2
1
6
2
3

4

AAPD
KSZ
SEE2001
IMA
PolFed
RR
RR-uittreksel UCL
FOD eco

9
8
21
1
3
17
22
1

1

CF+ VG
ONE+K&G
PMS

11
3
2

Federaal

Gemeenschaps

Morfologie

Demografie Woonomgeving Mobiliteit
2
1
1
9

Huisvesting

Economie

14

2
6

SociaalCultureel

Participatie Gezondheid

1
2
2

1
6
2
1

2

8

1

1

1

15

7
3

1
1

1

15
22

1
1
11
3
2

Tab. III-02: De voorziene bronnen voor het realiseren van de Wijkmonitoring en hun bijdrage aan de verschillende thema's.
De cijfers staan telkens voor het aantal indicatoren.

Wat betreft de staat van de iconotheek verwijzen we de lezer naar het tussentijds rapport en de
geactualiseerde lijst van genomen foto's.
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Dit gedeelte van het rapport is een stand van zaken van eind januari 2008, waarin de evaluatie van de
indicatoren wordt besproken. Die beantwoordt aan 2 doelstellingen:
•
•

Een lijst van voorgestelde indicatoren opstellen (gerangschikt volgens de beschikbaarheid
van de gegevens) die kan worden geëvolueerd;
Per thematiek een korte beschrijving geven van de filosofie die werd gehanteerd bij de
selectie en doorverwijzen naar de fiches in bijlage die een gedetailleerd overzicht geven van
het belang van de voorgestelde indicatoren, de berekeningsmethode die is gebruikt of zal
gebruikt worden en de studies of publicaties waarvan het belang is aangetoond, wanneer die
bestaan.

IV.1. EEN EERSTE CORPUS RUIMTELIJKE INDICATOREN
We moeten van tevoren duidelijk aangeven dat de in dit rapport voorgestelde lijst niet definitief is.
Sommige indicatoren zijn zelfs nog nooit berekend (of toch niet voor het Brusselse Gewest) door een
gebrek aan gegevens. Bovendien moet het belang van het geheel van deze indicatoren op wijkniveau
en vooral hun geldigheid in de tijd worden bewezen, ook al is een gedeelte van de indicatoren al
berekend en blijken zij interessant. Het is dus mogelijk dat sommige indicatoren later worden
verwijderd en andere toegevoegd. Dit onderstreept de noodzaak van een permanente technische en
wetenschappelijke begeleiding, die niet is beperkt tot de fase waarin het instrument wordt opgestart.
Ondanks de moeilijkheden bij het verzamelen van interessante, toegankelijke en bruikbare gegevens
en databases, bleek bij de uitwerking van de Monitoring toch dat het van fundamenteel belang is om
geen indicatoren te nemen omdat de gegevens bestaan, maar om eerst na te denken over de noodzaak
van de indicatoren en daarna de nodige gegevens te zoeken.
Daarnaast is de berekening van de indicatoren om hun belang op wijkniveau te bepalen grotendeels
afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens voor het consortium. Voor de toegang tot sommige
gegevens moet immers een overeenkomst worden afgesloten tussen de gegevensverstrekkende
organisatie en het BISA, en soms is deze procedure nog niet volledig afgerond.
De lijst van voorgestelde indicatoren in het kader van het project is opgesteld op basis van al eerder
uitgevoerde studies (ervaring van de leden van het consortium), monitorings die zijn geanalyseerd aan
het begin van het project en gegevens/inlichtingen die werden verzameld tijdens de bronneninventaris.
Er zijn uiteindelijk twee groepen gegevens / inlichtingen geselecteerd, die leidden tot twee types
indicatoren. De indicatoren moesten reproduceerbaar in de tijd en eenvoudig zijn en herhalingen
vermijden.
1. Basisgegevens waarmee het Gewest kan worden gekarakteriseerd. Deze waarden leiden tot
de uitwerking van basisindicatoren of dienen als noemer voor de uitwerking van andere
indicatoren:
◦
Morfologie / ruimtelijke en fysieke organisatie
◦
Demografie
2. Indicatoren van de ‘stand van zaken’, die de basisthema’s van de monitoring aanvullen:
◦
Leefomgeving
◦
Mobiliteit
◦
Huisvesting
◦
Economie
◦
Sociaalcultureel
◦
Participatie
◦
Gezondheid
De lijst van voorgestelde indicatoren voor de Wijkmonitoring staat in de tabel. We stippen daarbij aan
dat deze lijst alle indicatoren bevat die ons in eerste instantie interessant leken voor een monitoring
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht de haalbaarheid van de berekening.
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De inventaris van beschikbare bronnen geeft een inzicht in de beschikbaarheid van de nodige
gegevens om deze indicatoren te berekenen. Zo kunnen deze, naast de classificatie van de indicatoren
in twee types, ook worden ingedeeld op basis van de beschikbaarheid van gegevens:
•
•

Indicatoren waarvan de gegevens bestaan en beschikbaar zijn op het niveau van de statistische
sectoren (of van het adres) en die bijgewerkt zijn (afkorting bestaand en geactualiseerd) ;
Indicatoren waarvan de gegevens bestaan en beschikbaar zijn op het niveau van de statistische
sectoren (of van het adres), maar die te weinig of helemaal niet zijn bijgewerkt (bestaand) ;
• Indicatoren waarvan nog geen gegevens bestaan (of alleen gegevens die niet vanuit een
statistisch oogpunt beschikbaar zijn) op het niveau van de statistische sectoren of van het adres
(niet beschikbaar).

Tab. IV-01. Lijst van de voorgestelde indicatoren in het kader van de Wijkmonitoring. De indicatoren zijn gerangschikt
volgens type en thema.
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Ind_id

Indicateur FR

Disponibilité

Num_source

Dénominateur

Deno_source

densité de population

E & MAJ

niveau
producteur
Fédéral

Numérateur

Morpho01

nb.habitants

RN

superficie brute

URBIS

Morpho02

densité de bureaux

E & MAJ

Régional

surface plancher bureau (m²)

AATL

superficie brute

URBIS

Morpho03

nombre moyen d'étages par bâtiment

E

Régional

total niveau (=bat*etages)

AATL

nb batiments

AATL

Morpho04

% batiments de 4 étageset plus

E

Régional

nb batiment dépassant 4 étages

AATL

nb batiments

AATL

Morpho05

encombrement intérieur des îlots

E & MAJ

Régional

surface au sol des bâtiments

URBIS

surface des ilôts

URBIS

Morpho06

segmentation du front bâti

E & MAJ

Régional

périmètre des îlots (m)

URBIS

nb parcelles en front de rue

URBIS

Morpho07

indice de végétation (ndvi moyen) ou
d'imperméabilisation estimé à partir photo satellitaire

E & MAJ

Régional

moyenne NDVI ou % surfaces
imperméabilisées

Photo satellitaire

Morpho08

surfaces bâties non affectées au logement

surfaces bâties des îlot

AATL

E

Régional

Morpho09

% logements construits avant 1961

E

Fédéral

logements pour lesquels
l'information est connue

ESE2001

Morpho09bis

âge moyen du bati

ND

Fédéral

demo01

% de moins de 3 ans

E & MAJ

Fédéral

population de moins de 3 ans

RN

population totale

RN

demo02

% de 3-5 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 3 et 5 ans

RN

population totale

RN

demo03

% de 6-17 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 6 et 17 ans

RN

population totale

RN

demo04

% de 18-29 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 18 et 29 ans

RN

population totale

RN

demo05

% de 30-44 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 30 et 44 ans

RN

population totale

RN

demo06

% de 45-64 ans

E & MAJ

Fédéral

population entre 45 et 64 ans

RN

population totale

RN

demo07

% 65 et plus

E & MAJ

Fédéral

population de plus de 65 ans

RN

population totale

RN

demo08

Age moyen

E & MAJ

Fédéral

Somme (effectif X âge)

RN

Somme effectif

RN

demo09

Coefficient de séniorité (80+/60+)

E & MAJ

Fédéral

Population de 80+

RN-extraction UCL

Population de 60+

RN-extraction UCL

demo10

taux de mobilité du quartier

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo11

Bilan migratoire du quartier

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo12

taux de mobilité du quartier avec le reste de la région

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo13

Bilan migratoire du quartier avec le reste de la région

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo14

taux de mobilité du quartier avec la Flandre

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo15

Bilan migratoire du quartier avec la Flandre

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo16

taux de mobilité du quartier avec la Wallonie

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo17

Bilan migratoire du quartier avec la Wallonie

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo18

taux de mobilité du quartier avec le reste du monde

E & MAJ

Fédéral

Entrants + sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo19

Bilan migratoire du quartier avec le reste du monde

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo20

% de sédentaires (intervale de 5 ans)

E & MAJ

Fédéral

non-migrants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo21

bilan migratoire des 18-29 ans

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo22

bilan migratoire des 30-44

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo23

bilan migratoire des 45-54

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo24

bilan migratoire des 55-69

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo25

bilan migratoire des 70 et plus

E & MAJ

Fédéral

Entrants - sortants

RN-extraction UCL

Population moyenne (t, t+5)

RN-extraction UCL

demo26

% d'isolés jeunes (moins de 30 ans)

E & MAJ

Fédéral

isolés 30-

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo27

% d'isolés de 30 ans ans et plus

E & MAJ

Fédéral

isolés 30+

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo28

% de couples avec enfants

E & MAJ

Fédéral

couples avec enfants

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo29

% de couples sans enfant

E & MAJ

Fédéral

couples sans enfants

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo30

% de ménages monoparentaux

E & MAJ

Fédéral

ménages monoparentaux

RN-extraction UCL

nombre de ménages total

RN-extraction UCL

demo31

% d'Européens (Europe des 15)

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo32

% d'Européens (12 pays récemment ajoutés)

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo33

% de Pays OCDE

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo34

% d'Afrique du Nord

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo35

% de Turquie

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo36

% d'Afrique noire

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

demo37

% d'autres nationalités

E & MAJ

Fédéral

population nationalité

RN

population totale

RN

cdv01

% de voiries en zones 30 et assimilées

E & MAJ

Régional

AED

longeur voiries

Urbis/AED

cdv02

niveau de saturation de la voirie

E

Régional

Longueur des zones 30, zones piétonnes et
zones résidentielles
volume de trafic

AED/Stratec

capacité voirie

AED/Stratec

cdv03

densité linéaire d'accidents de la circulation

E & MAJ

Fédéral

nombre accidents

PolFed

longeur voiries

PolFed

cdv04

Sentiment d'insécurité
ND

Fédéral

personne adoptant comportement
d'évitemment

PolFed

surfaces bâties non affectées au logements
AATL
logements construits avant 1961

ESE2001

AGDP

AGDP

personnes interrogées
PolFed

cdv05

indice d'exposition au bruit : Lden trafic automobile

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lden

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv06

indice d'exposition au bruit : Lden avion

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lden

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv07

indice d'exposition au bruit : Lamax avion

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lamax

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv08

indice d'exposition au bruit : Lden tram

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lden

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv09

indice d'exposition au bruit : Lden Lamax tram

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lamax

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv10

indice d'exposition au bruit : Lden train

E & MAJ

Régional

nb mailles X Lden

IBGE

nb mailles

IBGE

cdv11

proportion de sols pollués

ND

Régional

supericie sols pollués

IBGE

superficie brute

IBGE

cdv12

propreté perçue (murs ou bâtiments salis, objets qui
traînent dans la rue)

E

Fédéral

nombre de ménage insatisfaits

ESE2001

nombre de ménages ayant
répondu à la question

ESE2001

cdv17

propreté perçue (murs ou bâtiments salis, objets qui
traînent dans la rue)

E & MAJ

Fédéral

personnes considérant l'état du quartier comme PolFed
un problème

personnes interrogées

PolFed

cdv13

valeur moyenne journalière anuelle en Nox

E & MAJ

Régional

nb mailles

IBGE

espace vert public à proximité : part de la population
dans rayon de "x" m autour d'un espace vert public

ND

Régional

nb mailles X concentrations moyennes
journalières annuelles
population à proximité d'un espace vert

IBGE

cdv14

IBGE

population totale

RN

cdv15

‰ batiments classés

E & MAJ

Régional

nb. batiments classés * 1000

AATL

nb batiments

Urbis

cdv16

‰ bâtiments inscrits dans l'inventaire du patrimoine

ND

Régional

nb batiments

Urbis

nb. batiments signalés * 1000
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mob01

Répartition modale

E

Fédéral

nb usagers auto ou moto

ESE2001

nb de personne se déplaçant
(domicile travail+scolaires)

ESE2001

mob02

% abonnés à la stib

E & MAJ

Régional

nb abonnés

STIB

population de plus de 6 ans

RN

mob03

congestion du stationnement en voirie : moyenne des % E
sf de stationnement occupée (5h30-7h et 7h-10h)

Régional

surface de stationnement x taux d'occupation

AED

surface de stationnement

AED

mob04

partage de l'espace public

Régional

surface la voirie non affectée à la circulation
l'automobile

URBIS

surface de la voirie

URBIS

mob05

Régional

AED/Stratec

Régional

AED/Stratec

mob07

accessibilité du quartier en transport privé (indicateur à E
définir)
accessibilité du quartier en transport publics (indicateur E
à définir)
accessibilité du quartier par la STIB (indicateur à définir) ND

log01

% des ménages résidant en appartement

E

Fédéral

nb logements en appartements

ESE2001

% des ménages résidant en maison unifamiliale

E

Fédéral

nb logements en maisons unifamiliales

ESE2001

log03

% logements non mitoyens

E

Fédéral

ESE2001

log04

% logements moins de 54 m²

E

Fédéral

nb logements en maisons unifamiliales
jumelées et séparés
nb logements moins de 54 m²

log05

% logements de 55 à 84 m²

E

Fédéral

nb logements de 55 à 84 m²

ESE2001

log06

% logements 85m² à 104m²

E

Fédéral

nb logements 85m² à 104m²

ESE2001

log07

% logements de plus de 105 m²

E

Fédéral

nb logements de plus de 105 m²

ESE2001

log08

surface moyenne par logement

E

Fédéral

surface totale des logements (m²)

ESE2001

log09

surface moyennes par habitant

E

Fédéral

surface totale des logements (m²)

ESE2001

log10

nombre de pièces par logement

E

Fédéral

nb total de pièces

ESE2001

log11

nombre de pièces par habitant

E

Fédéral

nb total de pièces

ESE2001

nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb logements avec information
connue
nb total d'occupants (pas de
réponse exclus)
nb logements avec information
connue
nb total d'occupants (pas de
réponse exclus)

ESE2001

log02

log12

nombre logements sociaux

E & MAJ

Régional

nb de logements sociaux

SLRB

log13

% logements sociaux

E & MAJ

Régional

nb de logements sociaux

SLRB

nombre de ménages

RN

log14

% ménages en attente d'un logement social

E & MAJ

Régional

SLRB

nombre de ménages

RN

log15

loyer moyen des logements sociaux

E & MAJ

Régional

nb demandes (au lieu de résidence des
demandeurs
total des loyers

SLRB

nb de logements sociaux

SLRB

log16

% logments sociaux innocupés depuis longtemps

?

Régional

SLRB

nb de logements sociaux

SLRB

log17

confort des logements sociaux

E & MAJ

Régional

SLRB

nb de logements sociaux

SLRB

log18

% logements occupés par le propriétaire

E

Fédéral

ESE2001

log19

% logements mis en location par des particuliers

E

Fédéral

nb logement sociaux innocupé depuis
longtemps
nb logement sociaux avec salle de bain et
chauffage central
nombre de logements occupés par le
propriétaire
nombre de logements en location dont le
propriétaire est un particulier

nb logements avec information ESE2001
connue
nb logements en location avec ESE2001
information connue

log20

prix d'achat moyen d'une habitation

ND

Fédéral

AGDP

log21

prix d'achat moyen d'un appartement

ND

Fédéral

AGDP

log22

prix d'achat moyen d'une maison

ND

Fédéral

AGDP

log23

Loyer moyen d'une habitation

ND

Fédéral

AGDP

log24

Loyer moyen d'un appartement

ND

Fédéral

AGDP

log25

loyer moyen d'une maison

ND

Fédéral

AGDP

log26

prix moyen d'un terrain à bâtir

ND

Fédéral

log27

revenu cadastral moyen des habitations

ND

Fédéral

RC total

AGDP

superficie totale

log28

% logement avec confort de base

E

Fédéral

nombre de logements avec confort de base

ESE2001

log29

% logements avec chauffage central

E

Fédéral

nombre de logements avec chauffage central

ESE2001

nb logements en location avec ESE2001
information connue
nb logements en location avec ESE2001
information connue

log30

nombre de primes à la rénovation (logement)

E & MAJ

Régional

nombre de primes

AATL

log31

nombre de primes à la rénovation (façade)

E & MAJ

Régional

nombre de primes

AATL

log32

montant des primes à la rénovation (logement)

E & MAJ

Régional

montant des primes

AATL

log33

montant des primes à la rénovation (façade))

E & MAJ

Régional

montant des primes

AATL

log34

E & MAJ

Régional

nombre de primes * 1000

AATL

nombre de ménages

RN

E & MAJ

Régional

nombre de primes * 1000

AATL

nombre de ménages

RN

log36

nombre de primes à la rénovation versée pour 1000
ménages (logement)
nombre de primes à la rénovation versée pour 1000
ménages (façade)
montant moyen des primes à la rénovation (logement)

E & MAJ

Régional

montant total des primes

AATL

nombre de primes

AATL

log37

montant moyen des primes à la rénovation (façade)

E & MAJ

Régional

montant total des primes

AATL

nombre de primes

AATL

log38

Régional

montant total des primes

AATL

nombre de ménages

RN

Régional

montant total des primes

AATL

nombre de ménages

RN

log40

montant de primes à la rénovation versées par ménage E & MAJ
(logement)
montant de primes à la rénovation versées par ménage E & MAJ
(façade)
taux d'acceptation des dossier (logement)
E & MAJ

Régional

dossier acceptés

AATL

dossiers introduits

AATL

log41

taux d'acceptation des dossier (façade)

E & MAJ

Régional

dossier acceptés

AATL

dossiers introduits

AATL

log42

Taux de subsidiation moyen (logement)

E & MAJ

Régional

somme des % de subsidiation

AATL

nombre de primes

AATL

log43

Taux de subsidiation moyen (façade)

E & MAJ

Régional

somme des % de subsidiation

AATL

nombre de primes

AATL

eco01

taux d'activité global

E & MAJ

Fédéral

nombre d'actifs au lieu de résidence

BCSS

nombre 18 - 64 ans

RN

eco02

taux de chômage global

E & MAJ

Régional

nombre de chômeurs

ACTIRIS

nombre 18 - 64 ans

RN

eco03

taux de chômage des jeunes

E & MAJ

Régional

nombre de chômeurs de 18-30 ans

ACTIRIS

nombre 18 - 30 ans

RN

eco04

% jeunes chômeurs parmis les chômeurs

E & MAJ

Régional

nombre de chômeurs de 18-30 ans

ACTIRIS

nombre total de chômeurs

ACTIRIS

eco05

% chômeurs de longue durée parmis les chômeurs

E & MAJ

Régional

ACTIRIS

nombre total de chômeurs

ACTIRIS

eco06

% chômeurs avec profil employé

E & MAJ

Régional

nombre de chômeurs longue durée (plus d'un
an)
nombre de chômeurs avec profil employé

ACTIRIS

nombre total de chômeurs

ACTIRIS

eco07

% chômeurs diplômés du supérieur

E & MAJ

Régional

nombre de hômeurs avec diplôme Unif+sup

ACTIRIS

nombre total de chômeurs

ACTIRIS

eco08

stabilité de l'emploi

E

Fédéral

nb salariés à titre permanent

ESE2001

nb salariés

ESE2001

eco09

Indice de qualification (diplôme maximal obtenu)

E

Fédéral

population fortement qualifiée

ESE2001

population faiblement qualifiée ESE2001

eco10

% 18-25 dans l'enseignement supérieur

E

Fédéral

nb 18-24 dans l'enseignement supérieur

ESE2001

population 18-24 ans

ESE2001

eco11

revenu moyen par déclaration

E & MAJ

Fédéral

revenu total

SPFeco

nombre de déclaration

SPFeco

eco12
eco13
eco14

salaire moyen
pension moyenne
part des revenus du travail

E & MAJ
E & MAJ
E & MAJ

Fédéral
Fédéral
Fédéral

masse salariale
montant total
nb de salariés et indépendants

BCSS
BCSS
BCSS

salariés en ETP
nb bénéficiaires
population de plus de 18 ans

BCSS
BCSS
RN

eco15

densité de commerces locaux

E

Régional

nombre de commerces locaux * 1000

population

RN

nombre de commerces locaux
* 1000
superficie ilots
nombre d'établissements
ensemble des travailleurs au
lieu de travail

AATL

mob06

log35

log39

E

Régional

STIB

ESE2001

ESE2001

ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001
ESE2001

AGDP
AGDP

AATL
eco16

% de commerces supralocaux

E

Régional

nombre de commerces supralocaux

eco17
eco18
eco19

Densité d'emploi
Taille moyenne des établissements
origine géographique des travailleurs

ND
ND

Fédéral
Fédéral

ND

Fédéral

nb emplois
nombre d'emplois
travailleurs originaire d'une zone déterminée
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soc01

places en crèches par enfant

E & MAJ

Communautaire

nombre de places dans les crèches

ONE + K&G

population 0-3 ans

soc02

accesibilité des places en crèches (moyenne des
accesibiltiés par secteur statistique)

E & MAJ

Communautaire

nombre de places dans les crèches

ONE + K&G

soc03

accesibilité des places en crèches a tarif régulé
(moyenne des accesibiltiés par secteur statistique)

E & MAJ

Communautaire

nombre de places dans les crèches à tarif
régulé

ONE + K&G

soc04

capacité écoles maternelles

ND

Communautaire

capacité des écoles maternelles

CF + VG

population 0-3 ans dans un
rayon de 2 km du secteur
statistique)
population 0-3 ans dans un
rayon de 2 km du secteur
statistique)
population 3-5 ans

soc05

capacité écoles primaires

ND

Communautaire

capacité des écoles primaires

CF + VG

population 6-12 ans

soc06

capacité écoles secondaires

ND

Communautaire

capacité des écoles primaires

CF + VG

population concernée

soc07

capacite ecole supérieures

ND

Communautaire

capacité des écoles primaires

CF + VG

population concernée

soc08

capacité enseignement universitaire

ND

Communautaire

capacité des écoles primaires

CF + VG

population concernée

soc09

ND

Communautaire

CF + VG

soc10

indice de recrutement local des écoles maternelles et
primaires
indice de retard scolaire

ND

Communautaire

CF + VG

soc11

indice élèves d'origine étrangère

ND

Communautaire

CF + VG

soc12

indice filière étude secondaire

ND

Communautaire

CF + VG

soc13

indice de répartition selon la langue de l'enseignement

ND

Communautaire

CF + VG

soc14

indice part des élèves défavorisés

ND

Communautaire

part01

Coefficient de localisation des élus communaux 2006

E & MAJ

Régional

voir fiche

MRBC

voir fiche

MRBC

part02

E & MAJ

Régional

voir fiche

MRBC

voir fiche

MRBC

sant01-04

Coefficient de localisation des candidats aux élection
communales
Taux de mortalité standardisé

E & MAJ

Fédéral

voir fiche

RN

voir fiche

RN

sant05-06

% enfants qui se sentent en moins que bonne santé

enfants interrogés

PMS

sant07

sant08-011
sant012

CF + VG

nb enfants en moins que bonne santé
ND

Communautaire

PMS

ND

Fédéral

IMA

ND
ND

Fédéral
Communautaire

BCSS
PMS

utilsation de soins et médicaments

% personnes handicapées
Body Mass Index

IMA
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IV.2. BESCHRIJVING VAN DE VOORGESTELDE INDICATOREN
IV.2.1. MORFOLOGIE, RUIMTELIJKE EN FYSISCHE ORGANISATIE
IV.2.1.1.DE OUDERDOM VAN DE BEBOUWING
De ouderdom van de woning kan als basisindicator een beeld geven van de kwaliteit van het
woningbestand, als ook van de evolutie van de urbanisatie. Uit gegevens van het aantal woningen van
verscheidene ouderdom in 2006 zien wij dat we na 1961 een sterke terugval kennen van nieuwbouw.
De indicator die het aantal woningen weergeeft die gebouwd zijn na 1961 kan op longitudinale wijze
de evolutie van het woningbestand specificeren, en aantonen waar zich vernieuwingen voordoen. Een
andere manier om de evolutie van de urbanisatie te bekijken is de gemiddelde leeftijd van de
gebouwen te berekenen per wijk. Deze indicator laat iets meer detail toe dan de vorige, maar is echter
ook gevoelig voor vertekeningen. Om de vertekeningen waaraan een gemiddelde altijd gevoelig is te
compenseren moet deze indicator steeds samen worden bekeken met de vorige.
IV.2.1.2. RUIMTEGEBRUIK EN RELATIE PUBLIEKE/PRIVATE RUIMTE
De index van de vegetatie of ondoordringbaarheid van de bodem verschaft een foto van de
beplantingsgraad in de verschillende wijken. In aanvulling op de ‘bebouwingsgraad van de
bouwblokken’ focust deze indicator op de ruimte die wordt ingenomen door groen, vooral vanuit een
ecologische optiek. De indicator houdt dus geen rekening met bebouwde oppervlakken in
huizenblokken, zoals parkeerplaatsen. Groendaken en daktuinen worden wel meegerekend.
In aanvulling op de ‘hoogte van de gebouwen’ en de ‘verdeling van de gevelbreedte’ kan met de
'bebouwingsgraad van de bouwblokken' een ‘horizontale’ morfologie (of luchtfoto) van het Brussels
Gewest worden gemaakt. Hier is het de bedoeling om inzicht te krijgen in de openheid of
toegankelijkheid van de ruimte, dat wil zeggen het gedeelte van de ruimte dat niet in beslag wordt
genomen door een gebouw.
De bepaling van de verdeling van de gevelbreedte geeft inzicht in de morfologie van de gebouwen
van de wijken, met name het visuele ritme van de straat dat iemand die door de wijk loopt waarneemt.
IV.2.1.3. STRUCTUUR VAN DE BEBOUWING
Als basisindicator wil de bouwdichtheid bijdragen tot een notie met betrekking tot de morfologische
dichtheid van de buurt en van de stad. De studie van de morfologie van een stad situeert zich veelal op
het niveau van de waarneming, de uiterlijke bouwdichtheid. De hoogte van de gebouwen is daarbij
medebepalend ("rechtstandige" morfologie). Hoogbouw draagt bij tot een verdichting van het
stadsbeeld. Gegevens met betrekking tot het aantal etages binnen een gebouw kunnen deze indicator
invullen. In de Gewestelijke Stedebouwkundige Verordening (GSV/RRU – titel 2 – art.15 ) bestaat de
regel dat gebouwen vanaf 4 verdiepingen hoog over een lift dienen te beschikken .
De bepaling van de dichtheid van kantoren is bedoeld om een typologie van de activiteiten in de
wijken te maken, maar ook van de structuur van de gebouwen. Deze sector is bijzonder ontwikkeld in
het Brusselse Gewest. Na een update zal deze indicator ook inzicht geven in de dynamiek van de
wijken en dus een gedeeltelijke compensatie vormen voor de indicator ‘dichtheid van de
arbeidsplaatsen’ wanneer die niet beschikbaar is. Maar deze dynamische benadering moet ermee
rekening houden dat er een grote leegstand is en dat niet elke vastgoedontwikkeling gepaard gaat met
een evenredige ontwikkeling van de werkgelegenheid.
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De bepaling van het percentage bebouwde oppervlakte niet bestemd voor huisvesting maakt het
mogelijk om een onderscheid te maken tussen monofunctionele wijken met kantoren, dienstverlening
of industrie, gemengde wijken en ‘slaapwijken’. Deze indicator is eveneens interessant in termen van
de functionele competitie van de ruimte in de ruimtelijke ordening, omdat die meer vertelt over de
functie (activiteiten) van de wijk, het soort personen dat er komt en op welke tijdstippen (in termen
van de specifieke potentiële mobiliteit). De behoeften en verwachtingen over de inrichting van de wijk
en de aangeboden diensten zullen verschillend zijn.

IV.2.2. DEMOGRAFIE
Op demografisch vlak zijn twee types indicatoren geselecteerd. Enerzijds structurele indicatoren die
de bevolking op een gegeven moment kenmerken:
• leeftijdsstructuur;
• type huishoudens;
• buitenlandse bevolking.
Anderzijds bewegingsindicatoren die iets zeggen over de mobiliteit van de bevolking:
• migratiesaldo en verhuisintensiteit volgens de bestemming;
• migratiesaldo per leeftijd;
• sedentariteit.
IV.2.2.1. STRUCTUUR PER LEEFTIJD

Gemiddelde leeftijd
De senioriteitscoëfficiënt (percentage mensen van ouder dan 80 jaar onder de zestig-plussers) meet de
veroudering van oudere mensen.
Percentage personen per onderstaande leeftijdgroepen:
•
•
•
•
•
•
•

0-2 jaar: nog niet schoolgaande kinderen;
3-5 jaar: kinderen die naar school mogen, maar niet leerplichtig zijn;
6-17 jaar: leerplichtige kinderen en jongeren;
18-29 jaar: jongeren van wie de meesten tijdens deze leeftijdsschijf op de arbeidsmarkt
komen;
30-44 jaar: volwassenen op de arbeidsmarkt die hun gezin opbouwen;
45-64 jaar: volwassenen voor hun pensioen;
65 jaar en ouder: gepensioneerde volwassenen (merendeels).

De hier gebruikte limieten voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn niet de klassieke limieten
(meestal gaan die per vijf of tien jaar). We hebben erop gelet dat de leeftijdsgroepen zijn afgestemd op
de levenscycli, zodat deze gelinkt kunnen worden aan de specifieke behoeften van die groep.
Met deze categorieën kan een indicator zoals de gemiddelde leeftijd worden opgesteld. Ze houden
rekening met het belang van de leeftijdscategorie in een bepaalde wijk.
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Huishoudens
Er werden vijf types huishoudens onderscheiden, waarmee de meeste situaties kunnen worden
beschreven:
•
alleenstaanden van jonger dan 30 jaar: huishoudens van één persoon van jonger dan 30 jaar;
•
alleenstaanden van 30 jaar en ouder: huishoudens van één persoon van ouder dan 30 jaar;
•
koppels zonder kinderen: huishoudens van twee niet-verwante personen, al dan niet gehuwd,
beiden ouder dan 15 jaar;
•
koppels met kinderen: huishoudens van drie personen of meer, van wie minstens twee leden
ouder dan 15 jaar zijn, niet verwant, al dan niet getrouwd; de andere leden van het huishouden
zijn een afstammeling van minstens één van de vermelde twee volwassenen;
•
eenoudergezinnen: huishouden van twee of meer personen die verwant zijn; het gaat om één
ouder en zijn of haar kinderen.
De andere types huishoudens (waaronder collectieve huishoudens en multigenerationele families)
werden niet geselecteerd, omdat het over het algemeen over een zeer beperkt aantal gaat en omdat –
voor de collectieve huishoudens – hun inschrijving via het Rijksregister niet van voldoende kwaliteit is
om exploratie van de gegevens mogelijk te maken.

Nationaliteiten
In een hoofdstad met internationale uitstraling zoals Brussel vinden we een groot aantal
nationaliteiten. Sommigen zijn het gevolg van historische migratiestromen; andere van recente
politieke veranderingen. De volgende groepen zijn geselecteerd:
• Europa van de 15;
• Zwart-Afrika;
• Europa van de nieuwe lidstaten van de EU
• OESO-landen (behalve EU en
(tussen 2004-2007);
Turkije);
• Noord-Afrika;
• Andere landen.
• Turkije;
Het is belangrijk om Europa van de 15 te onderscheiden van de landen die recent zijn toegetreden,
omdat de migratiestromen uit die landen niet identiek zijn.
De beslissing om Turken en Noord-Afrikanen afzonderlijk te nemen is gebaseerd op het feit dat deze
twee gemeenschappen de grootste zijn, te meer omdat het gaat om groepen die sterk geconcentreerd
zijn in sommige delen van de hoofdstad.
De twee volgende groepen zijn meer verspreid over het Brusselse grondgebied. Het is echter
belangrijk om ze te kunnen onderscheiden, omdat ze een zeer verschillende sociaal-economische
realiteit hebben.
Op dit punt bestaan twee mogelijkheden. De eerste is werken op basis van de opgegeven nationaliteit.
Het probleem is dat mensen die tot Belg zijn genaturaliseerd automatisch ontsnappen aan deze
definitie. Uit recent onderzoek blijkt dat genaturaliseerde en niet genaturaliseerde mensen die
afkomstig zijn uit hetzelfde land niet in dezelfde wijk wonen. Dat komt hoofdzakelijk door het feit dat
genaturaliseerde mensen vaak al langer in België verblijven en dat ze indertijd niet in dezelfde wijken
terechtkwamen als de recente migranten. De anciënniteit van de migratie beïnvloedt de keuze van de
locatie. Niettemin is deze anciënniteit een voorwaarde voor de naturalisatie.
Een oplossing voor dit probleem is twee groepen indicatoren voorstellen: de eerste groep op basis van
huidige nationaliteit en de tweede op basis van de nationaliteit van oorsprong (van geboorte).
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IV.2.2.2. RESIDENTIËLE MOBILITEIT

Migratiesaldo
Het migratiesaldo is het verschil tussen de aankomst in het land door immigratie en het verlaten van
het land door emigratie, voor de geschatte bevolking halverwege de observatieperiode.
We kunnen inzicht krijgen in de migratie door de situatie van een gemeente of van een wijk op twee
verschillende tijdstippen te vergelijken. Daarvoor vergelijkt men de situatie van iedere persoon op
twee verschillende data op basis van het bevolkingsregister. Met uitzondering van geboortes en
sterfgevallen, wordt elke persoon die niet aanwezig is in de wijk aan het begin van de
observatieperiode maar wel aan het einde, beschouwd als een immigrant; daartegenover wordt elke
persoon die aanwezig is in de gemeente aan het begin van de periode, maar niet meer aan het einde,
beschouwd als een emigrant.
Indien men beschikt over de locatie (gemeente en statistische sector) aan het begin en het eind van de
periode kan men deze migranten, indien men hun oorsprong en bestemming vergelijkt, als volgt
indelen:
• internationale migranten: mensen van wie de verblijfsplaats aan het begin en het einde
van de periode niet in hetzelfde land ligt;
• interregionale migranten: mensen van wie de verblijfsplaats aan het begin en het einde
van de periode wel in hetzelfde land, maar niet in dezelfde regio ligt27;
• interwijk-migranten: mensen van wie de verblijfsplaats aan het begin en het einde van de
periode wel in dezelfde regio, maar niet in dezelfde wijk ligt.
Deze manier van werken garandeert betrouwbare en nauwkeurige resultaten. Men moet echter kunnen
beschikken over individuele gegevens. Pas als men de situatie van een persoon op twee tijdstippen kan
vergelijken, kan men zijn status bepalen. Om een zekere stabiliteit in de resultaten te garanderen en
toevallige fluctuaties als gevolg van kleine aantallen te vermijden, werd een interval van vijf jaar
gehanteerd.
Op die basis zijn vier migratiesaldos berekend:
• migratiesaldo tussen wijken: migratiesaldo tussen de wijk en de andere wijken vh Gewest;
• migratiesaldo met Wallonië: migratiesaldo tussen de wijk en Wallonië;
• migratiesaldo met Vlaanderen: migratiesaldo tussen de wijk en Vlaanderen;
• internationale migratiesaldo: migratiesaldo tussen de wijk en het buitenland.
Met deze migratiesaldos kan de aantrekkingskracht van een wijk voor een welbepaalde afkomsten en
bestemmingen worden beoordeeld.

Verhuisintensiteit
Deze indicator wordt verkregen indien men de immigranten en emigranten optelt. Terwijl het
migratiesaldo betekenis geeft aan de uitwisselingen, geeft de verhuisintensiteit de intensiteit van de
stromen weer. Want ook al bevindt het resultaat van een optelling zich in de buurt van nul, dat
betekent niet dat er geen uitwisselingen zijn. Die kunnen in tegendeel zeer intensief zijn. Zo hebben
de meeste Belgische steden een migratiesaldo in de buurt van nul of negatief. Maar dezelfde steden

27

Het zou ook interessant zijn om de migratie tussen de gewesten verder te verfijnen naar migratie tussen
provincies en arrondissementen. Maar we mogen niet vergeten dat we met redelijk kleine hoeveelheden werken
(ongeveer 10.000 bewoners), van wie sommige een uiterst lage verhuisintensiteit hebben. Daardoor heeft de
berekening van de uitwisselingen tussen provincies en wijken statistisch geen betekenis. Voor sommige wijken
zijn de waarden (van 5 jaar) lager dan 10, waardoor de relevantie uiterst gering is. Deze benadering is
interessant op gewestelijk niveau, maar ontsnapt ruimschoots aan het kader dat voor dit onderzoek werd
gedefinieerd.

hebben tevens de hoogste verhuisintensiteit. In een individuele levenscyclus hebben ze vaak een
overgangsfunctie en hun ‘turn over’ is hoger dan elders28.
Op basis van de definitie van verschillende types migranten zijn, naast de algemene verhuisintensiteit,
4 verhuisintensiteiten berekend:
• verhuisintensiteit tussen wijken: verhuisintensiteit tussen de wijk en de andere
wijken van het Gewest;
• verhuisintensiteit met Wallonië: verhuisintensiteit tussen de wijk en Wallonië;
• verhuisintensiteit met Vlaanderen: verhuisintensiteit tussen de wijk en
Vlaanderen;
• internationale verhuisintensiteit: verhuisintensiteit tussen de wijk en de rest van de
wereld.

Migratiesaldo per leeftijdsgroep
Het migratiesaldo per leeftijdsgroep staat toe om het type inwoners dat een wijk wint of verliest te
bepalen. Zelden hebben de nieuwkomers hetzelfde profiel als de vertrekkers. In de meeste gevallen
behoren ze niet tot dezelfde leeftijdsgroep. Dat is het duidelijkst te zien in de uitwisseling tussen het
Brusselse Gewest en de rand. Een belangrijk deel van de vertrekkers bestaat uit jonge gezinnen (30-45
jaar) met kinderen, terwijl zich onder de nieuwkomers veel alleenstaande jongeren (18-25 jaar) of
jonge koppels bevinden.
Het is dus belangrijk te kunnen bepalen welk type bevolking een gemeente of een wijk kan aantrekken
of behouden.
Ook hier zijn de gebruikte leeftijdsgrenzen eerder gebaseerd op de levenscycli, in het bijzonder de
cycli die in lijn zijn met de veranderingen in het migratiegedrag:
•
•
•
•
•

18-29 jaar: jongeren die tijdens deze leeftijdsschijf, voor het grootste deel, op de arbeidsmarkt
komen en het ouderlijk huis verlaten;
30-44 jaar: volwassenen op de arbeidsmarkt die een gezin opbouwen. Dit is de groep die het
vaakst betrokken is bij migratie naar de rand van de stad;
45-54 jaar: volwassenen voor hun pensioen. Deze groep is bijzonder weinig mobiel.
55-69 jaar: deze periode stemt overeen met de migratie naar ouderenopvang. Deze groep kent
een verhoging in de mobiliteit ten opzichte van de vorige groep;
70 jaar en ouder: deze laatste leeftijdsgroep heeft een redelijk specifiek statuut. Meestal betreft
het migratie naar collectieve huishoudens, zoals bejaardentehuizen.

De eerste leeftijdsgroep, 0-17 jaar, maakt geen deel uit van de indicator, omdat hun migratie
afhankelijk is van die van hun ouders.

Sedentariteitsgraad
De sedentariteitsgraad is het aantal personen die niet van wijk zijn veranderd tijdens een gegeven
periode, tegenover de geschatte bevolking halverwege de observatieperiode.
Met deze indicator kan het vermogen van een wijk om zijn inwoners te behoduen worden beoordeeld.
Niettemin mag die alleen worden geïnterpreteerd in relatie tot de eigenschappen van het woningpark
en de bewoners. Zo zal een wijk met een meerderheid van huurwoningen een minder sedentaire
bevolking kennen dan een wijk waarvan de meerderheid van de bewoners eigenaar zijn.
Het belang van deze indicator kan liggen in de mogelijkheid om de bevolking te betrekken bij het
leven van de wijk. In een wijk waarvan de meeste bewoners op doortocht zijn, is het misschien
moeilijk om de bevolking te mobiliseren voor activiteiten en collectieve acties.
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Het is belangrijk om hier te preciseren dat de waarde van de verhuisintensiteit, indien alles hetzelfde blijft, gedeeltelijk
afhankelijk is van de oppervlakte van een wijk. Hoe groter de oppervlakte, des te hoger de verhuisintensiteit.

IV.2.3. WOONOMGEVING
IV.2.3.1. EEN GEZONDE EN AANGENAME WOONOMGEVING
Verontreinigingsproblemen worden steeds minder getolereerd, zowel op Europees niveau als op
gewestelijk niveau. Verontreiniging als gevolg van menselijke activiteiten, zoals geluidsoverlast,
veroorzaakt risico’s en beschadigingen voor de menselijke gezondheid of voor het milieu. Bovendien
bleek uit de resultaten van de sociaaleconomische enquête uit 2001 dat de geluidsoverlast in het
Brusselse Gewest kritiek is, met bijna 35 % van de huishoudens die klagen over het gebrek aan stilte
in hun buurt en slechts 17 % die heel tevreden zijn (Gezondheids- en welzijnsatlas, 2006). Aangezien
de Wijkmonitoring onderzoek doet naar de woonomgeving en de gezondheid, is een geluidsindicator
dus geheel en al gerechtvaardigd.
De impact van menselijke activiteiten op de kwaliteit van de lucht en de risico’s en schade van deze
verontreiniging op de menselijke gezondheid en het milieu staat eveneens steeds meer boven aan de
agenda. Bovendien bleek uit de resultaten van de Sociaal-Economische Enquête van 2001 dat de
luchtkwaliteit belangrijk is in Brussel: de gewestelijke tevredenheidsindicator toont een
oververtegenwoordiging van negatieve beoordelingen (Gezondheids- en Welzijnsatlas 2006). Daarom
leek het ons interessant om in de Wijkmonitoring, die over thema’s als leefomgeving en gezondheid
gaat, een indicator over de luchtvervuiling op te nemen.
Uit de resultaten van de Sociaal-Economische Enquête van 2001 blijkt dat de Brusselse huishoudens
positiever oordelen over de netheid van de stad, dan over de luchtkwaliteit en het lawaai
(Gezondheids- en Welzijnsatlas 2006). De kaart van de tevredenheidsindex toont echter een
uitgesproken ruimtelijk verschil, die de opname van deze indicator in de Wijkmonitoring
rechtvaardigt. De gegevens over het afvalbeheer zijn de eigendom van meerdere privébedrijven en zijn
daarom moeilijk toegankelijk. Bovendien is de wijze waarop deze gegevens worden ingezameld niet
compatibel met de schaal van de Wijkmonitoring. Op basis van de resultaten van de SociaalEconomische Enquête uit 2001 hebben we gekozen voor een index van de perceptie van de netheid
door de Brusselse huishoudens, waarin alle subjectiviteit die dit onderwerp kan bevatten is
geïntegreerd. Naast de Sociaal-Economische Enquête kan de Veiligheidsmonitor van de Federale
Politie de nodige gegevens leveren, indien het aantal enquêtes wordt opgevoerd, rekening houdend
met de afbakening van de wijken.
De levenskwaliteit van de bewoners van de wijk of van de mensen die genieten van de voorzieningen
in de wijk, de economische vitaliteit en de werkgelegenheidsdynamiek van de wijk worden sterk
beïnvloed door de druk die het autoverkeer uitoefent. Die invloed strekt zich uit over meerdere
factoren, zoals de luchtkwaliteit, stress, geluidsoverlast, de toegankelijkheid van de wijk (voor mensen
en goederen) en het gevoel bij de bewoners dat de wijk van hen is. Dat rechtvaardigt de integratie van
een indicator van het verzadigingsniveau van de wegen in de wijken door het autoverkeer.
De verhouding van zones 30 en gelijkgestelde zones weerspiegelt de mogelijkheden voor de
bewoners om zich thuis te voelen in hun wijk, wat vooral afhankelijk is van de plaats voor fietsers,
voetgangers of spelende kinderen. Dat gevoel zal – onder andere – groter zijn en beter ervaren worden
door de bewoners indien de snelheid van de auto’s wordt beperkt.
In aanvulling op de indicator ‘begroeiing’ van het thema morfologie geeft de aanwezigheid van
groene openbare ruimte in of in de buurt van de wijk inzicht in de sociale rol van de groene ruimten
in de stad.
De architecturale en culturele rijkdom van een wijk draagt bij tot het aangename karakter. Vooral via
het erfgoed krijgt men hierin meer inzicht. Wanneer het erfgoed goed onderhouden wordt , kan dit de
kwaliteit van het stadsleven behouden of verbeteren. Deze indicator is dus bedoeld om de rijkdom van
het architecturale erfgoed van de wijken te bepalen op basis van het aantal monumentale gebouwen in
de verschillende wijken.

IV.2.3.2. EEN VEILIGE WOONOMGEVING
Net zoals het milieu maakt de veiligheid integraal deel uit van de leefomgeving. Gezien het drukke
wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het bijzonder interessant om gegevens over de
verkeersveiligheid op te nemen in de Wijkmonitoring.
Ook in een bredere context maakt de veiligheidsproblematiek deel uit van talloze debatten, zowel in
Brussel als elders. Er zijn twee benaderingen mogelijk:
•

Analyse van de criminaliteitsstatistieken, die echter onvoldoende beschikbaar en van
onvoldoende kwaliteit zijn op het subgemeentelijke niveau voor opname in de Wijkmonitoring:
volgens de Veiligheidsmonitor 2006 worden gemiddeld 34 % van de overtredingen aangegeven
bij de politie en wordt voor slechts 25 % daarvan een proces-verbaal opgemaakt. Bovendien wordt
van een gedeelte van de delicten (die op straat plaatsvinden) slechts de gemeente opgegeven. Ook
de lokalisatie van overtredingen in het openbaar vervoer of aan de haltes vormt een probleem.

•

Analyse van het ‘onveiligheidsgevoel’, dat wordt gemeten aan de hand van een instrument als de
Veiligheidsmonitor die de Federale Politie uitvoerde bij de burger. Een van de belangrijkste
thema’s van de Veiligheidsmonitor is de kwantificatie en de analyse van dit onveiligheidsgevoel.
De Monitor 2006 toont aan dat dit groter is in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië. Ook op het
gebied van wijkoverlast (bijvoorbeeld diefstallen uit auto’s, inbraken, geweldplegingen en
aanranding) scoort het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaak hoog.

IV.2.4. HUISVESTING
Een eerste indicator, de ouderdom van het woningbestand, werd reeds in het thema Morfologie
besproken. Zowel om de effectieve toestand, als om de vernieuwingsdynamiek van de Brusselse
woningbuurten te kunnen staven volgen wij dit thema aan de hand van de indicatoren “% woningen
die voor 1961 gebouwd zijn” en “Gemiddelde leeftijd van een gebouw”. Zoals in de fiche van de
betreffende indicator kan worden gevonden is er na 1961 een sterke terugval te merken van
bebouwing, waardoor deze drempel relevant wordt. De gegevens worden gebruikt uit de SocioEconomische Enquête van 2001, en worden in de toekomst voorzien te worden verkregen bij het
Kadaster. Enige (tijdelijke) beperkingen bij de gegevens van het Kadaster worden besproken in de
betreffende fiche.
Een tweede thema dat hier nauw mee samenhangt is de evolutie van het woningbestand. Naast de
algemene leeftijdsindicatoren van het woningbestand willen wij tevens in de mogelijkheid zijn om de
vernieuwingsdynamiek gedetailleerder waar te nemen. Daarom stellen wij acht indicatoren voor die
zich allen specificeren rond het gebruik van renovatiepremies en premies voor gevelverfraaiing. Deze
acht indicatoren geven ons informatie over het aantal aanvragen en de mate waarin die worden
geaccepteerd, over de prijs en het percentage van de premie en het jaartal waarin deze aangevraagd en
geaccepteerd worden. De indicatoren zijn:
• Aantal premies voor woningrenovatie
• Aantal premies voor gevelverfraaiing
• Bedrag van de premies voor woningrenovatie
• Bedrag van de premies voor gevelverfraaiing
• Gemiddeld procentueel aandeel van de premie in de totale kost van de woningrenovatie
• Gemiddeld procentueel aandeel van de premie in de totale kost van de gevelverfraaiing
• Aantal premies voor woningrenovatie per 1000 gezinnen
• Aantal premies voor gevelverfraaiing per 1000 gezinnen
• Gemiddeld bedrag van de premies voor woningrenovatie
• Gemiddeld bedrag van de premies voor gevelverfraaiing
• Gemiddeld bedrag van de premies uitbetaald voor woningrenovatie
• Gemiddeld bedrag van de premies uitbetaald voor gevelverfraaiing
• Acceptatiegraad van de dossiers rond woningrenovatie
• Acceptatiegraad van de dossiers rond gevelverfraaiing

De gegevens werden bekomen bij de dienst Huisvesting van het AATL, en zijn voorzien om jaarlijks
hernieuwd te worden.
Als derde thema dienen wij uiteraard rekening te houden met gegevens betreffende het type woning.
Het is evident dat gegevens over huishoudens moeten kunnen opgesplitst worden naar appartementen
of eengezinswoningen. Deze evidente opdeling wensen wij echter nog te vervolledigen met een
indicatie van het aantal alleenstaande woningen – dit om een gedetailleerder beeld te krijgen van de
densiteit van het woningbestand.
Het vierde thema “woning- en grondprijzen” is een thematiek die ons een zicht geeft op de waarde,
maar ook de status van het woningbestand in de buurten. Wegens de hierboven gemaakte opsplitsing
van woninggegevens naar gegevens voor appartementen en eengezinswoningen kunnen wij tevens
deze twee woningtypes vergelijken in hun prijzenevoluties. De indicatoren die wij hier voorstellen
zijn: “gemiddelde koopprijs voor een woning”, “gemiddelde koopprijs voor een appartement”,
“gemiddelde koopprijs voor een eengezinswoning”, “gemiddelde huurprijs voor een woning”,
“gemiddelde huurprijs voor een appartement”, “gemiddelde huurprijs voor een eengezinswoning”,
“gemiddelde grondprijs”, en “gemiddeld kadastraal inkomen van een woning”. De gegevens zijn
verkregen deels bij het Kadaster en deels uit de Socio-Economische Enquête van 2001. Een jaarlijkse
hernieuwing wordt voor het Kadastraal inkomen verwacht vanuit het Kadaster, maar is voor de andere
gegevens nog niet voorzien – zie de betreffende fiches.
Als vijfde thema is het ook nodig een zicht te krijgen op de eigendomsstructuur van het
woningbestand. Indicatoren als “% woningen die bewoond worden door de eigenaar” en daarnaast ook
het % woningen die door particuliere eigenaars worden verhuurd” zijn zeer informatief voor het
Brusselse Gewest. Het is alvast interessant een eventuele nieuwe trend te onderzoeken waarbij steeds
meer eigenaarswoningen in het bezit van bedrijven komen te Brussel. Daarnaast is uiteraard ook het
onderscheid tussen huurders en eigenaars van cruciaal belang voor de monitoring van de huisvesting.
Deze gegevens zijn momenteel beschikbaar binnen de SEE 2001. Voor een eventuele hernieuwing
kijken wij in de richting van het kadaster, hoewel dit voorlopig niet met zekerheid kan worden
aangenomen.
Er is ook een zesde thema nodig die zich toelegt op de kwaliteit van de woningen, met name het
inwendige comfort. Een broodnodige maat die zich richt tot het meest noodzakelijke is het “%
woningen met basiscomfort”. De vraag of woningen uitgerust zijn met verwarming en douche of bad
is zeer tekenend in het aangeven van werkelijke tekorten in het woningbestand. Daarnaast wensen wij
ook het “% huishoudens met centrale verwarming” te bekomen, omdat ook hier van een essentieel
belang kan worden gesproken. Optioneel zijn er ook meer gesofisticeerde maten voorhanden om het
comfort te meten. Daarvoor zijn evenwel meerdere gegevens nodig, waaronder “het aantal
noodzakelijke herstellingen aan de woning”, “bezit van een telefoon”, “oppervlakte van de woning”,
“aanwezigheid van toilet” en “aanwezigheid van dubbele beglazing”. Naast het basiscomfort en de
aanwezigheid van centrale verwarming is deze vooral interessant in de verdere comfortgradering
tussen mensen die wel basiscomfort bezitten. Deze maat bezit namelijk vijf comfortcategorieën. De
gegevens voor het basiscomfort en de centrale verwarming worden heden genomen uit de SEE 2001,
en worden in de toekomst voorzien uit het Kadaster te kunnen worden verkregen.
Eén maat die voor de gesofisticeerde comfortberekening nodig is wensen wij evenwel als apart thema
te nemen: de oppervlakte van de woning. De oppervlakte van de woning is nuttig als gegeven voor
de comfortberekening, maar is niettemin op zich ook nuttig als maat voor de berekening van
persoonlijke privacymogelijkheden, en als maat in de berekening van overbezetting van het
woningbestand. De indicatoren waarmee wij de oppervlakte wensen te meten zijn: “% woningen
kleiner dan 54m²”, “% woningen tussen 55 en 84m²”, “% woningen tussen 85 en 104m²”, “%
woningen groter dan 105m²”, “gemiddelde oppervlakte per woning”, “gemiddelde oppervlakte per
inwoner”, “aantal beschikbare woonvertrekken per woning”, “aantal beschikbare woonvertrekken per
inwoner”. De gegevens voor de oppervlakte per woning kunnen verlopig uit de Sociaal-Economische
Enquête worden gehaald. Gegevens rond totale oppervlakte bestemd voor woning per wijk kunnen
verkregen worden bij de dienst Etudes et Planification van het AATL. Van deze gegevens is een
jaarlijkse hernieuwing voorzien.

Als laatste thema dienen wij nog gegevens te verzamelen over een afzonderlijke woningmarkt: de
sociale huisvestingsmarkt. Om het sociale woningbestand in kaart te brengen is het interessant in
eerste instantie een zicht te krijgen op “het aantal sociale woningen”. Via deze absolute maat kunnen
wij ook het relatieve “aandeel sociale woningen” gaan berekenen per wijk. Naast deze feitelijk
toestand wensen wij ook het “% huishoudens die wacht op een sociale woning” na te gaan, zodoende
een zicht te krijgen op de nood aan sociale woningen. In tegenstelling daarmee is het uiteraard ook
aangewezen een zicht te krijgen op het “% langdurig leegstaande sociale woningen”. Deze laatste twee
samen zijn dan ook instructief voor een verdere berekening van “de overbezetting van het sociale
woningbestand” – een maat die ongetwijfeld een sterke relevantie bezit voor het beleid. Om de
algemene kennis over het sociale woningbestand nog een stuk uit te breiden stellen wij tenslotte nog
twee indicatoren voor, namelijk “de gemiddelde huurprijs van een sociale woning”, en “het comfort
van sociale woningen”. Deze twee maten zijn relevant op zich maar laten ons ook toe de andere
gegevens over het sociale woningbestand op een meer genuanceerde manier te onderzoeken. De
gegevens voor de sociale huisvesting werden allen bekomen bij de SLRB, en zijn voorzien van een
jaarlijkse hernieuwing.

IV.2.5. MOBILITEIT
Een deel van de indicatoren behandelt zowel de woonomgeving als de mobiliteit. Daarom bevinden
sommige indicatoren die nuttig kunnen zijn voor de mobiliteitsproblematiek (zone 30, druk van het
autoverkeer) zich in dit rapport onder het punt ‘woonomgeving’.
De onderstaande aspecten zijn eerder uitsluitend georiënteerd op mobiliteit:
1. de modale verdeling, dat wil zeggen de transportwijze die bij voorkeur wordt gebruikt in
de wijken;
2. het probleem van het gebrek aan parkeerplaatsen op straat;
3. de plaats voor fietsers en voetgangers op straat;
4. de toegankelijkheid, die idealiter op minstens twee verschillende tijdstippen moet worden
bepaald, namelijk de spitsuren en een ander moment van de dag. Gezien de grote impact
van het autoverkeer op Brussel en in de context van de opwarming van de aarde, lijkt het
ons belangrijk om een verschil te maken in de toegankelijkheid via het openbaar vervoer
en via privévervoer.

IV.2.6. ECONOMISCHE ASPECTEN
IV.2.6.1. INSCHAKELING OP DE ARBEIDSMARKT
De economische dynamiek van een wijk hangt af van de kenmerken van de bewoners, met name hun
aan- of afwezigheid op de arbeidsmarkt. Met deze indicator kan worden gemeten hoeveel mensen van
de beroepsgeschikte bevolking werk zoeken (werklozen) en hoeveel werk hebben (beroepsbevolking).
De activiteitsgraad weerspiegelt dus de wil (of de mogelijkheid) van de beroepsgeschikte bevolking
om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
Van de beroepsgeschikte bevolking heeft zeker niet iedereen werk. Bijna een vijfde van de Brusselse
bevolking is werkloos, wat ver boven het nationale gemiddelde ligt. De moeilijke toegang tot de
arbeidsmarkt is echter een belangrijke factor in de mechanismen die leiden tot armoede en sociale
uitsluiting, vanwege het effect op het inkomen en het directe gevolg voor de huisvesting en de toegang
tot bepaalde basisgoederen en -diensten, waaronder ook culturele en medische diensten, en als gevolg
van bijkomende fenomenen zoals terugtrekking uit de maatschappij (desocialisatie) en
maatschappelijke achteruitgang.

Bovendien blijkt uit de resultaten van de Sociaal-Economische Enquête van 2001 dat er voor dit
aspect, evenals voor de kenmerken van de werklozen, grote ruimtelijke verschillen zijn in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (Gezondheids- en Welzijnsatlas 2006). In het kader van de Wijkmonitoring
zullen we dus aandacht besteden aan het globale werkloosheidscijfer, maar ook aan de kenmerken
van de werklozen (werkloze jongeren, langdurige werklozen, scholingsgraad).
De sociale tegenstellingen op het niveau van de arbeidsmarkt gaan verder dan alleen de toegang tot
werk. Voor de mensen die werk hebben, worden ze ook uitgedrukt in de stabiliteit van het werk. Uit
de resultaten van de Sociaal-Economische Enquête van 2001 bleek dat er ook voor het aspect van de
stabiliteit van het werk grote ruimtelijke verschillen bestaan binnen het Brussels Gewest.
Het kenmerk van de scholingsgraad bepaalt niet alleen de toegang tot werk en tot functies op de
arbeidsmarkt die maatschappelijk gewaardeerd worden en persoonlijk verrijkend zijn. Het beïnvloedt
ook de vaardigheden van een persoon in zijn dagelijkse activiteiten. Daarnaast speelt de
scholingsgraad een belangrijke rol in de mechanismen die leiden tot een reproductie van de ongelijke
kansen op school, en dat over meerdere generaties. Ook hier tonen de resultaten van de SociaalEconomische Enquête van 2001 duidelijke ruimtelijke verschillen op het gebied van de
scholingsgraad.
IV.2.6.2. INKOMENS
Het inkomen van de huishoudens is een relatieve meting van de koopkracht en dus van de toegang
tot diverse goederen en diensten, gaande van voeding via kwaliteitsvolle huisvesting tot culturele
infrastructuur.
De cijfers van de netto belastbare inkomens zijn beschikbaar bij de belastingsadministratie en worden
verstrekt door de FOD Economie – Algemene Directie Statistiek. Deze informatie is interessant op
fiscaal niveau, maar heeft het nadeel dat de lage inkomens die onder de belastingdrempel vallen niet
worden meegerekend. Aan de andere kant van de schaal worden sommige hoge inkomens niet belast,
omdat ze onder een specifiek belastingsysteem vallen, zoals het geval is voor de huishoudens van
sommige werknemers met een functie bij de Europese Unie.
Daarom wordt de voorkeur gegeven aan de bepaling van het gemiddelde inkomen per inwoner.
Deze informatie is beschikbaar bij de KSZ (vanaf 2003, gepubliceerd in 2006), die de volgende
gegevens bevat:
• het bedrag van de ontvangen werkloosheidsuitkeringen,
• het bedrag van de ontvangen uitkeringen voor loopbaanonderbreking / tijdskrediet,
• het bedrag van de ontvangen brugpensioenen,
• de gewone bezoldigingen (salarissen),
• het bedrag van de ontvangen uitkeringen voor inkomensgarantie (deeltijds werk),
• het bedrag van de pensioenen,
• de inkomsten van zelfstandigen,
• de leeflonen,
• het bedrag van de ontvangen invaliditeitsuitkeringen.
In het kader van dit project is voorgesteld om deze indicator te integreren in de basistoepassingen van
de KSZ. Wanneer dat niet gebeurt, moet een specifieke aanvraag worden ingediend. In afwachting van
de verstrekking van de gegevens kunnen de gegevens over het gemiddelde salaris en het gemiddelde
pensioen ook worden gebruikt om deze informatie te benaderen. Ook voor deze gegevens moet een
specifieke aanvraag worden ingediend bij de KSZ.
In algemene zin verdient het de voorkeur om te werken met mediaaninkomens (middelste inkomen
indien alle inkomens van groot naar klein worden opgelijst), in plaats van met een gemiddeld
inkomen, dat sterk wordt beïnvloed door extreme waarden. Maar omdat de gegevens worden verstrekt
op het niveau van de statistische sectoren zien wij ons ertoe verplicht om te werken met gemiddelde
inkomens in het kader van de Wijkmonitoring. Want de berekeningswijze van het mediaaninkomen

maakt het onmogelijk om de indicator te berekenen op het niveau van de wijken op basis van
gegevens die worden verstrekt op het niveau van de statistische sectoren.
In aanvulling op de activiteitsgraad (die ook werklozen integreert) en op het gemiddelde inkomen per
bewoner kan een indicator over het aandeel inkomsten uit werk aangeven welk deel van de
koopkracht van de bewoners van een wijk afkomstig is van een arbeidsinkomen en niet van een
uitkering, binnen de beroepsgeschikte of gepensioneerde bevolking.
IV.2.6.3. ECONOMISCHE ACTIVITEIT
Handelskernen spelen een centrale rol in het leven in de wijk, vooral buurtwinkels zoals bakkers,
slagers, kappers, dagbladhandelaars, boekenwinkels en apotheken. Dit rechtvaardigt de aanwezigheid
van een indicator die de dichtheid meet van het lokale handelsaanbod. Naast de aanwezigheid van
buurtwinkels is de aantrekkingskracht (en economische vitaliteit) van een wijk ook afhankelijk van de
aanwezigheid van winkels met een uitstraling die verder gaat dan de wijk, namelijk de zogenaamde
supralokale handelszaken.
De berekening van de tewerkstellingsdichtheid biedt inzicht in de intensiteit en de dynamiek van de
activiteit in een wijk. Deze indicator is complementair aan de ‘gemiddelde grootte van handelszaken’,
de ‘kantoordichtheid’ en de ‘stedelijke mix’. De vergelijking van deze verschillende indicatoren is dan
ook nodig voor een correctie interpretatie. Bovendien geeft de gemiddelde grootte van de
handelszaken inzicht in het type handelszaak dat we aantreffen in de verschillende wijken, zodat
bijvoorbeeld de lokalisatie van kleine en middelgrote bedrijven en grote bedrijven kan worden
gedifferentieerd.
Tot slot, met meer dan 378.000 mensen van buiten het Gewest die er komen werken – een stijging van
ruim 20% in tien jaar (Sociaal-Economische Enquête 2001) – mag de vraag naar de geografische
afkomst van de werknemers niet worden genegeerd. Naast de file- en parkeerproblemen die dat
veroorzaakt, heeft het ook effect op de beschikbare banen voor de bewoners van een wijk, een
gemeente of het gehele Gewest.

IV.2.7. SOCIAAL-CULTUREEL
Binnen het thema ‘sociaal-cultureel’ vinden we terug: kinderopvang, onderwijs en cultuur. Slechts
enkele van deze indicatoren zijn uitgewerkt –kinderopvang en onderwijs. Voor het andere thema –
cultuur - is er voornamelijk onderzoeksvoorstellen neergeschreven die gebaseerd zijn op internationaal
literatuuronderzoek.
Voor de thema’s ‘kinderopvang’ en ‘onderwijs’ zijn er duidelijke indicatoren voorgesteld. Deze zijn
niet berekend wegens het gebrek aan data. Voor ‘kinderopvang’ zijn er gegevens beschikbaar gesteld
door K&G, ONE en CERE, maar verschillen in het jaartal van de verzamelde data en moeten dus eerst
geüniformiseerd worden alvorens gebruikt te kunnen worden. In geval van ‘onderwijs’ is er wel
degelijk een gebrek aan voldoende data. De Vlaamse Gemeenschap heeft een databank doorgegeven,
maar veel van deze data die belangrijk zijn voor buurt indicatoren gaan om gegevens die beschouwd
worden als privé en dusdanig niet mogen worden gebruikt of gepubliceerd (wet op de privacy). Langs
Franstalige zijde was er een negatief advies op de vraag naar het beschikbaar stellen van data. De
indicatoren voor onderwijs zijn gebaseerd op literatuurstudie en soortgelijke onderwijsstudies. Deze
kunnen niet zomaar worden overgenomen , omdat het vaak om indicatoren gaat die het lokale, buurt
niveau overstijgen. Vandaar moet er op zoek gegaan worden naar nieuwe indicatoren die van belang
zijn op wijkniveau. Een poging hiertoe vindt u terug in de fiches voor onderwijs indicatoren.
Ook voor het onderdeel cultuur gaat het om aanbevelingen tot indicatoren omwille van een leegte van
dergelijk onderzoek in het culturele veld in België.

IV.2.7.1. KINDEROPVANG
Kinderopvang heeft een specifieke nabijheidsfunctie en is vandaar zeer relevant om op zeer lokaal
niveau te bekijken vooral wat betreft het verschil tussen de vraag en het aanbod. De capaciteit van de
kinderopvang , zowel de erkende of onder toezicht van ONE en K&G, gesubsidieerde of private
initiatieven, wordt geïllustreerd aan de hand van enerzijds de beschikbaarheid en anderzijds de
toegankelijkheid.
Hiertoe werd geopteerd voor een indicator ‘Capaciteit kinderopvang per buurt’ (zie fiche). Deze
indicator tracht na te gaan hoe het aanbod van toegankelijke kinderopvangplaatsen zich verhoudt tot
de populatie van 0-3 jaar van de wijk. Men kan nagaan of bepaalde wijken al dan niet te weinig
plaatsen ter beschikking hebben ten opzichte van de vraag. Er kan ook per wijk een gemiddelde score
worden berekend die de capaciteit aan kinderopvang van die wijk illustreert. Het test de
proximiteitsfunctie uit, die toch verwacht wordt van kinderopvang.
De capaciteit is één zaak, de beschikbaarheid en toegankelijkheid is een andere, zeker inzake de socioeconomische achtergrond. Vandaar wordt een beschikbaarheidsindicator berekend die alleen deze
opvangplaatsen in rekening brengt die rekening houden met het loon van de ouders.
Zoals al aangehaald, moeten hiervoor zowel langs Franstalige als Nederlandstalige kant de data bij
elkaar worden gelegd en vooral worden gestandaardiseerd. Beide zijn immers beschikbaar maar ze
dateren van verschillende jaren, en er moet worden opgelet dat langs beide kanten hetzelfde aanbod
wordt opgenomen, d.w.z. de gesubsidieerde sector en de privé sector.
IV.2.7.2. ONDERWIJS
Indicatoren voor onderwijs zijn in zekere mate wel aanwezig, maar men moet er toch mee rekening
houden dat het vaak om indicatoren gaat- berekend op basis van nationale cijfers of berekend voor
Vlaanderen en Wallonië. Cijfers voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn aanwezig, maar in
beperkte mate. Onderwijs indicatoren overstijgen ook vaak het lokale niveau omdat het geen
significante betekenis heeft om deze te berekenen op lokaal niveau. Daarom zijn vele gangbare
onderwijs-indicatoren niet weerhouden in deze monitoring, omdat het niet relevant is op wijkniveau.
Data komen enerzijds van de beleidsverantwoordelijke gemeenschappen en anderzijds zouden deze
moeten aangeleverd worden door bijvoorbeeld de Algemene Socio-Economische Enquête die onder
meer scholing in kaart kan brengen. De voorstellen die zijn gedaan, houden geen rekening met de al
dan niet toegankelijke data. Zij zijn geschreven vanuit de idee dat deze data toegankelijk zijn. Om
dergelijke data te verkrijgen moet men er zich van vergewissen data steeds te depersonaliseren om de
bescherming van de privacy in acht te houden. Tevens bestaat er een politiek van bescherming van
gegevens per school, dit wil zeggen, dat zeker op wijkniveau, men de resultaten gemakkelijk aan een
naam van een school kan verbinden en ook dit is niet toegelaten. Het is duidelijk dat hier eerst
afspraken over gemaakt moeten worden (zie Studiedienst Stadsobservatie (vroegere Databank Sociale
Planning) van de stad Antwerpen waar kaarten op buurtniveau mogelijk zijn (op vraag van Sociaal
Impulsfonds) http://www.dspa.be/new/#). Maar men moet tevens het belang van deze indicatoren
inzien, in die zin dat ze tegemoet kunnen komen aan een gebrek aan informatie en overzichtelijkheid
over de twee onderwijsgemeenschappen heen. Met enkel data die ons zijn aangeboden van de
Vlaamse Gemeenschap komt men niet tot het in kaart brengen van een Brusselse dynamiek, de data
van de Franstalige onderwijsnetten is essentieel binnen de Brusselse Wijkmonitoring, alsook de
resultaten uit de Algemene Socio-Economische Enquête.
De volgende indicatoren (zie fiches indicatoren) zijn in acht genomen: voorstel tot indicator die de
‘schoolbevolking per onderwijsniveau’ weergeeft, de ‘rekrutering van kleuter- en basisscholen uit
de buurt’, een indicator ‘schoolse vertraging’, ‘aandeel niet-Belgische leerlingen’, ‘verdeling
aandeel leerlingen per studievorm’. Een voorstel tot indicator van ‘verdeling aandeel leerlingen
per moedertaal in Nederlandstalig en Franstalig onderwijs’, indicator ‘sociaal-economische
achtergrond leerlingen’ .

IV.2.7.3. CULTUUR
Al vroeg in het onderzoeksstadium werd duidelijk dat reeds de afbakening van de begrippen waaruit
de titel ‘sociaal-culturele indicatoren’ is samengesteld, moeilijkheden oplevert. Verschillende
moeilijkheden moeten worden gewikt en gewogen. Ten eerste is de bestaande data slechts zeer
fragmentair en verspreid aanwezig. Vaak gaat het enkel om informatie die op individuele,
organisatiespecifieke basis is verworven en zelden om een geïntegreerd en gecentraliseerd
datasysteem. Om deze data samen te brengen, impliceert een extensieve verzameling van materiaal die
op elkaar moet worden afgestemd. Lang niet iedere organisatie beschikt over deze gegevens, dus een
dergelijke dataverzameling van onderuit is lang niet exhaustief.
Naast het verzamelen van het bestaande gediversifieerde datamateriaal, is het eveneens aangewezen
nieuwe data (nieuwe studies) te verzamelen.
In het verzamelen van data mogen we de taalgemeenschappen niet onderschatten. Cultuur is een
gemeenschapsaangelegenheid, en niet minder dan 7 bestuurlijke eenheden zijn hiervoor in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ergens verantwoordelijk: de federale overheid, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap,
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de
19 gemeenten van Brussel.
Er moet een duidelijk en geïntegreerd onderzoeksvoorstel worden uitgewerkt om al deze instanties te
betrekken in het verzamelen van de gegevens met het doel een volledige ‘culturele atlas van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest’.
Tot daar de obstakels met betrekking tot de dataverzameling, maar er is meer. Eerst moet men weten
wat men dient te verzamelen. Culturele- en kunstindicatoren zijn nog steeds –en zonder meer in
België- aan hun proefstuk toe. Verschillende grote instellingen, of regionale onderzoeksgroepen, of op
initiatief van enkele steden is er reeds sprake geweest van cultuuronderzoek, maar vaak gaat het om
grote regionale onderzoeken waarbij een steekproef is gehouden om publieksonderzoek uit te voeren,
om de grote podiumkunsten-instellingen-, cinema- of bibliotheekbezoeken te registreren of
bevragingen met bevoorrechte sleutelfiguren. Re-Creatief Vlaanderen is sinds 2003 gestart met een
project tot het meten van cultuur voor het cultuurbeleid in Vlaanderen, met als doel een
participatieonderzoek te houden bij de Vlaamse bevolking, een publieksonderzoek bij culturele
manifestaties en infrastructuur en een inhoudelijke ontwikkeling van een vergelijkbaar systeem van
kunst- en cultuurindicatoren. Deze vormen een aanzet tot het Brusselse monitoring instrument, maar
enkel wanneer de nodige aandacht wordt geschonken aan het fundamentele verschil, namelijk die van
de geografische schaal. De Brusselse Wijkmonitoring wil een volledige weergave van het culturele
leven geven en de data moeten volledig zijn om per wijk te kunnen inventariseren. Aan elke
geografische wijk moet evenveel aandacht worden besteed, dus men moet opmerken dat hier het
grootste verschil ligt met de grote regionale cultuuronderzoeken die tot nu toe zijn ondernomen.
Telkens moet men zich bij deze schaalverkleining de vraag stellen wat de relevantie is van de indicator
voor de wijk. Een indicator is immers een stukje informatie die karakteristieken kunnen samenvatten
van een systeem of aantonen wat er in een systeem gebeurt (Duxbury, 2007). Hoe kleiner het systeem,
hoe preciezer er moet worden gewerkt met nauwkeurige data die een nuttige dynamiek-samenvatting
moeten kunnen weergeven van die geografische ruimte. Dit is niet evident, enigszins omwille van de
kleine buurten waar niettegenstaande zoveel verschillende beleidsniveaus tegelijkertijd
verantwoordelijk zijn voor cultuur. Er moet met betrekking tot het uitbouwen van een culturele
gegevensdatabank een samenwerking worden opgezet tussen onderzoekers, de gemeenschap als zijnde
de lokale sleutelfiguren en stakeholders in het culturele leven in de wijk, de culturele ‘industrie’ en de
beleidsverantwoordelijken. Zoals Mercer (2003) in zijn onderzoek opmerkt komt het erop neer dat een
culturele mapping niet zuiver op zich staand is, noch ‘toegepast’ maar het is essentieel een
‘stakeholder’ onderzoek.

Dan zijn we nog steeds niet alle moeilijkheden voorbij in het opnemen van de culturele geografie. De
invalshoek verschilt danig naargelang de afbakening van de begrippen die we meten. Gaat het om
Kunst en Cultuur of gaat het om cultuur begrepen zowel als kunst als omgangsvormen, waarden en
normen, en waar situeren zich de socio-culturele activiteiten binnen dit kader ?
Er zijn theoretische principes die cultuur definiëren als een klasse van communicatieve activiteiten.
Deze manier van afbakenen brengt rijke en interessante dimensies met zich mee, in die zin dat het
leven in de buurt en de omgeving worden betrokken en er wordt uitgegaan van ‘points of connection’
tussen culturele beschouwingen en de brede sociale omgeving.
In de literatuur vindt men verschillende ‘points of connection’ die cultuur plaatsen binnen discours
rond (1) duurzaamheid, (2) levenskwaliteit en (3) sociale communicatie. Belangrijk is dat we telkens
ervan uitgaan dat we willen indiceren waarom cultuur belangrijk is, bijvoorbeeld positieve impact op
levenskwaliteit, culturele/intellectuele ontwikkeling en sociale cohesie. Indicators moeten
economische, intellectuele, sociale en individuele impact reflecteren en identificeren waarom en hoe
kunst en cultuur de buurtcondities en gemeenschapsdynamieken beïnvloeden (Duxbury, 2007;
Jackson, 2006).
Enige relativering is hier nodig, zo stelt ook de onderzoeksgroep COMEDIA dat het niet doenbaar is
om juist te meten hoe het toepassen van de culturele activiteit x de levenskwaliteit op y manier
beïnvloedt. De relaties tussen de input, de output en uitkomsten is niet evident en lineair. De level van
de input reflecteert niet automatisch het niveau van de kwaliteit of impact ervan.
Duidelijk is het in ieder geval dat (Mercer, 2003, 2005) we met een tekort aan gegevensmateriaal
zitten, zowel voor de kwantitatieve ‘culturele statistieken’ als de meer kwalitatieve indicatoren rond de
sociale impact en de verhouding tussen cultuur en levenskwaliteit, sociale cohesie, inclusie... Cultuur
éénduidig formuleren is al evenmin een makkelijke kwestie, het interessante is om dit te definiëren
vanuit de verhouding -al dan niet in conflict, spanning, wederkerigheid- tot het groter geheel van
economische ontwikkeling, community regeneratie, sociale inclusie, diversiteit, het samenleven en de
levenskwaliteit.
Om hier uit te geraken, kaarten we verschillende begrippen aan die een leidraad kunnen vormen tot het
uitbouwen van een indicatorenset. Culturele duurzaamheid, culturele vitaliteit, culturele geografie,
cultureel kapitaal, het zijn allemaal mogelijke startpunten om onderzoek te verrichten.
Aan de hand van literatuuronderzoek en interne brainstormsessies kunnen we een schematisch voorstel
presenteren dat de verschillende clusters weergeeft om tot een culturele geografie op lokaal niveau te
komen. Onderzoek dat wordt verricht is veeleer een kwestie van keuzes maken tussen deze dimensies,
hoewel het kiezen voor het ene intrinsieke verbanden met het andere met zich meebrengt. De
indicatoren die we tot nu toe tegenkomen passen telkens binnen één van deze cluster:






culturele duurzaamheid -dat eerder de vier volgende clusters samen neemt en synthetiseert
en met elkaar in verband brengt;
plaats –placemaking;
sociale band en cohesie;
diversiteit;
lokale cultuurmarkt (aanbod en participatie, financiering).

Hier merken we alvast op dat omwille van de leegte omtrent data dit resulteert in eerder lange
waslijsten met ‘mogelijke en wenselijke’ indicatoren, zeer breed geïnterpreteerd. Gebed in een brede
matrix die verschillende domeinen betreft is het vaak ook moeilijk om deze in te vullen gezien de
verschillende verantwoordelijke providers en beleidsmakers, en verschillende statistieke variabelen.
Vaak blijven deze indicatorenlijsten dan ook voor wat ze zijn en kunnen ze niet geoperationaliseerd
worden. Verder is het ook zo dat er keuzes moeten worden gemaakt; een groot aantal indicatoren
impliceert geen beter inzicht, maar ze moeten vooral juist en ‘to the point’ zijn en bedoeld zijn om
wijkgerichte informatie te vergaren.
Culturele duurzaamheid gaat om een longitudinale impact studie van culturele betrokkenheid en
activiteiten en de mate waarin cultuur bijdraagt aan ‘sense of place’ in gemeenschappen en steden.

Naast ecologische verantwoordelijkheid, economische gezondheid en sociale gelijkheid wordt
culturele vitaliteit en duurzaamheid recent als minstens even belangrijk genoteerd. Binnen de culturele
duurzaamheid speelt de ‘geografische plaats’ een belangrijke rol -‘place matters’- omdat zowel de
praktijk die duurzaamheid behoeft, als de praktijk die de duurzaamheid in gevaar brengt zich specifiek
situeren in bepaalde gemeenschappen en in een specifieke geografische context (Doubleday,
Mackenzie & Dalby, 2004). Dit model van culturele duurzaamheid erkent op die manier dat het
gemeenschapsleven, de convivialiteit, en levenskwaliteit sterk gepaard gaat met vitaliteit en kwaliteit
van het culturele engagement, de culturele expressie mogelijkheden, de culturele dialoog en
feestelijkheden. ‘Cultural well-being’ uit zich in de vitaliteit die gemeenschappen en individuen
ervaren door participatie aan recreatie, creatieve en culturele activiteiten, de vrijheid te hebben om
zijn/haar kunsten, geschiedenis, erfgoed en tradities te behouden, te interpreteren en uit te drukken.
Aldus onderzoekers als Pilotti & Renaldin (2004) vertrekken vanuit de hypothese dat de gezondheid
en duurzaamheid van ‘cultural resources’ bijdrage levert aan de levenskwaliteit (indicatoren rond
quality of life, human development en human resource development). Culturele duurzame plaatsen
zouden een ‘sense of place’ kunnen creëren die sociale samenhang stimuleert en bekrachtigt.
‘Community cultural development’ is dat creatieve collectieve proces met positieve weerslag op lange
termijn, op termijn draagt het bij tot verbetering van materieel en niet-materieel welzijn, inter- en
intra-generationele gelijkheid, en de erkenning van de interdependentie tussen cultuur en economie en
andere domeinen, een waaier aan activiteiten die de mogelijkheid bieden aan de wijk om hun verhaal
te vertellen, hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen en als actieve participatie.
In de culturele duurzaamheidscluster wordt veelvuldig het begrip ‘cultureel kapitaal’ in de mond
genomen dat gedefinieerd kan worden als zijnde -tradities en waarden, erfgoed en plaats, de kunsten,
diversiteit en sociale geschiedenis –dus alweer een begrip dat steeds aan heel wat andere discours
moet worden verbonden. Volgens Bourdieu die de term initieerde, kunnen individuen net zoals ze
economisch kapitaal accumuleren, tevens cultureel kapitaal accumuleren. De voorraad aan cultureel
kapitaal in de zin van kennis-vaardigheden-objecten, zowel materieel (kunstwerken, gebouwen, sites,
objecten…) als immaterieel (intellectueel, ideeën, gebruiken, geloof, publiek domein, muziek,
literatuur…)- is dat wat we erven van de generaties voor ons en wat we zullen doorgeven aan de
generaties na ons (Duxbury & Gillette, 2007). Deze worden wel vaak in zeer economische termen
berekend, zijnde de manier waarop cultureel kapitaal verhandeld wordt om economische rijkdom te
verwerven. Gary Bridge (2006) onderzoekt de impact van cultureel kapitaal in wijkontwikkeling en dit
vanuit verschillende perspectieven, zoals het vergelijken van levensstijlen in wijkvernieuwing,
cultureel kapitaal als een troef in stadscompetitie, als participatie instrument in de wijkontwikkeling of
zoals Bourdieu cultureel kapitaal benadert. Volgens Bridge kunnen de verschillende vormen van
cultureel kapitaal verschillende wijkontwikkeling trajecten initiëren en een hele resem aan sociale
verschillen en verdelingen tussen buurten aantonen.
Hij wil aantonen dat naast de bestaande socio-economische buurt mapping en deze gerelateerd aan het
al dan niet delen van sociaal kapitaal, ook cultureel kapitaal hier een rol in kan spelen. Cultureel
kapitaal wordt hier benaderd vanuit een ‘klassen conflict model’, net zoals ook Richard Florida steden
opdeelt naargelang de Creativiteits Index. Deze berekent hij aan de hand van vier factoren: aandeel
creatieve klasse in werkgelegenheid, de aanwezigheid van high-tech industrie en innovatie (aantal
patenten per capita), diversiteit en tolerantie (Gay Index die openheid meet- human capital) en
bohemian index (lifestyle). Op basis hiervan besluit hij dat cultureel kapitaal gebruikt kan worden om
zich als geografische plaats te distingeren. Maar de gegevens die hij hier voor gebruikt zijn –zeker in
Europa en dan voornamelijk België- niet voorhanden. Het gaat ook om het vergelijken van steden en
vaak gaat het om private onderzoekscentra die cijfermateriaal hebben verzameld.
Het is duidelijk dat cultureel kapitaal en culturele duurzaamheid op veel manieren gedefinieerd
kunnen worden, en de uitkomst zal terdege ook telkens grondig verschillen. Evenzeer is het duidelijk
dat zowel culturele duurzaamheid en cultureel kapitaal samenhangt met sociaal kapitaal, ‘menselijkeconomisch’ kapitaal.
Culturele duurzaamheid is dus een integrale manier om de vier andere clusters met elkaar te
verbinden, te laten interageren en een integrale visie uit te halen, gecentraliseerd rond het begrip
culturele duurzaamheid.

Plaats- Placemaking
Een tweede cluster binnen de culturele indicatoren moet gaan rond de geografische plaats en
placemaking. Het moet de cultuur van een geografische plaats in kaart kunnen brengen. Om de
volgende vragen te beantwoorden is meer nodig dan raadplegen van bestaande gegevens, eerder
betreft het een etnografisch onderzoek dat mensen bevraagt, de verschillende stakeholders, civil
society, die toch de waarden en normen van de buurt voortdragen, discoursanalyses van de
verschillende media… Deze moeten een wijktypologie mogelijk maken op basis van herkenbaarheid
en imago van de wijk.
a) Wat is de identiteit van de wijk?
Kernwoorden:
Cultuur van een wijk? Identiteit van een wijk zoals bewoners & externen de wijk aanvoelen “sense of
place” (individueel)? Branding (collectief)? Animatie in het straatbeeld? Wat is de algemene deler
van het soort aanbod in de kunsten en handelszaken?Activiteiten in het wijkpark? Soort
handelszaken? Kleur van de gevels?
b) Thematisering?
Kernwoorden:
Interculturele beeldvorming?Thematisering opgelegd door bestuur of geleefd vanuit bevolking?
Referentiekader? Plaatsgebonden cultuur (erfgoed)? Wijkcultuur (eventueel ruimtelijke
versnippering/fragmentatie binnen de wijk)? Karakter, wijk in de stad: specifiteit, thema, uitstraling?
Wat speelt zich af in de publieke ruimte? Weerspiegeling van lokale identiteiten? Eigenheid van de
plek (materieel-immaterieel)?
c) Openheid?
Kernwoorden:
Interculturele beeldvorming?
Sociale band en sociale cohesie zijn een element van cultuur in brede zin die de bridging and bonding
(Putnam) in kaart brengen.
Cultuur is tevens verbonden met het discours rond sociaal kapitaal. Sociaal-cultureel kapitaal draait
om de sociale interacties binnen een samenleving. Binnen het hele veld van sociale communicatie en
levenskwaliteit zijn er aanknopingspunten die culturele elementen in beschouwing nemen. Binnen het
framework van sociale indicatoren en levenskwaliteit onderzoek zijn er volgens Michalos (2004) twee
types van culturele indicatoren:
− meten van wat mensen denken en voelen over kunst en cultuur = culturele indicators als een soort
van subjectieve sociale indicatoren het tellen
− berekenen van aantallen (musea, kunstenaars, subsidies, participatie) = objectieve sociale
indicatoren.
Binnen het sociale cohesie discours worden voornamelijk de impact van kunst en culturele investering
behandeld zoals de impact op persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling. Deze gaan na
wat participatie aan cultuur en verenigingsleven betekent voor het individuele welzijn en de
persoonlijke ontwikkeling. Wat op niveau van wijken interessant is om na te gaan is participatie als
activiteiten en praktijken, posities van waaruit men deelneemt aan het samenleven met het oog op het
verwezenlijken van het algemene belang (Witboek, 2003, p. 197). Het zijn voornamelijk activiteiten
en actief burgerschapsparticipatie die rechtreeks verband houden met buurtinitiatieven en inspraak die
we willen verzamelen. Hierover zijn internationaal reeds tal van onderzoeken uitgeschreven,
voornamelijk op basis van enquêtes, participatieonderzoek, publieksenquêtes, onderzoek naar

amateur-kunsten, naar professionele kunstenaars en naar levenslang leren. Het specifiek
verenigingsleven is algemeen aanvaard als belangrijk onderdeel van sociaal kapitaal en community
building dat zich baseert op tolerantie, wederkerigheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, geduld,
discipline en ethiek, gedeelde normen, waarden en informatie.
Voor een mogelijk voorstel naar onderzoek kan men refereren naar het rapport ‘De staat van de stad
Amsterdam III’ van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. In dit onderzoek
staat ‘participatie’ centraal, opgevat als het volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Dit is
gebaseerd op de leefsituatie-index (SLI-model) die ontwikkeld en toegepast is door het Sociaal en
Cultureel Planbureau.
De algehele leefsituatie is in dit model samengesteld uit een combinatie van factoren op het gebied van
wonen, gezondheid, bezit van consumptiegoederen, vrijetijdsactiviteiten, mobiliteit, sociale
participatie, sportactiviteiten en vakantie. Er wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen een aantal
primaire participatievormen en een aantal meer aanvullende gebieden en er wordt aandacht besteed
aan het thema gezondheid, dat gezien wordt als een maatschappelijke hulpbron of voorwaarde voor
participatie net als economie in de stad, als factor die samenhangt met de primaire participatieterreinen
arbeid en welvaart. Onder de primaire participatie vindt men terug: gezondheid, onderwijs, arbeid,
welvaart, maatschappelijke participatie (het actief deelnemen aan verenigingsactiviteiten, verrichten
van vrijwilligerswerk, religieuze betrokkenheid en het hebben van een sociaal netwerk versus sociaalgeïsoleerd zijn), culturele participatie (hobby’s, uitgaansactiviteiten, lidmaatschap van verenigingen,
sport en vakantiegedrag), politieke participatie (politieke interesse en kennis, (on)conventionele
politieke participatie), leefbaarheid en veiligheid.
Deze gegevens voor de Staat van de Stad werden vergaard op drie manieren: survey-onderzoek
(enquête de Participatiemonitor), verzameling en verwerking van gegevens op basis van
(bevolkings)statistieken en administraties (m.b.v. de Stadsmonitor) en gegevens van andere
onderzoeken.
De enquête, de Participatiemonitor, levert uitkomsten over meer of minder participerende groepen en
over de leefsituatie en het laat toe onderzoek te doen naar ruimtelijke differentiatie in participatie dat
van belang kan zijn in een Wijkmonitoring omdat daarmee onder meer veronderstellingen over het
woonmilieu als medebepalende factor voor participatie getoetst kunnen worden
Binnen deze cluster kan er tevens de discussie rond politiek burgerschap worden betrokken die nagaat
welke ‘cultuur’ in de wijk heerst met betrekking tot participatie en democratie.
Kernwoorden:
Wat is de verhouding tot het samenhorigheidsgevoel en culturele participatie-productie? Wat zijn de
culturele referenties voor lokale gemeenschapsvorming? Sociaal-culturele projecten? Animatie en
straatfeesten? Religieuze-etnische associaties verbonden aan cultuurparticipatie-productie-distibutie?
Overlegplatformen? Wijkkranten? Wie komt aan bod? Welke dialogen bestaan er in de wijk? Welke
verbindende activiteiten worden georganiseerd? Wijkraad? Middenveld? Openbare ruimte en
conflict?
Diversiteit
Waneer men spreekt over een culturele analyse van de wijken in Brussel, dient dit ook geassocieerd te
worden met de diversiteit in de bevolkingsgegevens. In welke mate kan er een diversiteitsindex
worden opgemaakt die culturele homogeniteit/diversiteit aangeeft. Volgens Matarasso (1999) is
culturele diversiteit de hoeder van duurzame en dynamische gemeenschappen, tevens ook een aspect
van democratische vitaliteit, en het zou volgens hem ook het centrale principe moeten zijn binnen het
cultuurbeleid. In de beleidsnota’s van de laatste jaren wordt er in België ook recent expliciete aandacht
besteed aan een hoofdstuk culturele diversiteit zowel op niveau van product, producer als consument.
Vroeger ging men eerder uit van het begrip ‘culturele diversiteit’ dat sterk beïnvloed werd door het
denken in categorieën als geslacht, huidskleur en locatie, waar cultuur dus gezien wordt als iets
statisch en onveranderlijk. Dit resulteert vaak in het denken in termen van segregatie van cultuur als
vormen van etnisch-culturele achterstelling: ‘Culturen worden opgevat als afgesloten entiteiten en een

beleid dreigt gemakkelijk uit te gaan van het tellen van vertegenwoordigde kleuren.’ (Raad Van
Cultuur, 2005). Een dergelijke opvatting houdt weinig rekening met het dynamische karakter van
cultuur. UNESCO (2006) houdt er een andere opvatting op na en legt eerder de nadruk op het verband
tussen creativiteit en diversiteit en op het uitgangspunt dat de feitelijke diversiteit in de samenleving
een cultureel pluralisme is dat onscheidbaar is van een democratisch kader. In die zin omschrijft
UNESCO en de Raad Van Cultuur, cultuur als inclusief en relationeel. Naar aanleiding van de
conventie van UNESCO ‘Convention on the protection and promotion of the Diversity of Cultural
Expressions’ (20 oktober 2005) zijn er verschillende onderzoeken van start gegaan met als doel deze
culturele diversiteit te kunnen meten om hierop te kunnen anticiperen en het diversiteitbeleid te
kunnen evalueren (Ranaivoson, 2007). Een eerste conclusie van ‘Measuring cultural diversity’ is
de multidimensionaliteit ervan en bijgevolg is er niet slechts één beleidsdomein verantwoordelijk maar
meerdere die elk voor een bepaald aspect van culturele diversiteit instaan. Verder reikt dit onderzoek
een interessant onderzoeksperspectief aan. De conventie linkt culturele diversiteit aan (a) de
bevolkingsstructuur en de culturen van verschillende bevolkingsgroepen (linguïstisch, etnisch, gender,
religieus, …) en dit zoals eerder vermeld op van productie en consumptie van cultuur; en (b) de
diversiteit en types van culturele expressies: culturele producten en diensten.
Kernwoorden:
Zichtbaarheid van diversiteit in voorzieningen, in personeelsbestand, in de openbare ruimte,
subculturen, samenleven, achtergrond van bewoners die sfeer geven aan de wijk,
nationaliteitssamenstelling, levensstijlsamenstelling, diversiteit veelheid aan activiteiten, bottom-up
initiatieven, Culturele diversiteit in programma’s, events, festivals, correlatieparticipatie en etniciteit,
etnische radioprogramma’s, aantal culturele strategieën in verband met sociale exclusie,
expressie mogelijkheden, correlatie tussen demografie en expressie, dominantie?
Geschiedenisvak op basis school (kolonisatie migratie, eigen land), bibliotheekaanbod, vertellen van
die cultuur via lokaal theater, optredens, opvoeringen, activiteiten in verschillende talen, gratis
activiteiten? Wijkkrant wie komt er aanbod: diversiteit, afspiegeling culturele aanbod aan
bevolkingsgegevens, cumulatie, doorkruising van etniciteit, scholing, beroep, sociaal-economische
situatie? Compositie van publiek? Financiële steun voor verschillende culturele uitingen.
Lokale Cultuurmarkt = culturele vitaliteit (presence-participation-support)
Een laatste onderdeel van een cultuuratlas is, zoals we reeds verschillende keren hebben aangehaald,
de inventaris van aanwezigheid, participatie en (financiële) ondersteuning en subsidies. Volgens het
onderzoek naar ‘Cultural Vitality in communities’ (Jackson, Kabwasa-Green, Herranz, 2006) is het
mogelijk om aan de hand van drie hoofdcomponenten, aanbod-participatie-ondersteuning een balans
op te maken van de impact van kunst en cultuur, indien men ook de wijk-kunsten en cultuur als een
specifieke component van de ‘levenskwaliteits’-indicators benadert.
De data die lokaal gegenereerd kunnen worden dragen ertoe bij culturele nuances van geografische
plaatsen te beschrijven. Maar het is anderzijds ook duidelijk dat heel wat van deze vooropgestelde
indicatoren helemaal niet voorhanden zijn in België-Brussel, laat staan op wijkniveau. Er is duidelijk
nood aan kwantitatieve metingen, maar evenzeer kwalitatieve data zoals etnografische studies en een
goede kennis van de wijk-dynamieken, pas dan zal men vruchtbare uitkomsten met betrekking tot
culturele vitaliteit op wijkniveau kunnen vergaren.
Het onderzoeksveld van cultuur is nog steeds volledig gescheiden van andere beleidsdomeinen, en hier
zou men integratie van data moeten kunnen bewerkstelligen.
Aanbod
Het aanbod van openbare/private culturele infrastructuur inventariseren, brengt vele mogelijke
onderzoeksindicatoren met zich mee, die allen verschillende aspecten van het aanbod belichten,
gaande van faciliteiten/ruimten, categorisatie aanbod (+etnisch specifieke kunst in religieuze &
etnische plaatsen), publieke ruimte & art, architectuur en erfgoed, capaciteit en activiteitengraad,
toegankelijkheid en gelegenheid, culturele arbeidsmarkt, toegevoegde economische output, fysieke
concentratie: informele formele culturele districten (dit is dan weer verbonden met de thematisering
van de plaats). Er is in Vlaanderen al werk verricht in verband met categorisatie van het cultureel
aanbod in deelsectoren (Re-Creatief Vlaanderen & CultuurNet), zoals cultureel erfgoed, drukwerk en

literatuur, muziek, podiumkunsten, beeldende kunsten, cinema en fotografie, omroep, socio-culturele
activiteiten, sport en spel, natuur en milieu en culturele industrieën. Maar naast de deelsectoren kan er
ook worden gecategoriseerd in het aanbod van culturele goederen en diensten naar functie zoals
conservatie, creatie, productie, distributie, handel en verkoop, educatie.
Deze inventaris indiceert densiteit van kunst en cultuur gerelateerde organisaties. Dit aanbod kan ook
een typologie van culturele instellingen mogelijk maken op basis van het bereik. Gaat het om een
instelling met een lokaal bereik, metropolitaan bereik of nationaal bereik. Tevens kan het relatieve
proportionele aandeel van tewerkstelling in de kunsten/cultuur worden berekend zoals het aantal
werknemers in de culturele sector. Hoewel het verkrijgen van deze gegevens niet evident is in België.
Een indicatie van aanwezigheid van non-profit buurtvieringen, festivals, kermissen en parades is
betekenisvol binnen een gemeenschapscontext.
Kernwoorden:
Aantal locaties per x aantal inwoners die worden gebruikt voor culturele activiteiten
Aantal voorzieningen volgens categorie: publiek en privaat in de wijk, organisaties, verenigingen,
instellingen in de wijk, galerijen, aantal scholen, kunstopleidingen, educatie, web-based culturele
projecten met specifieke geografische locatie
Aantal culturele ondernemingen per 1000 inwoners, zowel non-profit als commercieel
Aantal specifiek kunst gerelateerde voorzieningen, amateur verenigingen
Aantal en soort culturele, kunstzinnige, sociaal-culturele lopende projecten
Aanbod binnen bibliotheek, religieuze gebouwen, parken, etnische associaties
Aantal architecturale gebouwen, icons, erfgoed
De relaties en netwerkpatroon tussen de culturele actoren
Kunst in publieke ruimte inventariseren
In kaart brengen van culturele/kunst districten en culturele industrieën: concentratiegraad
Cultuur op wijkniveau= toegankelijkheid (prijs, fysische toegankelijkheid, opening, taal), wijkkrant
die diversiteit oplegt, zichtbaar maakt (opdat een klasse zich niet oplegt), cultuur van wijkinteractie,
cultuur van het met elkaar omgaan types+aantallen/1000 inwoners, culturele vraag, wijkcomités,
lokale cultuurparticipatie cijfers, (non-participatie), cultureel aanbod/infrastructuur, wijkcentrum,
graad van actieve houding: indicatie voor deel van cultuur nl. participatie aan cultuur, sport,
verenigingen, politiek.
Verhouding van totale populatie met een cultureel hoofdberoep tot de totale populatie met een beroep
Participatie
De aanwezigheid van infrastructuur impliceert nog niet het gebruik, maar tevens impliceert gebruik
ook niet een kwalitatieve impact op wat eerder aan bod kwam, culturele vitaliteit, duurzaamheid,
sociale cohesie en welzijn. Participatie onderzoek gaat over het ‘meten van mogelijkheden en
beperkingen tot actief cultureel engagement vanuit het standpunt van gebruiker/consument/participant
(Mercer, 2005).
Participatiegegevens kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief verzameld worden. Participatie betreft
niet enkel actieve participatie maar het gaat tevens over passieve participatie (als toeschouwer). Hier
kan worden geëvalueerd op veel verschillende manieren in relatie tot bijvoorbeeld de betrokkenheid
van diverse gemeenschappen, de rol van cultuur in relatie tot ander tijdsverbruik door de
gemeenschap, donaties en vrijwilligerswerk, participatie niveau in kunst en erfgoed, uitgave
huishouden aan cultuur en erfgoed, kwalitatief onderzoek naar de subjectieve waarde.
Kernwoorden:
Inschrijvingen kunstscholen/ kunstacademie/amateur-kunsten, vereniging, cultureel project, kunst en
cultuur als recreatie, art-productie,
Percentrage van de bevolking dat tijdens de laatste x aantal maanden heeft deelgenomen aan
receptieve/actieve culturele activiteit in de buurt (kan worden opgedeeld volgens socio-economische
kenmerken als SES, leeftijd, geslacht, opleiding)
Bibliotheek: ontlening en lidgeld
Publieksonderzoek: bijwonen van voorstelling, tentoonstelling
Publieke discours over kunst en culturele praktijken in lokale wijkkranten en elektronische media,

Motivatie om deel te nemen aan cultuur: procentuele verdeling van motivaties
Participatie drempels: procentuele verdeling van redenen om niet deel te nemen

(Financiële) Ondersteuning
Onderzoek naar het financiële luik in de kunst en culturele sector is voornamelijk uitgevoerd in de
Verenigde Staten en in veel mindere mate van toepassing in Europa. Dergelijke databronnen
verkrijgen is nagenoeg onmogelijk in België/Brussel, maar alleszins toch interessant om te bekijken.
Economische impact indicatoren kunnen aangeven wat de productiewaarde is van de culturele sector,
de overheidsuitgaven kunnen worden opgelijst als subsidies en operationele uitgaven van de culturele
overheid maar tevens de overheidsinkomsten, de inkomsten van de culturele organisaties en de
uitgaven, private steun en de prijzen van culturele goederen en diensten.
Kernwoorden:
Aandeel culturele sector in BBP
Non-profit kunst en cultuur contributies per capita, meten van de graad van financiële steun die de
kunstensector verwerft via de overheid, non-overheid en individuele bronnen,
% personen met kunstenaars statuut, integratie van kunst en cultuur in andere politieke sectoren
Aanvragen tot subsidies
Culturele duurzaamheid als de manier om de verschillende dimensies van de culturele atlas samen te
brengen is uiterst hoog gegrepen en is zeer werk en tijdintensief. Dit mag ons er niet van weerhouden
stap voor stap de verschillende onderzoeken van plaats en identiteit, sociale cohesie, diversiteit en de
lokale cultuurmarkt één voor één uit te voeren en de data te verzamelen. Zoals al aangehaald zijn dit
wenselijke indicatoren, maar na deze te toetsen aan de mogelijkheden binnen de Brusselse context, zal
er nog maar weinig van overschieten.
Nochtans is er een wil om data te verzamelen en centraliseren vanuit het beleid zelf, zoals de VGC die
reeds een interne dataverzameling heeft gerealiseerd naar aanleiding van dit onderzoek en de COCOF
die ook reeds een geografische inventaris hebben gemaakt voor een aantal culturele infrastructuren.

IV.2.8. PARTICIPATIE
Een geografische differentiatie maken op sociaal-politieke dimensie voor het hele Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zou uniek en innovatief zijn. Een dergelijk onderzoek is onbestaand, zelfs de
kleine onderdelen ervan zijn niet te achterhalen. Het gaat immers over veelal kwalitatieve data die men
aan de hand van enquêtes tracht te verzamelen. Het onderzoek staat nog ver af van conclusies omtrent
dynamiek op wijkniveau.
Participatie is een verzamelwoord voor verschillende soorten en dimensies. Twee ervan worden
belicht: politieke vertegenwoordiging per wijk, waarvan de indicator is berekend voor Brussel, en een
aanzet tot sociaal/culturele participatie, waarvoor geen indicatoren noch data aanwezig zijn binnen
deze Wijkmonitoring.
IV.2.8.1. POLITIEKE PARTICIPATIE
Een klein onderdeel van de politieke participatie is opgenomen in de Wijkmonitoring. Een
samenvattende indicator die verschillende dimensies van politieke participatie in acht neemt is echter
niet mogelijk omwille van niet bestaande uniforme data. Hiervoor dient immers een amalgaam aan
informatie verzameld te worden die de participatie aan wijkraden, wijkbeslissingen, wijkkranten,
vergaderingen mee opneemt (literatuur kernwoorden: ‘governance’- goed bestuur-lokaal bestuur,
bewonersparticipatie, lokale democratie…).
Wat we wel hebben weerhouden in de huidige monitoring is de mate waarin de wijken
gerepresenteerd worden in het gemeentebestuur. Het geeft een beeld van de ruimtelijke verdeling van

de politieke vertegenwoordigers. De indicator ‘geografie van verkozen gemeenteraadsleden’ (zie fiche
indicator) test in welke mate elke afzonderlijke wijk effectief is vertegenwoordigd op politiek
gemeentelijk niveau aan de hand van het domicilieadres van de verkozen gemeenteraadsleden. Men
kan nagaan in welke mate bepaalde wijken onder- of oververtegenwoordigd zijn in de
gemeentebesturen.
Deze indicator is naar het voorbeeld van een onderzoek dat aan de Université Libre de Bruxelles,
IGEAT is uitgevoerd door Laurent de Borman, Frédéric Dobruszkes en Pierre Marissal in 2001.
Het interessante is om deze indicator te combineren met bijvoorbeeld de kaarten met socioeconomische verdeling, zodat verbanden kunnen gelegd worden. Zo blijkt uit het onderzoek van Igéat
dat op het eerst zicht de verkozenen voornamelijk in meer welgestelde wijken woonden dan de
gemiddelde kiezer.
De moeilijkheid binnen de Wijkmonitoring ligt in het niveau waarop informatie moet worden
verstrekt, namelijk de wijken. Het is wel mogelijk om de adressen van de verkozenen te koppelen aan
een statistische sector en wijk, maar zij representeren slechts 1 gemeente. Verschillende wijken liggen
over de gemeentegrenzen heen, waardoor een eenduidige interpretatie niet mogelijk is: Rekenen we de
wijk bij de ene gemeente of de andere. Om dit te omzeilen is er een berekening uitgewerkt die
rekening houdt met de wijken die in verschillende gemeenten liggen, door een de verkozenen een
gewicht te geven, en per wijk de som van de gewichten te maken (zie fiche indicator). Maar de
interpretatie blijft dezelfde, men kan een concentratie (oververtegenwoordiging) of een afwezigheid
(ondervertegenwoordiging) van de kaarten aflezen.
IV.2.8.2. MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE
Dit onderdeel, dat slechts wordt aangehaald en niet is uitgewerkt, tracht een beeld te scheppen van
participatie die weerslag heeft op de ‘wijk’. Participatie betekent niet enkel maatschappelijke
participatie aan verenigingsleven, sport en culturele participatie maar is tevens te verbinden met
participatie aan het wijkgebeuren, wijkcomités en wijkbestuur, politieke participatie.
Doorgaans is participatieonderzoek gebaseerd op interviews en enquêtes die het gedrag van mensen
nagaan. Binnen het thema participatie stuiten we voornamelijk op een non-existence van kwantitatieve
data in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Participatieonderzoek en publieksonderzoek zijn voornamelijk uitgevoerd in Vlaanderen of Wallonië
bijvoorbeeld of worden uitgevoerd door specifieke culturele instellingen of betreffen algemene
vrijetijdsonderzoeken. De set van indicatoren voor culturele participatie zijn vaak op buitenlandse
meetinstrumenten geïnspireerd. Zoals Stroobandt & Waege (Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen:
Cultuurkijker, 2006) aangeven operationaliseert de indicatorenset beleidsaangelegenheden die de
culturele sector overkoepelen, zoals de omvang en de spreiding van het culturele aanbod, de
tewerkstelling in de culturele sector, de cultuurparticipatie van de bevolking etc. Maar het probleem is
echter dat de culturele sector niet over voldoende betrouwbare centraal verzamelde gegevens beschikt.
Omdat er slechts weinig entiteiten zijn die over zulke onderzoeksresultaten beschikken, valt er ook
niet een buurtanalyse uit af te leiden. Ook vrijetijdsonderzoek en onderzoek naar het verenigingsleven
beperkt zich tot algemene studies aan de hand van uitgeschreven enquêtes. Een onderzoek dat
specifieke informatie over Brussel verzamelt is onbestaande, hierdoor kan men alvast geen analyses
maken die buurten van elkaar differentiëren m.b.t. maatschappelijke en culturele participatie.
Een oproep tot gedetailleerd onderzoek dat specifiek Brussel en de verschillende wijken behandelt is
aangewezen.

IV.2.9. GEZONDHEID
De ruimtelijke gezondheidsindicatoren die worden voorgesteld voor de Monitoring exploreren vijf
complementaire benaderingen:
• mortaliteit;
• gezondheidsperceptie;
• geneesmiddelengebruik;
• terugbetalingen;

• meting van sommige risicofactoren.
We moeten daarbij echter opmerken dat alleen de eerste twee indicatoren zijn getest op
subgemeentelijk niveau in de Brusselse context en dat zoals in de meeste gevallen een nauwe
samenwerking en opvolging nodig is om de toekomstige berekening en de duurzaamheid van deze
cijfers te garanderen.
IV.2.9.1. INDIRECT GESTANDAARDISEERD STERFTECIJFERS
Mortaliteitsgegevens zijn de meest gebruikte gegevens om de gezondheid van de bevolking op te
volgen. Op het niveau van de wijken kan een indicator van algemene sterfte worden aangemaakt. De
omvang van de wijken lijkt voldoende groot om betrouwbare gegevens te genereren, hoewel voor hun
interpretatie het aangeraden is zich te baseren op verschillende observatiejaren. Om een dergelijke
indicator op wijkniveau aan te maken is het absoluut noodzakelijk om van individuele gegevens uit te
gaan met de daaraan gekoppelde sterfte. Het opvolgen van sterfte op wijkniveau is anders onmogelijk,
gezien de hoge verhuisintensiteit op dit niveau in verhouding tot de sterftecijfers.
Het indirect gestandaardiseerd sterftecijfer voor de gehele bevolking kan aangevuld worden met de
indirect gestandaardiseerde sterftecijfers voor een drietal leeftijdsklassen. Het is nuttig om een
onderscheid in leeftijd te maken, omdat een gestandaardiseerd cijfer grote ongelijkheden naar leeftijd
kan verbergen. Er wordt geopteerd voor drie grote leeftijdsgroepen omdat we anders te kleine
bevolkingsgroepen met te weinig sterfte krijgen om betrouwbare gegevens te bekomen. Toch zal het
wellicht nodig zijn om voor deze indicatoren aggregatie op wijkniveau of over de jaren heen te
voorzien.
De eerste leeftijdsgroep bevat de jongeren en volwassen waar relatief weinig sterfte voorkomt. De
leeftijdsgroep 65-74 jarigen geeft een beeld van vroegtijdige sterfte, terwijl de groep 75 plussers een
beeld geeft van sterfte-intensiteit bij de oudste bevolking.
De gegevens voor de berekening van deze indicatoren zijn beschikbaar in het Rijksregister van
Natuurlijke Personen. Het register dekt de volledige bevolking de jure. Gezien de gegevens vrijwel in
realtime worden aangepast, kunnen ze op elk tijdstip de toestand weergeven met slechts een paar
maanden verschil. Het NIS (nu Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) beschikt
over deze gegevens en kan instaan voor de aanmaak van basistabellen met wijkcode of statistische
sector. De berekeningen voor het BHG zouden dus jaarlijks kunnen worden uitgevoerd op wijkniveau.
Voor de interpretatie en het vrijgeven van de indicatoren moet beroep worden gedaan op een
gespecialiseerd team. In Brussel kan het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn dat zowel over
de nodige terreinkennis als over de nodige gespecialiseerde kennis beschikt, daar best voor instaan.
IV.2.9.2. ZELFGERAPPORTEERDE GEZONDHEID
Zelfgerapporteerde gezondheid blijkt op bevolkingsniveau een goede integrale maat van gezondheid te
geven en is een belangrijke aanvulling op sterfte indicatoren. Idealiter zou deze indicator nuttig zijn
voor alle leeftijdsgroepen, maar alleen bij schoolgaande kinderen kan de volledige bevolking gedekt
worden en kan gebruik worden gemaakt van een bestaande infrastructuur. Diverse indicatoren kunnen
worden aangemaakt op basis van gestandaardiseerde vragen over gezondheid. Aangeraden is om in de
eerste plaats gebruik te maken van de eenvoudigste en vaak gebruikte standaardvraag van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) naar algemene subjectieve gezondheidservaring. Deze kan
worden aangevuld met vragen over chronische morbiditeit en langdurige belemmeringen.
De ervaring van onderzoek in het buitenland en in België bij jongeren (12-18 jaar) toont aan dat
zelfgerapporteerde gezondheid een betrouwbare indicator kan opleveren voor deze leeftijdsgroep.
Zelfervaren gezondheid werd ondermeer opgemeten in de Sociaal-economische Enquête (SEE) 2001,
in de gezondheidsenquêtes en in de SILC-enquête (Statistics on income and living conditions).
Om betrouwbaar te zijn moet een voldoende grote bevolking per wijk worden ondervraagd. Deze
gegevens werden voor de volledige populatie bevraagd tijdens de SEE 2001. Dit vormt een goed

uitgangspunt voor een nulmeting. De steekproefomvang van de gezondheidsenquête van 2001 en 2004
is echter te beperkt om op het niveau van de Brusselse wijken een betrouwbare indicator op te leveren.
Voor een Wijkmonitoring is een goed alternatief het meten van de subjectieve gezondheid via het
medische schoolonderzoek. Deze meting heeft het voordeel dat ze exhaustief is: ze dekt alle kinderen
die schoolplichtig zijn. Wanneer de betrokken bevolkingsgroep voldoende groot is in de wijk is deze
indicator in staat om ook evoluties in de tijd te meten. Het is wel noodzakelijk om, vooral voor jongere
kinderen, aangepaste gestandaardiseerde meetmethodes te ontwikkelen. Om deze reden zijn twee
leeftijdsgroepen geclassificeerd, enerzijds een groep van 5 tot en met 12 jarigen en anderzijds een
groep van 13 tot en met 18 jarigen. Bovendien blijkt uit de analyse van de gegevens van de SEE 2001
dat onder de 13 jaar de proportie kinderen in minder goede gezondheid nauwelijks evolueert met de
leeftijd. Voor de groep van 13 tot 18 jaar moet de indicator daarentegen voorzien in een
leeftijdscorrectie omdat we hier te maken hebben met een progressie in minder goede gezondheid met
toenemende leeftijd.
IV.2.9.3. GEBRUIK VAN GEZONDHEIDSZORGEN EN GENEESMIDDELEN
Het opmeten van het gebruik van gezondheidszorgen en van geneesmiddelen en de aanmaak van
indicatoren moet conceptueel nog grotendeels worden uitgewerkt. De relatie tussen gebruik en vraag
stelt complexe problemen van interpretatie. Veel bestaande databanken zijn niet bruikbaar of niet
beschikbaar ondermeer omwille van een gebrek aan harmonisatie. Het ontsluiten van deze data vergen
bovendien de ontwikkeling van zware procedures ter bescherming van de privacy. Veelbelovend is de
databank van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) die wel aan al deze eisen tegemoet komt.
De gegevens van het IMA zijn beschikbaar op wijkniveau voor de gehele bevolking met de vereiste
bevolkingsgegevens (leeftijd en geslacht). Er is geen teller-noemer probleem gezien de data worden
aangemaakt op basis van individuele gegevens en er rekening kan worden gehouden met de migraties.
De gegevens kunnen dus zeer nauwkeurig worden geregistreerd, kunnen longitudinaal worden
opgevolgd en zeer snel na datum indicatoren opleveren.
Het belangrijkste probleem is dat we niet zeker zijn of deze data bruikbare gezondheidsindicatoren
kunnen opleveren. Er is dus een voorafgaand onderzoek nodig zowel om de relevantie van de
gegevens te testen als om indicatoren op te stellen. De gegevens zijn bovendien privacy-gevoelig en
kunnen niet altijd tot op wijkniveau worden vrijgegeven wanneer er kans bestaat dat de combinatie
van informatie tot individuele herkenning aanleiding kan geven.
IV.2.9.4. UITKERING
Administratieve gegevens over uitkeringen voor handicap, beroepsziekte of ziekte kunnen een
bijkomende parameter opleveren om de algemene gezondheidstoestand in te schatten op voorwaarde
dat ze kunnen worden gecontroleerd voor leeftijd. In de eenvoudigste vorm kan de proportie binnen de
bevolking op beroepsactieve leeftijd genomen worden. Voor Brussel is het wellicht ook interessant om
een maat te hebben van het aantal personen dat aangesloten is bij een ziekteverzekering.
Als bronnen zijn er ondermeer: de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de databanken voor
arbeidsongevallen en voor beroepsziekten.
De gegevens zijn beschikbaar. Bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid is het mogelijk om individuele
gegevens naar wijkgegevens om te zetten indien daarvoor toestemming wordt gegeven door de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Voor de andere databanken is de
situatie iets minder duidelijk. Theoretisch zouden de gegevens naar wijkniveau kunnen worden
omgezet.
Het is mogelijk dat de procedure om de gegevens aan te vragen en te bekomen vrij omslachtig is. Het
is niet duidelijk in welke mate de Kruispuntbank Sociale Zekerheid bereid zal zijn om jaarlijkse
gegevens aan te maken tegen een redelijk bedrag.
Sommige van deze indicatoren zijn alleen van toepassing op een deel van de bevolking en zijn geen
goede maatstaf voor de algemene gezondheid. Dit is zeker het geval voor handicaps ten gevolge van
arbeidsongevallen en beroepsziekten. Er moet voorafgaandelijk aan de hand van een testbestand

worden onderzocht in welke mate deze gegevens betrouwbare indicatoren kunnen opleveren op
wijkniveau. Maar ze kunnen ongetwijfeld een goede aanvulling vormen op de indicatoren van
algemene sterfte.

IV.2.9.5. LENGTE EN BMI VAN SCHOOLGAANDE KINDEREN
Het medisch schoolonderzoek bevat een aantal gediagnosticeerde gegevens (leeftijd, gewicht, lengte,
gezichtscherpte, gehoorscherpte, gebit, vaccinaties) die bruikbaar zijn voor de aanmaak van
indicatoren. Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de CPMS (Centres psycho-medicosocial)/PSE (Centres de promotion de la santé à l'école) ??? beschikken over de gegevens. Deze
gegevens worden nu reeds ingezameld en zijn exhaustief voor de betreffende leeftijdsgroepen in de
mate dat de gegevens van alle betrokken scholen (ook buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest)
kunnen omgezet worden naar wijkniveau.
Een van de belangrijkste gezondheidsproblemen voor de komende jaren is de ontwikkeling van
diabetes van het type II. Deze vorm van diabetes is sterk verbonden met voedingspatronen en het
voorkomen van obesitas. Het is al lang aangetoond dat het voorkomen van problemen van
overgewicht bij volwassenen best begint op jonge leeftijd. Bovendien is al lang aangetoond dat de
sociale omgeving (school, maar ook gezin en wellicht wijk) bepalend zijn in de ontwikkeling van
gewichtsstoornissen. De evolutie van gewicht en lengte zijn ook meer algemeen interessante
parameters voor het volgen van de evolutie van de volksgezondheid. Uit antropometrische studies
blijkt hoe sterk de evolutie van gemiddelde lengte en gewicht van een bevolking samenhangen met de
algemene gezondheidsevolutie.

IV.3. DE ICONOTHEEK OF EEN KWALITATIEF BEELD VAN HET
GEWESTELIJKE GRONDGEBIED
De iconotheek biedt ons de mogelijkheid om visuele beeldanalyses te maken op de visuele data – dit is
de analytische functie van de Iconotheek. Hiermee wordt bedoeld dat wij uit de Iconotheek een nieuw
soort informatie kunnen distilleren die voorheen niet beschikbaar was. We kunnen naast klassieke
gegevens uit de demografie, de geografie, de economie, de sociologie, enzovoort via de visuele dataanalyse een zicht krijgen op visuele mechanismen die zich manifesteren in Brussel – visuele
mechanismen die bijvoorbeeld sociale groepsvorming, achterstelling, participatie, enzovoort mee
bepalen.

IV.3.1. SYSTEMATISCHE CLASSIFICATIE VAN DE BEELDEN
Vooraleer wij een reeks beelden kunnen gaan analyseren en interpreteren dienen zij primair
geclassificeerd te worden via een formeel descriptief systeem dat de belangrijkste aspecten van het
beeld detecteert (Photerel, 2007). De “Dublin Core List” is zo’n systeem waarbij een reeks generale
topics worden gehanteerd om een hoeveelheid visuele data te classificeren. Wij opteren ervoor de
Dublin lijst te volgen, gezien deze gebaseerd is op doordachte analyses, en daardoor ook op
internationaal niveau wordt gebruikt en gerespecteerd. De Dublin Core List gaat uit van het Dublin
Core Metadata Initiative en doelt expliciet op systematisering van dataverzameling (Dublin C.M.I.,
2007). Het gebruik van deze lijst laat ons dus ook toe om in de toekomst eventueel andere – bestaande
– databanken te koppelen aan de Wijkmonitoring.
De Dublin Core lijst is toepasbaar op allerlei data, en blijft bijgevolg ook zeer algemeen in haar
termen. We geven de termen bijgevolg zelf een naam in analogie met onze onderzoeksopzet. De tien
parameters hieronder tonen aan hoe wij de aanpassing doorvoeren – de originele categorienamen staan
tussen haakjes. We namen slechts tien van de 15 Core-Topics over omdat wij hiermee ruimschoots tot
een voldoende classificatie komen. Niet opgenomen topics, zoals “taal” zijn trouwens bij de
classificatie van foto’s minder van belang. Tenslotte werd één topic – coverage – opgedeeld in twee
categorieën – plaats en buurt. Waar een latere koppeling nodig zou zijn met andere Dublin-Core
systemen kan naargelang de doelstelling één van beiden worden gehanteerd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Classificatiecode (identifier): Elk beeld krijgt een uniek rangnummer toegewezen.
Fotograaf (creator): De naam van de persoon die de foto maakte.
Plaats (coverage): Plaats waar de foto werd opgenomen – uitgedrukt in XY-coördinaten
Wijk (coverage): Wijk waar de foto werd opgenomen.
Tijdstip (date): tijdstip waarop de foto werd genomen.
Type foto (type): Horizontale foto, luchtbeeld of satellietbeeld.
Thema (subject): Wetenschappelijk thema waartoe de inhoud van de foto behoort (vb.
achterstelling, huisvesting, bevolking, leefgemeenschap,… – één foto kan meerdere thema’s
tegelijk beslaan.
Bron (source): persoon of instantie die de foto beschikbaar maakt.
Rechten (rights): persoon of instantie waartoe de rechten behoren.
Formaat (format): standaard JPEG, andere zullen worden gespecificeerd.
Bijschrift (description): Bijschrift van de fotograaf.

Deze gegevens vormen de inhoud van de fiche die elke foto zal krijgen. Zo’n fiche zal er dan als volgt
uitzien:
Fiche 53:

1. Classificatiecode: 53
2. Fotograaf: Eddy Van Laethem
3. Plaats: N-50 51 37 30; O-4 21 47 95
4. Wijk: n°45:Brabantwijk
5. Tijdstip: 05/06/2007
6. Type foto: Horizontaal 180°
7. Thema: commerciële centra; huisvesting; achterstelling
8. Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
9. Rechten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
10. Formaat: JPEG
11. Bijschrift: Geen

IV.3.2. ANALYSE VAN DE BEELDEN
Zoals reeds uitvoerig aan bod kwam zijn visuele data niet onschuldig. Steeds loert een subjectieve
component om de hoek, die de wetenschappelijke status van het beeld graag keldert. Niettemin
kwamen wij mitst de opbouw van validiteit en betrouwbaarheid tot een wetenschappelijk gefundeerde
manier om beelden te verzamelen en te classificeren. Nu zijn wij aangekomen bij de volgende stap: de
visuele data-analyse.
In lijn met de vooropgestelde doelstellingen van de iconotheek kunnen wij twee kanten uit met de
beelden die we verzamelden. Enerzijds (illustratief) kunnen de beelden gebruikt worden om
statistische informatie te verduidelijken. Anderzijds (analytisch) kunnen de beelden op zich ook
worden geanalyseerd in hun eigenheid via daartoe speciaal ontwikkelde methoden. De illustratieve
waarde van de iconotheek zal hier niet uitgebreid worden belicht, gezien dit een eerder evident
gegeven vormt. Concreet wordt bedoeld dat bewegingen of eigenheden die wij statistisch gaan meten
via de monitoring (gentrificatie, suburbanisatie, enzovoort) geïllustreerd en aangevuld kunnen worden
met concrete beelden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een wijk waar gentrificatie werd
gemeten zal bijgevolg geïllustreerd worden met enkele foto’s van strategische punten waarin dit
zichtbaar wordt.
Een tweede gebruik van de Iconotheek dat een stuk meer uitleg vergt betreft de analytische waarde
van de Iconotheek.

DRIE METHODEN VAN BEELDANALYSE.
Het is binnen het kader van de iconotheek niet mogelijk om een exhaustief overzicht te geven van alle
bestaande methoden voor beeldanalyse. Vele methoden spitsen zich temeer toe op aspecten van de
beeldvorming die binnen ons bestek van minder of geen belang zijn. Om alvast toch een kleine
opsomming te geven van welke methoden allemaal voorhanden zijn: Visuele data worden
geanalyseerd via inhoudsanalyse, semiologische beeldanalyse, discoursanalyse, audience studies,
psycho-analytische beeldanalyse, compositionele interpretatie, vergelijkende iconografie, cultural
analysis, etnografische en anthropologische beeldanalyse, en andere.
Gezien het gebruik van een iconotheek binnen het kader van een stadsmonitoring relatief nieuw is, is
er nog geen afgebakende doelstelling in verband met de manier waarop de beelden zullen worden
geanalyseerd – uitgezonderd hun louter illustratieve waarde tegenover de statistische data. Net daarom
zullen wij hier enkele interessante analysetechnieken voorstellen, die desgewenst kunnen worden
toegepast op de data van de iconotheek. We gaan steeds van start met een algemene bespreking van de
methode, waarna telkens een specifieke toepassing op de iconotheek volgt. We bespreken
achtereenvolgens de inhoudsanalyse, de semiologie, en als facultatieve afsluiter de discoursanalyse.

Inhoudsanalyse (Content Analysis)
Inhoudsanalyse werd ontwikkeld in de periode tussen de twee wereldoorlogen door sociale
wetenschappers om de accuraatheid van de nieuwe massamedia te controleren (Rose, 2001). Temeer
omdat kwalitatief onderzoek vaak als subjectief en “wollig” werd afgedaan, ontwikkelde men de
methode als een ware kwantitatieve (lees “meer wetenschappelijke”) methode. Zich baserend op
kwalitatieve data streeft inhoudsanalyse vooral naar betrouwbaarheid, validiteit en objectiviteit – drie
natuurwetenschappelijke criteria. Het algemene principe van inhoudsanalyse is dat men
kwalitatieve/visuele data omzet in kwantitatieve data en deze op een kwantitatieve manier analyseert.
Men gaat concreet bepaalde zaken gaan (op)tellen in beelden om te zien hoe vaak en op welke manier
die zaken voorkomen in de beeldvorming. Een eenvoudig voorbeeld is dat men honderd foto’s
selecteert uit een krant en gaat tellen hoe vaak allochtonen versus autochtonen in beeld komen. Verder
kan men ook gaan kijken op welke manier ze in beeld komen (bijvoorbeeld crimineel versus nietcrimineel), in welke kranten, enzovoort. Diepere analyses maken ook gebruik van multivariate
technieken op de numerieke data die geëxtraheerd wordt.
Misschien minder relevant voor het beleid, en eerder theoretisch gezien, is het zo dat inhoudsanalyse
klassiek gezien nagaat hoe de media – de fotograaf, de krant, de reclamemaker,… - onze wereld in
beeld brengt, en hoe zij daarbij de realiteit stuurt en beïnvloedt. Het is enigszins toch belangrijk op te
merken dat wij deze werkwijze anders hanteren. De foto’s in de Iconotheek worden door ons zelf
genomen via een methode die wij zelf ontwierpen. Net daarom is het onnodig te analyseren “hoe wij
(als fotograaf) bepaalde zaken in beeld brengen” – we legden dit reeds expliciet vast op voorhand. Een
inhoudsanalyse zoals besproken zou in het geval van de Iconotheek dus een tautologische analyse
worden, waarbij wij onszelf onderzoeken, en waarbij het antwoord op onze onderzoeksvraag onze
methodologische opzet zou zijn. Wij willen in geen geval onderzoeken hoe wij zelf bepaalde zaken in
beeld brengen. Wat wij wel willen onderzoeken is hoe de Brusselse bevolking en de wijken zichzelf in
beeld brengen. Om dit te kunnen doen via een inhoudsanalyse dienen wij enkele uitgangspunten van
de methode te wijzigen.
Een klassieke inhoudsanalyse zoekt naar verborgen verbanden tussen manieren waarop mensen,
organisaties, tijdschriften,… bepaalde zaken in beeld brengen. Daarom baseert zij zich vaak op
reclamefoto’s, foto’s uit tijdschriften, uit kranten, enzovoort. Deze foto’s op zich worden gezien als
een uiting van het wereldbeeld van de bepaalde organisatie, groep, krant,… en het is via die foto’s dat
wij hun wereldbeeld, visie en/of gedrag kunnen onderzoeken. Binnen de Iconotheek echter zijn de
foto’s op zich slechts een uiting van het wetenschappelijke wereldbeeld, en niet in eerste instantie van
de Brusselse bevolking. Daarom zijn wij verplicht, willen wij een relevante inhoudsanalyse uitvoeren
op de Iconotheek, om doorheen de foto’s te kijken, en te analyseren wat zich binnenin de foto’s
bevindt. Aangezien wij foto’s namen van het publieke domein, en aangezien die foto’s telkens een
360° omwenteling behelzen, kunnen wij op de foto’s fragmenten van de beeldvorming in de publieke

ruimte waarnemen – en het is precies dit wat wij zullen analyseren. Waar een klassieke
inhoudsanalyse onderzoekt hoe de fotograaf de dingen in beeld brengt, kijken wij dieper in de foto en
onderzoeken wij hoe de Brusselse bevolking binnen het publieke domein de zaken in beeld brengt –
hoe en waar bevolkingsgroepen zich in het openbaar vertonen (vb. welke kledij, is men individueel of
in groep, hoe is de winkelinrichting, de gevelinrichting, welk soort vervoer gebruikt men,…). Waar
voor een klassieke inhoudsanalyse de foto het onderzoeksobject is, is dit voor de Iconotheek het
publieke domein als “foto”.
Als wij willen nagaan of er verschillen in beeldvorming binnen het publieke domein zijn tussen
buurten of bevolkingsgroepen, en welke gevolgen dit heeft, dienen onze foto’s een objectieve
weergave te zijn van dit publieke domein. Dit wil zeggen dat wij binnen onze foto’s het effect van de
fotograaf – wat onderzocht wordt in de klassieke inhoudsanalyse – moeten elimineren, zodat
waargenomen verschillen reëel aan het publieke domein kunnen worden toegeschreven. Zoals de lezer
reeds weet is onze methodologie volledig uitgebouwd op de eliminatie van het effect van de fotograaf.
De methode van selectie van strategisch bebouwde ruimtes, de vastgelegde hoogte en breedtehoek van
de camera, de resolutie, het formaat, de thematiek, de panoramische techniek, enzovoort zijn allemaal
zaken die ervoor zorgen dat de Iconotheek als fotodatabank representatief, betrouwbaar en valide is
om onderzocht te worden op inhoudelijke verbanden zonder “fotografische vertekeningen”.
Met de iconotheek heeft het beleid er bijgevolg een reeks unieke visuele indicatoren bij die – samen
met de kwantitatieve data – kunnen worden ingezet bij statistische analyses naar achterstelling,
gentrificatie, sociale cohesie, enzovoort. Om duidelijk te maken welke informatie er precies kan
worden verkregen via deze methode geven wij nog enkele voorbeeldvragen mee die via
inhoudsanalyse op de iconotheek kunnen worden onderzocht.
Onderzoeksvraag: Zijn er verschillen in de beeldvorming van de bevolking in de publieke ruimte in
achtergestelde buurten tegenover niet-achtergestelde buurten? En: Met welke andere (kwantitatieve)
factoren kunnen deze verschillen in beeldvorming in verband worden gebracht.
Onderzoeksvraag: Zijn er significante visuele patronen te ontdekken die verschillen tussen buurten of
wijken. Welke zijn die en hoe staan ze in verband met andere data over die wijken.
De onderzoeksvragen die kunnen worden onderzocht hoeven niet per sé ruimtelijk geïnspireerd te zijn.
Evenwel kunnen wij ons voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn totaliteit afvragen of daar
bijvoorbeeld visuele clusters te detecteren zijn van bevolkingsgroepen of –lagen.
De visuele onderzoeksvragen die wij hier poneren blijven relatief breed en vaag. Dit komt omdat op
dit moment naar ons weten geen dergelijke analyses bestaan in het kader van een monitoring.
Niettemin tonen klassieke beeldanalyses aan dat visuele mechanismen van exclusie, statusverwerving,
groepsvorming, indoctrinatie, enzovoort ongetwijfeld werkzaam zijn binnen onze sociale realiteit. Het
is in onze westerse wereld die voor een heel groot stuk gebaseerd is op visualiteit zeer belangrijk
inzicht te krijgen in visuele mechanismen die ons leven voor een groot deel opmaken. Als we maar
eens nagaan hoe weinig ons leven gebaseerd is op horen, proeven, voelen of ruiken, des te meer we
inzien welke rol het visuele speelt in ons hedendaagse bestaan. De strijd tegen achterstelling kan
hierbij ongetwijfeld een stap in de goede richting zetten door kennis te nemen via de Iconotheek van
visuele mechanismen van exclusie.
Tenslotte, en eveneens van grote waarde, kunnen via de Iconotheek ook een reeks initieel
kwantitatieve data worden verzameld. Wanneer genoeg foto’s voorhanden zijn per wijk kunnen zaken
als “de staat van de gevels”, “de mate van hoogbouw”, “de aanwezigheid van groen” – indicatoren die
tot vandaag de dag door enquêteurs worden opgenomen – via de Iconotheek worden opgemeten, zodat
de onderzoeker zelf via de foto’s “ter plekke op het terrrein” kan waarnemen en kwantificeren, en dat
de dure aangelegenheid en bijhorende meetfouten van enquêteurs kunnen worden vermeden. De
Iconotheek is dus tenslotte vatbaar voor zowel puur kwalitatief, puur kwantitatief of gemengd
onderzoek via de methode van de inhoudsanalyse.

Semiologie
Een methode die iets sterker afwijkt van de traditionele monitoringstrategie is de semiologie.
Semiologie is een van de meest toegepaste methoden voor visuele data-analyse, en geeft ons een
volledige toolkit die het mogelijk maakt een beeld te selecteren en na te gaan hoe dit beeld werkt
binnen bredere betekenisgehelen. De semiologie bouwt op een rijke traditie van auteurs, en wordt
gelinkt met namen als Althusser, Barthes, Benjamin, Brecht, Foucault, Freud, Gramsci, Lacan, LéviStrauss, Marx, de Saussure, en anderen. Het primaire concept om semiologie te begrijpen is dat van
het “teken” (sign). Letterlijk vertaald is semiologie dan ook de studie van tekens. Deze studie vindt
zijn oorsprong in de analyse van taalsystemen, maar werd doorheen de tijd overgeplaatst op
verschillende andere onderwerpen. Via zijn analytische vocabulaire kan de semiologie aantonen hoe
(taalkundige, maar ook andere) tekens een bepaalde “zin” creëren, hoe tekens doorheen hun
afbeelding als teken betekenis creëren.
Net als inhoudsanalyse claimt semiologie de aanspraak op een sterk wetenschappelijk karakter. Echter
daar waar inhoudsanalyse dit doet op grond van overeenkomsten met de kwantitatieve
wetenschappelijke methode, doet semiologie dit op grond van haar contrasterende relatie tot
“ideologie”. Ideologie refereert naar een kennisconstructie die op dergelijke wijze werkt dat zij
bestaande ongelijke machtsverhoudingen legitimeert. Wetenschap (semiologie) dan, is in tegenstelling
tot ideologie een kennisgeheel die de ongelijke machtsverhoudingen blootlegt. De taak van de
semiologie is vervolgens het doorprikken van ideologieën, ten voordele van een helder zicht op de
bestaande werkelijkheid. Semiologie kijkt daarmee vooral naar de sociale effecten van betekenis die
zich via tekens nestelt in beelden.
Semiologie spitst zich (binnen ons vooropgestelde metakader) toe, al naargelang de toepassing, op
zowel sociale als compositionele aspecten van zowel het beeld zelf als van de interpretatiewijze
daarvan.
Om tot een toepassing van de semiologie op de Iconotheek te komen geldt als beginsel dezelfde
opmerking die we bij de inhoudsanalyse maakten. Onze analyse spitst zich niet toe op het “effect van
de fotograaf”, maar focust zich doorheen de foto op het publieke domein. Via onze methodologische
opzet verwijderen wij het fotografische effect zodat een representatief en visueel eerlijk beeld wordt
verkregen op het publieke domein binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een toepassing van de semiologie zal ons nog meer dan de inhoudsanalyse verwijderen van de
klassieke informatie die een monitoring ons verschaft. Veel implicieter dan bij klassieke statistische
analyses zal de semiologie zich toeleggen op vragen omtrent de brede maatschappelijke relevantie,
omtrent de manier waarop bepaalde sociale mechanismen werken en hoe die zich kaderen in een
groter geheel. Waar klassieke kwantitatieve analyses ons vaak feitelijke informatie brengen (hoeveel
van dit, welk percentage dat…), zal semiologie zich eerder toeleggen op interpretatie en ideologie, met
deze focus dat zij vaak op zoek gaat naar verborgen verbanden, onjuiste waarheden en juiste
onwaarheden.
Zoals in bovenstaande uiteenzetting reeds bleek vormt de kern van de semiologie het onderzoeken van
ideologieën. Binnen dit project komt dit erop neer dat wij binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
op zoek kunnen gaan naar verschillende ideologieën die zich visueel manifesteren. Die verschillende
ideologieën kunnen afkomstig zijn van en gepromoot worden door zowel buurten, individuen,
bevolkingsgroepen, maatschappelijke sectoren, politieke partijen, religies, commerciële bedrijven,
enzovoort, en maken bijgevolg de complexe rijkdom van Brussel het analyseren waard.
Ten gevolge van de onnoemlijk vele mogelijkheden die de semiologie ons biedt op inhoudelijk vlak,
zullen wij ons hier slechts beperken tot een bespreking van mogelijkheden die in lijn liggen met de
originele opzet van de kwantitatieve monitoring. Het is ook via deze weg dat de complementariteit
tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve optimaal tot zijn recht komt en wordt benut.
Als voorbeeld van de semiologische mogelijkheden op de Iconotheek zullen wij verder borduren op
een belangrijk aspect van de kwantitatieve monitoring: de detectie en afbakening van de
achtergestelde buurten.

Uit de kwantitatieve monitoring weten wij reeds welke buurten achtergesteld zijn, en op hoeveel en
welke dimensies dit het geval is. Deze cijfergegevens werden tevens omgezet in een typologie die zich
ruimtelijk laat zien op kaart en een interpretatie daarvan mogelijk maakt. Niettemin blijft deze
informatie relatief feit-gebonden – het gaat over welk het gemiddelde loon is, welke de gemiddelde
opleiding, de gezinssituatie, leeftijd, comfort, huisvestingsstaat enzovoort is. Uiteraard is de
kwantitatieve methode in staat om hier ook verbanden in te zoeken, en verklaringen te vinden die ons
vertellen welke aspecten doorslaggevend zijn in de vorming van achterstelling. Niettemin kan via een
semiologische analyse op de Iconotheek de kennis omtrent achterstelling uitgebreid worden op een
doorslaggevende en nieuwsoortige manier. De semiologie kan namelijk nagaan “waarom”
achterstelling blijft voortduren – ondanks vele inspanningen -, en “hoe” die achterstelling op een
visuele manier wordt verzegeld, verdoezeld of tegengewerkt. We stellen hier niet dat achterstelling
puur voortvloeit uit visuele mechanismen – verre van – maar wel dat men feitelijke ongelijkheden in
tewerkstelling, lonen, gezondheid, enzovoort niet bevredigend kan wegwerken zonder rekening te
houden met visuele mechanismen die deze ongelijkheden bestendigen of aanwakkeren. Via een
toepassing van de semiologie kan het beleid een beter inzicht krijgen in maatschappelijke processen
van visuele exclusie – mechanismen die vaak het oog ontspringen en net daarom des te effectiever
werken.
Een belangrijk punt is uiteraard de vraag naar de concrete inhoud van deze zogenaamde visuele
processen van exclusie. Waarover gaat dit eigenlijk? Om hier een correct antwoord op te formuleren
kan het zijn dat er op het visuele niveau gewoon geen echte exclusie bestaat in Brussel – maar dit is
hoogst onwaarschijnlijk. We kunnen ons gemakkelijk inbeelden dat bepaalde groepen zich op een
visuele manier afzetten tegenover andere groepen. Eenvoudige zaken zoals “in welke buurten kom ik
en in welke niet”, een huis bouwen dat omringd wordt door visuele blindmakers (bomen,
afschuttingen,…), zich in een gated community nestelen, welke kledij draagt men, welk vervoer
hanteert men, met wie praat men, hoe wandelt men, gezien worden bij het OCMW, gezien worden met
een psychiatrische thuisbegeleider, enzovoort zijn allemaal tekens zijn die men uitdraagt (bewust of
niet) tegenover andere individuen, groepen, organisaties, enzovoort. Het uitdragen van deze tekens
wordt door anderen gelinkt aan bestaande ideologieën of kennisgehelen – vb. deze mensen zijn
onbetrouwbaar, via hen zou ik meer macht kunnen verkrijgen, ik ken hem wel maar wil niet gezien
worden met hem, met hen wil ik gezien worden, enzovoort.
Een gedegen semiologische analyse houdt rekening met talloze betekenisgehelen en poogt deze
inzichtelijk tegenover elkaar te zetten zodat wij een zicht krijgen op de onzichtbare wereld van de
visuele mechanismen van exclusie. Het moet dan ook duidelijk zijn dat achterstelling zich niet louter
feitelijk nestelt in de geografische ruimte – vb. op vlak van huisvesting – maar eveneens wordt
versterkt of beïnvloed door soms heel eenvoudige, maar niettemin zeer diepgaande visuele
mechanismen. Wanneer deze mechanismen duidelijk kunnen worden gemaakt in een Brusselse
context, zullen hiaten duidelijk worden in het huidige beleid dat achterstelling poogt weg te werken.
Naast een focus op de feitelijke situaties (huisvesting, inkomen,…) zijn ideologische situaties evenzeer
sturend in de vorming en ervaring van achterstelling.

Discoursanalyse
Discoursanalyse is onlosmakelijk verbonden met het omvattende werk van Michel Foucault dat de
historische constructie en de sociale effecten van bepaalde discours laat zien – vooral toegepast op
Frankrijk. Vooraleer op de complexe analyse in te gaan is het belangrijk te duiden wat bedoeld wordt
met een “discours”. Discours in de zin van Foucaults werk heeft een zeer specifieke betekenis. Het
refereert naar een specifieke kennis over de wereld die bepaalt hoe wij de wereld verstaan en er ons in
gedragen. Er zijn tegelijkertijd verschillende discours werkzaam in de realiteit. Zo kunnen we spreken
van bijvoorbeeld het medische discours. Dat omvat een specifieke “taal” waarmee men de wereld
benadert, waarin men een specifieke kennis produceert, en waaruit ook specifieke instituties en sociale
ruimtes geboren worden. Het discours creëert ook subjecten, zoals in ons voorbeeld dokters,
verpleegsters en patiënten die via het medische discours gestuurd worden in hun gedrag en
betekenisgeving in de wereld. Een discours wordt gecreëerd, verspreid en in stand gehouden via de
verspreiding van teksten als ook via de uitvoering van discours-specifieke handelingen.

Belangrijk binnen de analyse van een discours is de intertekstualiteit. Een bepaalde handeling, beeld of
document moet worden geïnterpreteerd in relatie tot andere uitingen van het discours – tekens creëren
ook hier betekenis in relatie tot elkaar. Het is tenslotte pas het netwerk/kluwen van teksten,
handelingen, beelden, ideeën,… die het discours tot een discours maakt.
Binnen het visuele domein refereert een discours vervolgens naar specifieke manieren waarop dingen
worden getoond of voorgesteld, zodat die onze betekenisgeving van die zaken, en ons gedrag
ertegenover bepalen. Het discours bepaalt wat gezien wordt en wat niet – en bijgevolg wat gekend
wordt en wat niet.
Een belangrijk gevolg van het bestaan van dergelijke discours is de discipline die eruit voortvloeit, en
bijgevolg ook de macht. Een discours bezit macht gezien het productief werkt – het disciplineert
mensen om op bepaalde manieren te denken en te handelen in de wereld. Het machtsgegeven bij een
discours mag echter niet persoonlijk worden geïnterpreteerd. Niemand is persoonlijk producent van
het discours in de zin dat hij alle macht bezit. Macht is eerder een netwerk/mechanisme van bestaande
discours dat overal aanwezig is. Het is een inherent sociaal mechanisme binnen elke sociale realiteit.
Gezien een discours een bepaalde specifieke kennis produceert, en gezien een discours ook
disciplinerend werkt, en macht omvat, kan de kennis dus worden gelijkgesteld aan de macht. Wat
Foucault met deze gelijkstelling bedoelt is dat elke vorm van kennis een uiting is van een bepaald
discours. Deze uiting draagt bij tot de creatie en instandhouding van het discours, en bijgevolg ook tot
de disciplinering van subjecten in dat discours – vandaar macht.
Het uitwerken van een discoursanalyse in navolging van Foucault kan op vele manieren gebeuren. Het
werk van Foucault is danig complex en veelzijdig, dat een vastgelegde werkwijze hier uit den boze is.
Veeleer worden dergelijke analyses vergeleken met een craft, een ambachtelijk werk waarin men
slechts leert door te doen. In wat volgt proberen wij toch enige systematiek weer te geven binnen de
discoursanalyse – gebaseerd op Rose (2001).
Via een discoursanalyse op visuele data poogt men na te gaan op welke manier mensen (of groepen)
hun wereld betekenis geven, vormgeven en construeren. We pogen hiermee te weten te komen welke
discours sturend zijn bij welke beelden en mensen, en zodoende een beeld te krijgen op de bestaande
en met elkaar rivaliserende discours. Gelijklopend met deze opdracht wordt vervolgens ook nagegaan
op welke manier de macht zich verdeelt en uit binnen de realiteit. Een vaak voorkomende toepassing
van discoursanalyse is het nagaan op welke manier een bepaald discours sociale ongelijkheid creëert,
hoe het verantwoordelijkheden creëert, en hoe het subjecten en objecten categoriseert en
particulariseert.
Een eerste stap in het interpretatieve proces van discoursanalyse bestaat erin de beelden zeer
zorgvuldig, en meermaals te bekijken. Bij dit kijken moeten wij proberen los te komen van onze
bestaande categorieën (het bestaande discours), of tenminste zijn disciplinerende werking in vraag
stellen. Op die manier pogen wij vertrouwd te geraken met de beelden, hun interrelaties, en hun
eventuele ambiguïteiten. Eens de beelden gekend zijn kunnen wij overgaan naar een tweede, meer
gesystematiseerde stap: de codering. Net zoals besproken bij de inhoudsanalyse, zullen wij binnen de
discoursanalyse bepaalde labels aan beelden gaan koppelen – labels die uiteraard gekozen worden op
basis van de ervaring met de beelden in de vorige stap. Op die manier kan een systematiek in de
beelden worden gecreëerd die bedoeld is om bepaalde discours bloot te leggen binnen het
beeldmateriaal. Op basis van gevonden indicaties moeten de beelden vervolgens verder geanalyseerd
worden, vergeleken worden en in relatie gebracht worden met elkaar. De vragen die wij ons hierbij
stellen zijn: Hoe wordt betekenis gecreëerd binnen specifieke beelden?; Zijn er betekenisvolle clusters
te vinden van beelden?; Welke associaties worden gemaakt binnen welke clusters?; Welke relaties
bestaan er tussen de clusters?; enzovoort. Via dergelijke vragen vinden wij een antwoord op de
algemene vraag hoe een bepaald discours productief werkt tegenover bepaalde individuen of groepen.
De manier van codering is gelijklopend aan die van inhoudsanalyse, maar een stuk losser. Categorieën
kunnen (en zullen) wijzigen naargelang de analyse vordert. In tegenstelling tot de inhoudsanalyse zal
men bij discoursanalyse zeer open moeten staan voor nieuwe interpretaties en codes doorheen het
analyseproces. Initiële wijzigingen van interpretatie hebben daarbij vaak te maken met het loskomen
van het eigen persoonlijke discours.

Een toepassing van discoursanalyse op de Iconotheek stelt zich in lijn met de vorige technieken in die
zin dat ook hier de foto’s als een objectieve blik op het publieke domein worden behandeld. Los van
deze overeenkomst is een discoursanalyse gedwongen veel breder én dieper te graven dan vorige
technieken. Ze is dan ook niet de meest evidente analyse. Waar een discoursanalyse in principe op
aanstuurt is een blootlegging van de inherente machtsessenties, van de discours, van de subjectcreatie
en aldus van de historisch gegroeide “toestand” van de onderzochte maatschappij, sector, stad,…. De
discoursanalyse komt in die zin overeen met de semiologische analyse dat zij beiden de werking van
ideologieën onderzoeken. Een discoursanalyse gaat echter verder en kan gezien worden als een
totaalgeïntegreerde studie waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve als kwalitatieve
data, en waar verschillende methoden zoals statistische analyses, diepte-interviews, inhoudsanalyses
of semiologische analyses gecombineerd worden tot één coherent verhaal. Een belangrijk aspect bij de
discoursanalyse is dat zij zich expliciet beroept op historisch onderzoek, zodat reëel kan worden
aangetoond hoe de bestaande discours en bijhorende machtsverhoudingen zijn ontstaan.
Het vorige in beschouwing genomen kan een discoursanalyse zich dan ook niet louter beroepen op de
Iconotheek wil zij volledig zijn. De Iconotheek dient hierbij eerder als onderdeel van een groter
analytisch geheel dat zich ultiem op alle mogelijke voorhanden zijnde informatie beroept. Daarom ook
zullen wij in het geval van de discoursanalyse geen afdoend praktijkvoorbeeld kunnen geven. De
waarde van de Iconotheek voor een discoursanalyse is eerder aanvullend en complementair met andere
data, ze is niet volledig. Niettemin is het uiteraard zo dat alle mogelijke informatie die wij bespraken
in het kader van de inhoudsanalyse en de semiologische analyse ook hier kan worden gebruikt in de
zoektocht naar bestaande discours en hun bijhorende disciplinering- en machtsmechanismen.
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IV.4. SAMENVATTING INDICATOREN
De tabel hieronder laat toe het aantal statistische indicatoren (zonder de iconotheek) te evalueren voor
elk thema alsook hun mogelijkheden voor publicatie en actualisatie.
Thema
Woonomgeving
Demografie
Economie
Huisvesting
Mobiliteit
Morfologie
Participatie
gezondheid
Kinderopvang
Cultuur
Totaal

Totaal Bestaand en geactualiseerd
17
37
19
39
7
10
2
5
12

11
37
11
14
1
5
2
1
1

148

83

Bestaand

Niet beschikbaar

2

4

5
16
5
4

3
9
1
1
4
11

32

33

Tab. IV-02: De huidige mogelijkheden om indicatoren in de Wijkmonitoring op te nemen en hun bijdrage aan de
verschillende thema's. De cijfers staan telkens voor het aantal indicatoren.
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IV. 5. EEN SYNTHETISCHE INDEX VAN ACHTERSTELLING VOOR
EEN AFBAKENING VAN ACHTERGESTELDE ZONES.
Het rapport van fase 3 betreffende de afbakening van de achtergestelde zones steunde op een
achterstelling in zijn sociaal-economische totaliteit op basis van statistische indicatoren, in
tegenstelling tot de benadering voorzien voor de RVOHR. Dit rapport, hierna samengevat, maakt
volledig deel uit van dit eindrapport, op gelijk niveau met de rapporten van de andere fasen.

IV.5.1. ALGEMENE METHODOLOGIE : SYNTHETISCHE INDEX
In tegenstelling tot de gebruikte methodologie voor de definitie van de RVOHR, werd de analyse van
de achterstelling in het kader van de Wijkmonitoring uitgevoerd op basis van een selectie statistische
indicatoren. De contouren van deze gebieden stemmen dus overeen met de grenzen van de
statistische sectoren (kleinste geografische entiteit waarvoor officiële statistieken beschikbaar zijn).
Dit was niet het geval voor de RVOHR.
Er werd een ‘principale componentenanalyse'29 met 21 variabelen30 uitgevoerd. Daaruit ontstaat een
synthetische index, die we de ‘achterstellingsindex’ kunnen noemen, omdat het de weergave is van
alle geselecteerde relevante variabelen voor de bepaling van een situatie van achterstelling. Alle
statistische sectoren krijgen op deze manier een waarde waarmee ze kunnen worden geordend van de
minst achtergestelde tot de meest achtergestelde.
Daarna wordt een drempel bepaald. De kaart in Bijlage 1 toont de meest achtergestelde sectoren die
overeenkomen met 30, 40 of 50% van de totale bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(respectievelijk aangeduid in het rood, oranje en geel). Het is belangrijk om te noteren dat het een
drempelwaarde betreft: in deze gebieden is een hogere concentratie van achtergestelde huishoudens
aanwezig, maar het spreekt voor zich dat niet alle huishoudens in deze wijken achtergesteld zijn.
De drempel van 40% bleek het meest logisch ten opzichte van de realiteit op het terrein. Deze
drempel toont duidelijk de wijken met een consequente ontwikkelingsachterstand ten opzichte van de
rest van het gewestelijke grondgebied. De doelstelling van de definitie van dit gebied is immers om
daarbinnen een geterritorialiseerd beleid te voeren om de, vaak precaire, levensomstandigheden van de
bevolking te verbeteren. Het gebied moet dus redelijk strikt afgebakend worden om een te grote
verspreiding van de middelen te voorkomen.

29

Statistische definitie van een nieuwe samengestelde variabele, die de verschillen voor 21 geselecteerde variabelen weergeeft op één
enkele as. Mathematische samenvatting van de 21 oorspronkelijke variabelen, waarvan het eerste belangrijke bestanddeel – de
‘synthetische index’ genoemd – een gewogen combinatie is van de 21 oorspronkelijke variabelen waarvan het gewicht – de coëfficiënten –
zo wordt bepaald dat de verschillen tussen de wijken het beste worden geïllustreerd.
30
Deze 21 variabelen zijn: percentage woningen bewoond door de eigenaar; index van de beschikbaarheid van binnenruimtes; index van
de waargenomen staat van de woning; percentage woningen zonder centrale verwarming; index van de perceptie van de kwaliteit van de
woonomgeving; percentage eenoudergezinnen waarvan niemand beschikt over een diploma van het hoger middelbaar; percentage
alleenstaanden zonder diploma van het hoger middelbaar; percentage bewoners met een diploma hoger onderwijs van de mensen die
hun opleiding hebben voltooid; percentage gezinnen met kind(eren) waarvan minstens één persoon een diploma hoger middelbaar heeft;
percentage 12-25-jarigen die het hoger middelbaar of hoger onderwijs volgen of die een diploma van het algemeen hoger middelbaar
hebben; percentage werknemers in de tertiaire sector onder de actieve bevolking die werkt in lagergeschoolde banen; percentage
arbeiders onder de actieve bevolking; percentage werkzoekenden onder de actieve bevolking; percentage werkzoekenden sinds meer
dan 12 jaar (onder de actieve bevolking); percentage werknemers onder de actieve bevolking met een contract van onbepaalde duur;
percentage huishoudens waarvan geen enkel lid een inkomen uit arbeid heeft; percentage woningen met een vaste telefoonverbinding;
percentage huishoudens die beschikken over computer en internet; aantal huishoudens zonder eigen auto; mediaaninkomen per aangifte;
index van de waargenomen gezondheid.
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Tot slot is het interessant om deze drempel te situeren tegenover andere studies over dit onderwerp.
Volgens de Atlas van achtergestelde wijken van de Vlaamse Gemeenschap en de eerste studie van het
federale Grootstedenbeleid (gebaseerd op de volkstelling van 1991), woont 39% van de bevolking van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in achtergestelde wijken. Volgens de tweede studie van het
Grootstedenbeleid (gebaseerd op de gegevens uit de Socio-economische enquête van 2001), woont
49,5% van de Brusselse bevolking in een achtergestelde wijk. Het verschil tussen de eerste en de
tweede studie van het Grootstedenbeleid is vooral te verklaren door het feit dat de drempel voor het
geheel van Belgische stedelijke gebieden is gestegen van 15 naar 30% van de bevolking.

IV.5.2. DE TOTALE ACHTERGESTELDE ZONE
(AFGEBAKEND OP BASIS VAN DE DREMPEL VAN 40% VOOR DE SYNTHETISCHE INDEX)

Het achtergestelde gebied dat op basis van de drempelwaarde van 40% wordt afgebakend is een
aaneengesloten gebied, dat globaal overeenkomt met de ‘arme sikkel’ en zijn uitbreidingen, en een
tiental eilanden in de tweede kroon van het Gewest.
We constateren dat het centrale continue gebied de RVOHR in hoge mate dekt, ook al volgt de
afbakening van dit nieuwe gebied de grenzen van de statistische sectoren, wat niet het geval was voor
de RVOHR (door deze methodologische aanpak vallen stukjes van de statistische sectoren buiten de
grenzen van dit gebied). Het nieuwe gebied is over het algemeen groter, vooral naar het westen.
Ter herinnering, de definitie van de RVOHR was voornamelijk gericht op de staat van de gebouwen,
terwijl de hier besproken benadering breder is en ook rekening houdt met socio-economische
indicatoren. Daarnaast hebben de meeste sectoren die buiten het nieuwe achtergestelde gebied vallen
de laatste jaren een sterke evolutie gekend, met veel renovaties door zowel particulieren als overheid.
Naast dit continue gebied zijn er losstaande gebieden op het grondgebied van de Stad Brussel en de
gemeenten Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Schaarbeek en SintLambrechts-Woluwe (zie Bijlage 2 – losstaande gebieden: statistische sector, type, oppervlakte). Deze
gebieden corresponderen in bijna alle gevallen met sociale woningen.
Universiteitscampussen en medische instellingen (psycho-geriatrisch centrum, ziekenhuis) werden
weggelaten uit deze losstaande gebieden om de analyse niet te vervormen.

IV.5.3. TYPOLOGIE
DIMENSIES

VAN

DE

ACHTERGESTELDE

ZONES :

DRIE

Een eerste analyse leidde tot de definitie van een synthetische achterstellingsindex. Deze analyse werd
vervolgens verfijnd om de verschillende bestanddelen van de achterstelling te laten zien31.
Er werden drie dimensies gedefinieerd op basis van statistisch onderscheiden variabelen:
- toegang tot de arbeidsmarkt (opleidingsniveau, laaggeschoolde tertiaire sector, percentage
arbeiders)32,
- toegang tot de woningmarkt (percentage eigenaars, maar ook het vermogen - of het gebrek
daaraan - van de huishoudens om toegang tot eigendom te krijgen: vervangingsinkomens,
eenoudergezinnen),
- woonkwaliteit (staat van de woning, centrale verwarming, kwaliteit van de omgeving).

31

De drempel voor deze achterstellingsdimensies is vastgelegd op 30% van de Brusselse bevolking in de meest achtergestelde sector
van de berekende dimensie.
32
Het werkloosheidspercentage werd niet opgenomen in de principale componentenanalyse als onderscheidende statistische variabele
voor achterstelling op de arbeidsmarkt. Werkloosheid is immers een feit, een gevolg. Het zijn het opleidingsniveau en de vorming die de
toegang tot de arbeidsmarkt belemmeren (en die zo leiden tot werkloosheid).
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De statistische sectoren werden geordend op basis van vastgestelde problemen ten opzichte van een
combinatie van deze achterstellingsdimensies.
Type
1
2
3
4
5
6
7
8

Arbeids
- markt

Woningmarkt

Woonkwaliteit

Naam
Wijken met weinig achterstelling
Wijken met een lichte graad van problemen
Wijken met lichte problemen
Wijken met lichte problemen
Wijken met problemen
Wijken met problemen
Wijken in ‘gentrificatie’
Wijken met grote problemen

Zie bijlage 3: Algemene beschrijving van types en locaties
De kaart maakt het mogelijk de verschillende combinaties te zien. De kleur (oranje, blauw, groen,
geel...) geeft de combinatie van de 3 achterstellingsdimensies weer (arbeidsmarkt, woningmarkt,
woonkwaliteit). De intensiteit (licht of donker) geeft aan of de statistische sector op basis van de
synthetische index (drempel van 40% van de totale bevolking van het BHG) is opgenomen in het
achtergestelde gebied). De grens van het achtergestelde gebied op basis van de synthetische index is
aangegeven met een dikke zwarte lijn.
Op basis van de kaart kunnen de volgende vaststellingen worden gedaan:
- Bijna alle statistische sectoren die op basis van de synthetische index (40%-drempel) zijn
opgenomen in het achtergestelde gebied, behoren tot de slechtst geplaatste gebieden voor
minstens één achterstellingsdimensie. De enige uitzondering zijn de weinig achtergestelde wijken
in het lichtblauw (type 1, zie Bijlage 6).
- Sommige wijken hebben problemen op één van de dimensies zonder dat ze daarom behoren tot
het achtergestelde gebied op basis van de synthetische index.
We vermelden dat de dimensie ‘toegang tot de arbeidsmarkt’ het meest onderscheidend is op het
gebied van achterstelling. De gebieden met problemen rond deze dimensie vallen voornamelijk onder
de 30%-drempel van de synthetische index. De FOD Economie heeft berekend dat in België 87% van
de mensen met kansarmoede niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Het opleidingsaspect is bijzonder
belangrijk: het percentage mensen van wie één ouder geen diploma heeft is twee keer hoger voor
mensen in kansarmoede dan voor de totale bevolking. Zo heeft 38% van de moeders van arme mensen
geen diploma, tegenover 16% voor mensen met een inkomen dat hoger ligt dan de armoedegrens (822
euro/maand).33
Deze studie geeft ook aan dat meer dan de helft van de bevolking in kansarmoede een huurwoning
heeft, terwijl huurders slechts 26% van de totale bevolking uitmaken. Eenoudergezinnen zijn eveneens
oververtegenwoordigd in de risicobevolking (14% tegenover 6%). Deze twee achterstellingsdimensies
zijn opgenomen in het dimensie ‘toegang tot de woningmarkt’.

33

FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en economische informatie, Wie is er arm in België ?, 16 oktober 2007.
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De volgende opmerkingen zijn strikt beperkt tot zones in het achtergestelde gebied, zoals
gedefinieerd door de synthetische index (40%-drempel).
Continu gebied
Zie Bijlage 3 Algemene beschrijving van types en locaties
De arme sikkel omsluit nog steeds de Vijfhoek van noord naar zuid via het westen. Er is een
concentratie van type 8, grote problemen (bruin) met enkele stippen van type 5 - moeilijkheden op de
arbeidsmarkt en de woningmarkt (paars) en type 6 - moeilijkheden op de arbeidsmarkt en de kwaliteit
van de woonsituatie (rood). Deze stippen, die verspreid zijn over de arme sikkel, vertegenwoordigen
wijken waar de achterstellingsgraad hoog is voor twee dimensies (en niet voor drie, zoals type 8),
waaronder de toegang tot de arbeidsmarkt, de belangrijkste dimensie. Ten opzichte van de RVOHR
constateren we een verplaatsing naar het westen van de wijken van type 8, waar problemenz zijn in de
3 achterstellingsdimensies, met name langs de Gentsesteenweg (Karreveld tot Molenbeek). Deze
recente verschuiving wordt bevestigd door verschillende waarnemers.
We zien ook uitbreidingen van de arme sikkel, voornamelijk van type 2 – wijk met achterstelling op
de arbeidsmarkt (oranje) naar het zuiden, en in mindere mate naar het noorden:
-

Vorst: Sint-Denijs-Neerstalle
Anderlecht: Rad-Ceria, Aurore-Veeweyde, Scheut, Ninoofsesteenweg, centrum
Laken: Oud-Laken
Schaarbeek: Collignon, Station en Helmet

We herhalen dat deze dimensie bijzonder onderscheidend is op het gebied van achterstelling. Wijken
van dit type vallen meestal tussen 15 en 40% van de achtergestelde bevolking op het vlak van de
synthetische index. Indien het opleidingsniveau van de bewoners van deze wijken en hun inschakeling
op de arbeidsmarkt niet verbetert, dan valt te vrezen dat de situatie van deze huishoudens zal
verergeren en dat ze ook te maken krijgen met problemen op de woningmarkt (verplichting om te
verhuizen indien ze huurder zijn) en/of met de kwaliteit van hun woonsituatie (evolutie naar type 5, 6
en 8).
Ten oosten van de arme sikkel vinden we type 4 (geel) en 7 (groen), dat wil zeggen achtergestelde
wijken met problemen op het gebied van huisvesting:
−
−
−
−
−
−

Vijfhoek: Sint-Katelijne, Dansaert, Grote Markt, Stalingrad,
Elsene: in het noorden: Matongé, Sint-Boniface, F. Cocq tot Flagey;
Etterbeek: Sint-Antonius
Sint-Gillis: Alsemberg
Sint-Joost: Liefdadigheid – Madou
Schaarbeek: de wijken ten zuiden van de Rogierlaan (Weldoeners, Vaderland), ten noorden
van het Josaphatpark (Verboeckhoven, Rigasquare), Marbotin en enkele wijken bij het station.

Deze gebieden van type 4 en 7 bevinden zich in wijken waar de ouderdom van de woningen een
slechtere staat impliceert, maar waar de leefomgeving wordt geapprecieerd. Deze waardering wordt
vertaald in hoge verkoop- en huurprijzen, waardoor alleen mensen met een relatief hoog inkomen - en
dus een comfortabele positie op de arbeidsmarkt - zich er kunnen vestigen. Deze bewoners zullen
ofwel besluiten definitief in deze wijken te blijven en investeren in hun woning (aankoop, renovatie),
waardoor de huisvestingsproblemen zullen afnemen of deze bewoners zullen zich elders vestigen en
de problemen in verband met de kwaliteit van de woonsituatie zullen blijven bestaan.
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In het continue gebied is type 3 – met lichte problemen op de woningmarkt (donkerblauw) minder
vertegenwoordigd en bevindt zich vooral aan de grenzen van dit gebied:
‒ Brussel: Grote Zavel
‒ Sint-Gillis: Metaal
‒ Elsene: Anglicaanse kerk
‒ Schaarbeek: Dailly
‒ Molenbeek: Pfeiffer
‒ Jette: Esseghem.
Voor de volledigheid, type 1 - met weinig problemen (lichtblauw) omvat wijken die tot het
achtergestelde gebied behoren op basis van de synthetische index (drempel van 40% van de
bevolking), maar geen specifieke problemen ondervinden in één van de drie dimensies. Ze bevinden
zich ook aan de rand van het gebied (voornamelijk in het oosten) en behoren niet tot het achtergestelde
gebied indien we de drempel van de synthetische index verlagen tot 30% van de bevolking. Dit betreft
de volgende wijken:
− Brussel: Beurs, Munt, A. Max en Jacobsplein
− Sint-Gillis: Munthof (Schotland, Metaal en Parma)
− Etterbeek: Generaal Henry en Sint-Antonius (Ph. Baucq)
− Schaarbeek: Vaderland
− Molenbeek: Baeck
Samenvatting: De geografische analyse van de verschillende dimensies van achterstelling toont een
arme sikkel, waarin de problemen van de negentiende-eeuwse arbeiderswijken in het westen van het
Gewest zijn geconcentreerd. Deze wijken hebben weinig troeven: dichtbebouwd, oude gebouwen in
slechte staat, weinig groen en openbare ruimtes, weinig commerciële, culturele of economische
activiteiten. We vinden hier dus een bevolking die geen middelen heeft om zich elders te vestigen. De
achterstelling op de arbeidsmarkt is hier bijzonder problematisch.
Terwijl vroeger bijna de hele negentiende-eeuwse ring de arme sikkel vormde, zijn de wijken van het
meest achtergestelde type nu meer gefragmenteerd en meer verspreid naar het westen van Brussel
(bijvoorbeeld langs de Gentsesteenweg).
In het oosten van deze arme sikkel bevinden zich de wijken met problemen op de woningmarkt en/of
de kwaliteit van de woonsituatie, waarvan sommige onderhevig zijn aan ‘gentrificatie’ (vooral
Matongé, Dansaertstraat en Marollen). In tegenstelling tot de eerste kroon in het westen, is de situatie
van de wijken in de Vijfhoek en de eerste zuidoostelijke kroon van Brussel verbeterd. Niettemin
moeten we noteren dat een wijk op verschillende manieren de achterstelling kan verbeteren, maar
indien het statuut van de bewoners niet verbetert, betekent dit dat zij verdrongen worden en zien we
een verplaatsing van de achtergestelde gebieden (bijvoorbeeld naar het westen van Molenbeek en
Anderlecht).
Perifere eilanden
Zie Bijlage 3: perifere eilanden: statistische sector, gemeente, type en oppervlakte
Voor de eilanden verschilt de analyse. Daar vinden we alle types, maar vooral type 3, 5 en 8, dat wil
zeggen, sectoren met problemen op de woningmarkt, gecombineerd met problemen op de
arbeidsmarkt (type 5 en 8). Type 7, een combinatie van problemen op de woningmarkt en de kwaliteit
van de woonsituatie, wordt slechts vertegenwoordigd door één enkele sector (Elsene – gemeentelijk
stadion).
Aangezien de meeste eilanden sociale woonprojecten bevatten, is het logisch dat zij problemen op de
woningmarkt ondervinden, aangezien deze dimensie is gebaseerd op indicatoren als het percentage
huiseigenaars, eenoudergezinnen en huishoudens met enkel vervangingsinkomens - drie kenmerken
van de bewoners van sociale woningen.
Het is overigens interessant om te vermelden dat niet alle wijken met sociale woningen dezelfde
combinatie of intensiteit van problemen ondervinden.
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Deel V : Van gegevens tot informatie

V.1 INFORMATIE- EN INTERPRETATIENIVEAUS
De tientallen beschrijvende fiches van de databases en databronnen zijn niet alleen opgesteld, maar
ook bekrachtigd door de dataleveranciers. Deze fiches vormen het eerste documentatieniveau
(metagegevens ‘bronnen’) van de Monitoring en groeperen systematisch de informatie over het
gegevenstype, het geografische desaggregatieniveau (met koppeling naar Urbis), de periode, de
verzamelmethodes, de kwaliteit, de wettelijke verplichtingen, de nomenclatuur, het formaat, de kosten,
de toekomstige evolutie en updates, en de studies die deze gegevens al gebruikten in een vergelijkbaar
kader als de Monitoring.
Alle informatie op de fiches ‘Indicator’ die de berekeningswijze van de indicatoren en de databases
voor de interpretatie toelicht, vormen het tweede documentatieniveau (metagegevens
‘berekeningswijze indicatoren’).
Het derde documentatieniveau bestaat uit de beschrijving van de kaarten en de evolutie van elke
indicator, en draagt dus bij tot een thematische lezing van de stad. Op geografisch vlak zal vaak
eenzelfde verdeling van de wijken te vinden zijn die historisch gegroeid is.
Het vierde documentatieniveau bestaat uit interpretatieve invalshoeken die zijn gebaseerd op een
problematiek of een bepaald vraagstuk. Deze multivariabele lezing van de stad wordt georiënteerd
door een precieze vraagstelling en berust dus op een selectie van relevante indicatoren die met elkaar
worden vergeleken en waarvan de waarden afhankelijk van de vraagstelling op verschillende wijze
kunnen worden geïnterpreteerd en zowel oorzaken, gevolgen als mechanismen kunnen vertalen.
Gezien de nodige tijd voor het zoeken van gegevens, het documenteren van de bronnen en het
berekenen van de indicatoren, kon slechts een aanzet gegeven worden voor dit derde en vierde
documentatieniveau. De hierna volgende, zij het beperkte voorbeelden geven echter een idee van het
specifieke belang van de verschillende documentatieniveaus.

V.2. DE INFORMATIE- EN INTERPRETATIENIVEAUS VIA EEN
VOORBEELD: HET INKOMEN
Via het voorbeeld van de inkomens willen we de inhoud en het specifieke belang van elk
informatieniveau grondig in kaart brengen.

V.2.1. METAGEGEVENS OVER DE INKOMENS: DE BRONFICHE
Via de metagegevens ‘bronnen’ kunnen we zien op welke manier de statistieken zijn geproduceerd.
Dat stemt overeen met een ‘bronnenkritiek’.
Voorbeeld: metagegevens van de belastingstatistieken
Organisatie

FOD Economie, kmo, middenstand en energie - Algemene directie Statistiek en
economische informatie (voormalig NIS)

Database
Beschrijving

Inkomens (belastingstatistieken)
Database van belastingstatistieken met het aantal belastingaangiftes en het
inkomen per aangifte
Types Gegevens NIS-code van de gemeente
Code van de sector
Naam van de sector
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Geog. schaal.
Urbis link
Datum
Enquêtemethode

Kwaliteit

Aantal aangiftes
Totaal belastbaar netto inkomen (in EUR)
Gemiddeld inkomen per aangifte (in EUR)
Mediaaninkomen per aangifte (in EUR)
Interkwartiel verschil
Deze inkomensstatistieken worden uitgedrukt per aangifte (of fiscaal
huishouden). Een fiscaal huishouden kan bestaan uit een persoon of een gehuwd
koppel.
Statistische sector
Via de indentificator van de statistische sector kan deze database worden
gekoppeld aan Urbis
Aangiftejaar 2004 (inkomens 2003)
Statistieken berekend op basis van de belastingaangiftes van natuurlijke personen
van de Brusselaars (statistieken op de verblijfplaats)
Het totale netto belastbare inkomen bestaat uit het totale netto inkomen,
verminderd met de aftrekbare uitgaven. Het geheel van de netto inkomens is
gelijk aan de som van de netto inkomens uit de volgende categorieën:
1. inkomsten uit onroerende goederen;
2. inkomsten uit kapitaal en roerende goederen;
3. beroepsinkomsten;
4. diverse inkomsten.
In het geheel van netto inkomsten maakt men onderscheid tussen globaal of
afzonderlijk belastbare inkomsten, zoals:
- achterstallige betalingen;
- vooruitbetaald vakantiegeld;
- voordelen of winsten die zijn bekomen buiten een beroepsactiviteit;
- prijzen en subsidies.
Administratieve database, theoretisch compleet.
Deze gegevens hebben echter alleen betrekking op geregistreerde inkomens. Er
zijn veel belastingplichtigen die geen belasting betalen vanwege hun inkomsten
of familiale lasten en die niet voorkomen in de statistieken. Zo zijn lage
inkomens, die zich onder de belastingdrempel bevinden, en inkomens van
internationale ambtenaren niet opgenomen.
Uit een schatting van de representativiteit van de belastingstatistieken op basis
van de sociaaleconomische enquête van 2001 bleek dat die representativiteit niet
ruimtelijk neutraal is in het Brussels Gewest en dat in bepaalde wijken bijna drie
vierde van de huishoudens niet zijn opgenomen (Observatorium voor gezondheid
en welzijn, Gezondheids- en welzijnsatlas van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, 2006, p. 76).

Wettelijke
verplichtingen
Nomenclatuur
Formaat
Excel
Update
Jaarlijks
Kosten
Conventie tussen NIS en BISA
Studies
/ FOD Economie, kmo, middenstand en energie - Algemene directie Statistiek en
publicaties
economische informatie, 2007, Levensstandaard: Belastingsstatistiek van de
inkomsten
2004,
238
bladzijden
:

http://statbel.fgov.be/pub/d3/p320y2004_nl.pdf
Toekomstige
ontwikkelingen
Integratie
monitoring

Deze database met informatie over de belastbare inkomens op het niveau van de
statistische sectoren in het Brussels Gewest is interessant in het kader van het
sociaaleconomische thema.
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Verantwoordelijke administratie:
FOD Economie, kmo, middenstand en energie
Algemene directie Statistiek en economische informatie (voormalig NIS)
City Atrium C
Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 02/277.55.03 – 02/277.55.04
E-mail: info@statbel.mineco.fgov.be

V.2.2. METAGEGEVENS OVER DE INKOMENS: FICHE 'BEREKENING VAN
DE INDICATOREN'
De metagegevens ‘indicatoren’ geven inzicht in de berekeningswijze van de indicatoren. Zo zien we
welke variabelen exact zijn geselecteerd en welke middelen werden gekozen om de cijfers van de
verschillende wijken te duiden en te vergelijken (dichtheid, verhouding, gestandaardiseerde index,...).
Voorbeeld: metagegevens van de inkomensindicatoren
Indicator:
Gemiddeld inkomen per aangifte
(Gemiddeld loon)
(Gemiddeld pensioen)
Gemiddeld inkomen / inwoner
Belang van de indicator:
Het inkomen van de huishoudens is een relatieve meting van de koopkracht en dus van de
mogelijke toegang die deze personen hebben tot verschillende goederen en diensten, gaande van
voeding via degelijke huisvesting tot culturele infrastructuur.
Opbouw van de indicator:
Het gemiddelde inkomen per belastingaangifte wordt verkregen door het totale aangegeven
inkomen te delen door het aantal aangiften, op basis van de statistieken van de netto belastbare
inkomens die beschikbaar zijn bij de belastingadministratie en worden verstrekt door de FOD
Economie – Algemene directie Statistiek. Deze informatie is interessant op fiscaal niveau, maar
heeft het nadeel dat de lage inkomens die onder de belastingdrempel vallen niet worden
meegerekend. Aan de andere kant van de schaal worden sommige hoge inkomens niet belast,
omdat ze onder een specifiek belastingsysteem vallen, zoals het geval is voor de huishoudens van
sommige werknemers met een functie bij de Europese Unie.
Daarom wordt de voorkeur gegeven aan de bepaling van het gemiddelde inkomen per inwoner.
Deze informatie is beschikbaar bij de KSZ (vanaf 2003, gepubliceerd in 2006), die de volgende
gegevens bevat:
− het bedrag van de ontvangen werkloosheidsuitkeringen,
− het bedrag van de ontvangen uitkeringen voor loopbaanonderbreking / tijdskrediet,
− het bedrag van de ontvangen brugpensioenen,
− de gewone bezoldigingen (lonen),
− het bedrag van de ontvangen uitkeringen voor inkomensgarantie (deeltijds werk),
− het bedrag van de pensioenen,
− de inkomsten van zelfstandigen,
− de leeflonen,
− het bedrag van de ontvangen invaliditeitsuitkeringen.
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In het kader van dit project is voorgesteld om deze indicator te integreren in de basistoepassingen
van de KSZ. Wanneer dat niet gebeurt, moet een specifieke aanvraag worden ingediend.
In afwachting van de verstrekking van de gegevens kunnen de gegevens over het gemiddelde
salaris en het gemiddelde pensioen ook worden gebruikt om deze informatie te benaderen. Ook
voor deze gegevens moet een specifieke aanvraag worden ingediend bij de KSZ.
In algemene zin verdient het de voorkeur om te werken met mediaaninkomens (middelste
inkomen indien alle inkomens van groot naar klein worden opgelijst), in plaats van met een
gemiddeld inkomen, dat sterk wordt beïnvloed door extreme waarden. Maar omdat de gegevens
worden verstrekt op het niveau van de statistische sectoren zien wij ons ertoe verplicht om te
werken met gemiddelde inkomens in het kader van de Wijkmonitoring. Want de
berekeningswijze van het mediaaninkomen maakt het onmogelijk om de indicator te berekenen
op het niveau van de wijken op basis van gegevens die worden verstrekt op het niveau van de
statistische sectoren.

V.2.3. THEMATISCHE LEZING VAN DE INKOMENS: DE RUIMTELIJKE
SPREIDING VAN DE INDICATOR
Dit derde documentatieniveau helpt bij het lezen van de geproduceerde kaarten. Het legt de nadruk op
de ruimtelijke spreiding en op termijn op de evolutie van elke indicator. Dat maakt een eerste
synthetische lezing van het document mogelijk, voordat er een specifieke wijk wordt uitgelicht. Dit
niveau maakt het ook mogelijk om rekening te houden met de limieten van de indicatoren, zodat de
beschrijving die ze geven van de staat of evolutie van de wijken kan worden genuanceerd of
bevestigd. Dit niveau moet nog worden ontwikkeld.
Voorbeeld: kaart van de fiscale inkomens
(naar de Gezondheids- en welzijnsatlas)
Het inkomen van de huishoudens is een relatieve meting van de koopkracht. Sinds vele jaren
publiceert en verstrekt de FOD Economie – Algemene directie Statistiek statistieken over de
inkomens die afkomstig zijn van de belastingadministratie. Dit is de enige bron waarmee een
gedetailleerde kaart kan worden gemaakt op het niveau van de statistische sector. Maar dit
inkomen correspondeert niet exact met het reële inkomen waarover de huishoudens beschikken,
omdat de gepubliceerde statistieken de netto belastbare inkomens geven. Die bestaan uit het totaal
van de netto inkomens, verminderd met aftrekbare uitgaven. Lage inkomens die onder de
belastingdrempel vallen worden niet meegerekend. Aan de andere kant van de schaal worden
sommige hoge inkomens niet belast, omdat ze onder een specifiek belastingsysteem vallen, zoals
het geval is voor de huishoudens van sommige werknemers met een functie bij de Europese Unie.
De gegevens waarop de belastingstatistieken zijn gebaseerd, worden via de belastingaangifte
ingezameld op het niveau van de ‘fiscale huishoudens’. Die huishoudens kunnen bestaan uit een
alleenstaande (met of zonder kinderen) of een gehuwd koppel (met of zonder kinderen). Een wijk
met een groot percentage alleenstaanden heeft dus een groter aantal aangiften dan een wijk met
hetzelfde aantal inwoners die tot grotere huishoudens behoren. Het feit dat mensen gehuwd zijn
leidt tot hogere inkomens per aangifte, omdat de inkomens van beide echtgenoten worden
opgeteld in één aangifte, terwijl mensen die ongehuwd samenwonen twee afzonderlijke aangiften
indienen.
We zien dus duidelijk de limieten van het gebruik van belastinggegevens voor het meten van de
koopkracht van huishoudens. Idealiter integreert een doeltreffende meting van de koopkracht van
de huishoudens alle al dan niet belastbare inkomens, afkomstig uit werk of uitkeringen, evenals
alle andere inkomens die niet moeten worden aangegeven, zoals inkomens uit vastgoed (waarvan
slechts een gedeelte wordt verrekend via het kadastraal inkomen), inkomens uit roerende
goederen (die onder verschillende voorheffingstelsels vallen) en niet te vergeten de inkomsten uit
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de informele economie. Het inkomen dat wordt berekend door de belastingadministratie is dus
een verre van volmaakte meting van het reële inkomen. Niettemin blijft het inkomen dat wordt
bepaald door de belastingadministratie – bij gebrek aan andere betrouwbare bronnen – een
interessante indicator om te bestuderen op ruimtelijk niveau, indien men rekening houdt met de
limieten.
Het is interessant om vast te stellen dat de representativiteit van de belastingstatistieken niet
ruimtelijk neutraal is. Met andere woorden, in sommige wijken geven de belastingstatistieken de
realiteit goed weer, terwijl ze in andere wijken duidelijk minder representatief zijn. De zones met
de laagste representativiteit van de belastingstatistieken bevinden zich in de eerste kroon en
corresponderen met twee verschillende sociale realiteiten. In het westen gaat het grotendeels over
huishoudens met een laag inkomen, waarvan de aangiften niet worden verrekend omdat ze onder
de belastingdrempel vallen. In het oosten betreft het eerder een grote aanwezigheid van
alleenstaanden, studenten en internationale ambtenaren.
De lezing van de belastingstatistieken moet dus ter zake kundig gebeuren en rekening houden met
de voorgaande opmerkingen.
De laagste belastbare inkomens zijn geconcentreerd in het westen van de Vijfhoek en in het
westelijke gedeelte van de eerste kroon. Deze zones nemen de vorm aan van een ‘sikkel’ rond de
Vijfhoek (van het lage gedeelte van Sint-Gillis in het zuiden, via Molenbeek, naar Sint-Joost in
het noorden, vaak de ‘arme sikkel’ genoemd). Ook de wijken met sociale woningen in de tweede
kroon verschillen van hun onmiddellijke omgeving – zij het minder zichtbaar – met relatief lage
inkomensniveaus. Dat is met name het geval voor Val Maria in Neder-over-Heembeek, de
Modelwijk in Laken, Peterbos in Anderlecht en Homborch in Ukkel. Men mag uiteraard niet uit
het oog verliezen dat het inkomensniveau een voorwaarde is voor de toekenning van een sociale
woning.
Daartegenover vinden we de hoogste inkomens vooral in de tweede kroon, met name in de
zuidoostelijke kwadrant van het Gewest, met enkele uitlopers langs de Louizalaan en naar de
Europese wijk. Ook in het westen vinden we in de tweede kroon enkele wijken met een hoog
inkomensniveau, hoewel in mindere mate en meer verspreid, wat duidt op de aanwezigheid van
huishoudens uit de middenklasse en de hoogste klasse. Enkele wijken in de Vijfhoek hebben
waarden die hoger liggen dan de naburige wijken, bijvoorbeeld de Begijnhofwijk en de wijk van
de Wolstraat. Dat kan wellicht worden verklaard door het proces dat hoogopgeleide werkende
jongeren zich aan het begin van hun carrière vestigen in de wijken van het centrum.

V.2.4. EEN TRANSVERSALE EN INTERPRETATIEVE LEZING VAN DE
INKOMENS: DE MAATSCHAPPELIJKE DUALISERING
Het vierde documentatieniveau is een interpretatieve en multivariabele lezing van de stad, op basis van
een specifieke vraagstelling. Deze lezing maakt gebruik van een selectie van relevante indicatoren die
tegen elkaar worden afgezet. De waarden van de indicatoren kunnen afhankelijk van de vraagstelling
op een verschillende wijze worden geïnterpreteerd en een vertaling zijn van zowel oorzaken, gevolgen
als mechanismen. Dit niveau moet nog worden ontwikkeld.
Voorbeeld: de maatschappelijke dualisering
Het vraagstuk van de maatschappelijke dualisering kan op drie niveaus worden behandeld.
Op het niveau van de tegenstelling tussen het Gewest en de rand. Dit is essentieel, onder andere
voor de financiering van het Gewest. Hiervoor moeten enkele globale indicatoren worden gevolgd, die
niet op het niveau van de wijk hoeven te worden geanalyseerd. We noemen de volgende indicatoren,
die enerzijds op het globale niveau van het Gewest en anderzijds op het niveau van de twee
aanpalende arrondissementen Halle-Vilvoorde en Nijvel moeten worden gevolgd:
•
werkloosheidsgraad
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•
•
•
•

gemiddeld inkomensniveau
mediaanniveau van de inkomens
percentage mensen met een diploma hoger onderwijs
percentage mensen met hoogstens een diploma lager onderwijs

Op het niveau van de dualisering tussen de Brusselse wijken. Hiervoor is een groot aantal
indicatoren van belang, die we hier weergeven in twee tabelkolommen. In de eerste kolom duiden
sterke waarden op een negatieve situatie ten opzichte van de dualisering (en eventueel een verergering
van de situatie indien deze waarden nog stijgen); in de tweede kolom duiden zwakke waarden op een
negatieve situatie (en eventueel een verergering van de situatie indien deze waarden nog afnemen).
We moeten dit ook analyseren in termen van de kloof tussen wijken met ‘gunstige’ en ‘ongunstige’
situaties. Bij sommige indicatoren moet men oppassen wanneer men ze gebruikt, omdat ze ook een
indicatie zijn van een stijging op de maatschappelijke ladder, waardoor het moeilijk te zeggen is dat de
vermindering (eventueel ten opzichte van het Brusselse gemiddelde) op zich negatief is voor de
bewoners; wat bijvoorbeeld geldt voor de aankoopprijzen van woningen en huurprijzen.
Sterke negatieve waarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwakke negatieve waarden

Werkloosheidscijfer
Percentage personen met hoogstens een
diploma lager onderwijs
Percentage
overbevolking
in
sociale
woningen
Percentage huishoudens die wachten op een
sociale woning
Percentage Noord-Afrikanen
Percentage Turken
Percentage zwarte Afrikanen
Percentage Europeanen uit de 12 nieuwe
lidstaten
Percentage woningen zonder basiscomfort
Percentage woningen zonder centrale
verwarming
Percentage werkloze jongeren
Percentage duurzame werklozen
Percentage
werklozen
onder
de
hoogopgeleide personen
Gestandaardiseerd sterftecijfer
Percentage mensen die een uitkering
ontvangen
Percentage kinderen die geen goede
gezondheid hebben
Percentage werknemers met COD

•
•
•
•
•
•
•
•

Gemiddeld inkomensniveau
Percentage personen met diploma hoger
onderwijs
Percentage niet-verhuizers
Gemiddeld inkomen
Mediaaninkomen
Coëfficiënt
van
de
lokalisatie
van
gemeenteraadsleden
Coëfficiënt van de lokalisatie van kandidaten
voor gemeenteraadsverkiezingen
Gemiddeld loon

Een specifiek aspect van de maatschappelijke dualisering is de gentrificatie, die enerzijds kan
bijdragen tot de heropleving van wijken, maar anderzijds de kwetsbare bevolkingsgroepen kan
verdrijven. De evolutie van de volgende verzameling indicatoren kan de dynamiek van dit fenomeen
in kaart brengen.
- (Relatieve) stijging van het percentage personen met een diploma hoger onderwijs
- (Relatieve) stijging van het percentage 18-25-jarige studenten hoger onderwijs
- Stijging van het percentage jonge alleenstaanden
- Stijging van het percentage jongeren van 18-30 jaar
- Stijging van de mobiliteitsgraad in de wijk
- Vermindering van het percentage niet-verhuizers
- (Relatieve) stijging van het percentage buitenlanders uit de oudere lidstaten van de EU
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Op het interne wijkniveau. Hier is het onderzoek naar de evolutie van indicatoren zeer moeilijk (we
hebben gemiddelden per wijk, maar geen verspreiding van de waarden). Zelfs al zou die verspreiding
in kaart gebracht kunnen worden, dan is het nog steeds moeilijk om de evolutie te duiden: betekent een
stijging in de verspreiding van de waarden een stijgende dualisering (negatieve connotatie) of
integendeel een grotere mix in de wijk (vaak een positieve connotatie voor de overheid, hoewel dit
waarschijnlijk het begin is van de verdrijving van de armste bewoners)?

V.3. MOGELIJKE STEDELIJKE VRAAGSTUKKEN VOOR EEN
TRANSVERSALE LEZING
De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) houdt zich steeds meer bezig met een
toekomstevaluatie van Brussel. De thema’s die deze commissie al heeft besproken geven een eerste
reeks problematieken voor een transversale lezing van de stad op basis van de gegevens van de
Monitoring. Deze thema’s zijn:
•
•

•

•

•

•

De bewoonde stad, met het oog op een demografische status en projecties van de ontwikkeling en
de samenstelling van de bevolking.
De bebouwde stad, voor de identificatie van de structuren en infrastructuren op het grondgebied
door te kijken naar de historische lagen die de stad vormen en de toekomstige ontwikkeling
bepalen.
De ondernemende stad, voor een overzicht van de economische toestand van de stad in termen
van industrie, handelszaken, tertiaire sector, toerisme, enz. Het gaat niet alleen over de activiteiten
in de klassieke economie, maar ook de sociale economie en informele activiteiten. Deze
benadering moet het onderzoek naar de structuren en de dynamiek van de arbeidsmarkt integreren,
een link maken naar opleiding en de relatie(s) met het ‘hinterland’ in kaart brengen. Ook moet
rekening worden gehouden met de standpunten van de consument.
De stedelijke maatschappij behandelt de maatschappelijke en sociaal-culturele vraagstukken,
door in te gaan op de grote dossiers, zoals huisvesting en woonomgeving, onderwijs, gezondheid,
jeugd en cultuur. Dit vereist een gedetailleerd beeld van de sociale cohesie, met name van de
integratie van jongeren, maar ook een idee van de ontmoetingsplaatsen die de openbare ruimte
biedt.
Bestuur, rekening houdend met het Brusselse institutionele kader. Een meer gedetailleerde kijk op
de Brusselse vraagstukken en de gevolgen daarvan leidt uiteraard tot een onderzoek naar de
noodzaak om de Brusselse instellingen te herstructureren. Vooral voor de verdeling van de
bevoegdheden tussen het Gewest en de gemeenten, maar wellicht ook voor een decentralisatie van
bepaalde bevoegdheden naar de wijken. Elk voorstel is uiteraard afhankelijk van de financiële
gezondheid van de overheden.
Stedelijkheid, opgedeeld in drie grote vraagstukken: dichtheid, culturele diversiteit en
duurzame ontwikkeling.

Naast deze toekomstgerichte benadering identificeerden de leden van het consortium andere
terugkerende thema’s die een synthetische en transversale benadering kunnen genereren:
•

De verrandstedelijking, omdat de Brusselse agglomeratie hierdoor sinds de jaren vijftig
wordt beïnvloed. Elk jaar verliest de agglomeratie jonge huishoudens met een hoger inkomen
die naar groenere randgemeenten verhuizen, vooral in Waals-Brabant34. Dit fenomeen lijkt op
dit moment nog niet te verminderen en ook de demografische voorspellingen wijzen daar niet
op35. Dit is dus een belangrijk vraagstuk voor het Brussels Gewest, niet alleen in termen van

34

Jean-Paul Sanderson, Thierry Eggerickx et Jean-Pierre Hermia (2003), Migrations, ségrégations sociale et
spatiale dans un espace périurbain : le cas du Brabant wallon (Belgique) (1993-1998), communication
présentée au XXXIXème Colloque de l’ASRDLF intitulé « Concentration et Ségrégation. Dynamiques et
inscriptions territoriales. Lyon – 1, 2 et 3 Septembre 2003, 19 p.
35
Algemene directie Statistiek en Economische informatie - Dienst Demografie (2001), Mathematische
demografie. Bevolkingsvooruitzichten 2000-2050 per arrondissement, Brussel, NIS, 368 p.
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•

de bestemming van deze migranten, maar vooral in termen van volume en maatschappelijke
en ruimtelijke segregatie.
De jongerenimmigratie: de stad is over het algemeen heel aantrekkelijk voor jongeren,
vooral voor jongeren die op eigen benen gaan staan en het huis verlaten om te gaan studeren
of om apart te gaan wonen. Vaak is de stad de eerste keuze, omdat ze allerlei troeven biedt:
een groot aanbod aan hoger onderwijs, een groter aantal en meer verschillende soorten
huurwoningen, werkgelegenheid en ten slotte een uitgebreid sociaal en cultureel leven. Dit
zijn allemaal elementen die jongeren (alleen of als koppel) naar de stad trekken. Deze jonge
bewoners zijn niet noodzakelijk heel rijk of heel hoog opgeleid.

Met deze twee aspecten kan de stad opnieuw worden gesitueerd in de levenscyclus van mensen. Die
levenscyclus beschrijft de aspiraties en verwachtingen op bepaalde leeftijden. In de huidige mentaliteit
in België blijven bepaalde tendensen zoals de verrandstedelijking belangrijk. Daarom kan men zich
afvragen of een stedelijk beleid moet proberen om tegen de stroom in te gaan en de mensen die willen
weggaan te behouden, of eerder de nodige middelen moet voorzien om de rol van de stad in de
levenscyclus van mensen zo goed mogelijk te vervullen.
Naast deze demografische problematieken die verband houden met bijna alle andere themathieken van
de monitoring, identificeerde het consortium nog andere terugkerende uitdagingen voor Brussel:
•

•

•

•

Eén van de grootste probleem binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de problematiek
rond de arbeidsmarkt en het onderwijs. Een pak mensen blijven laaggeschoold en/of
geraken niet op een duurzame wijze binnen het arbeidscircuit geïntegreerd, zodat een groep
van mensen ontstaat met een zeer laag tot ontoereikend inkomen wat algemene armoede met
zich mee brengt.
Een tweede probleem is dat van de huisvesting. De huisvestingsmarkt werkt nog steeds op
die manier dat voor de sociaal-economisch zwakste groepen de slechtste prijskwaliteitverhouding overblijft binnen het woningaanbod. Om hieraan toch enigszins het hoofd
te bieden kiezen deze groepen er soms voor om via de overbezetting van huizen deze toch
betaalbaar te houden, hetgeen weer leidt tot een tekort aan privacy en persoonlijke
ontplooiingsmogelijkheden die vooral de kinderen in die woningen benadeeld. Zowel de prijs,
de kwaliteit als de bezettingsgraad zijn in een significant aantal wijken alarmerend te noemen.
Een derde belangrijke problematiek, die voortvloeit uit de vorige twee, is die van de
gezondheid. Een lage scholing, gepaard met een klein inkomen en een te dure woning van
slechte kwaliteit zijn factoren die sturend zijn in het veronachtzamen van de algemene
lichamelijke gezondheid. Naast de subjectieve zwakke aandacht voor de eigen gezondheid –
dewelke voortvloeit uit de cultuur van de armoede – vormen een lage scholing, een klein
inkomen en een woning van slechte kwaliteit ook objectieve drempels om een goede
gezondheid op peil te houden. Problemen betreffende de kennis en informatie om de eigen
gezondheid op peil te houden, problemen inzake betaalbaarheid van dokter- en
ziekenhuiskosten, en problemen als vochtigheid en slechte verwarming bij woningen van
slechte kwaliteit zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.
Een vierde problematiek die zich aftekent in het Brusselse Gewest is het probleem van de
mobiliteit en de levenskwaliteit. Het gemotoriseerde verkeer in wijken is de grootste
boosdoener die zorgt voor zowel overlast, lawaai, gevaar maar ook een niet te negeren
parkeerproblematiek. Naast louter verkeersproblemen zijn al deze fenomenen ook een doorn
in het oog van de algemene levenskwaliteit in de stad. Mobiliteit, onder de vorm van het bezig
van een wagen of toegang tot openbaar vervoer, vertaalt daarentegen ook de kansen die
mensen hebben op vlak van arbeidsmarkt, diensten,... De toegankelijkheid van de gebieden
van werkgelegenheid, de fysische toegang tot hulpverlening, cultureel aanbod, bibliotheek en
vormingsplaatsen bepaalt de mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij.

Al deze aspecten vragen een grondige synthese zodat de gegevens die de monitoring verzamelt kunnen
worden gebruikt om de uitdagingen van Brussel in kaart te brengen.
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De Monitoring wordt een kennisinstrument dat inzicht biedt in de sociale en ruimtelijke cohesie van
de stad en een transversale kaart schetst van de Brusselse wijken, zowel van hun eigen evolutie als in
vergelijking met andere wijken. Het zal de omgeving en omstandigheden waarin de Brusselaars leven
weerspiegelen en de ruimtelijke ongelijkheden aantonen.
Het prototype ‘Cytise Brussel’ is een statistische databank van de Brusselse wijken die op interactieve
wijze kan worden geraadpleegd. Het bevat indicatoren van de meeste domeinen die het leven van de
bewoners van het Brusselse Gewest beïnvloeden.
Het prototype is meteen in een internetversie ontwikkeld om de raadpleging en bijwerking te
vereenvoudigen. Een andere configuratie en de verspreiding in de vorm van een cd zouden betekenen
dat voor elke update een nieuwe cd en voor elke gebruiker een nieuwe kopie moet worden gemaakt.
Tot slot is de opzet van dit instrument in zijn huidige vorm gebaseerd op bepaalde keuzes die zijn
besproken in de begeleidingscomités en die een aantal vragen open laten. Deze punten worden
hieronder behandeld, na een algemene presentatie. We herhalen dat het gaat om een prototype
waarvan sommige functies moeten worden gerealiseerd tijdens de uitwerking van het definitieve
instrument.

VI.1. ALGEMENE PRESENTATIE VAN HET INSTRUMENT
CYTISE Brussel is een website met statistische gegevens over de Brusselse wijken die op interactieve
wijze kan worden geraadpleegd.
In de uiteindelijke versie moet het instrument drie ingangen tot de indicatoren bieden:
1. Thematieken gedefinieerd door het consortium (groepen indicatoren: demografie, gezondheid,
...):
•
Morfologie: ruimtelijke en fysieke organisatie
•
Demografie
•
Woonomgeving
•
Mobiliteit
•
Huisvesting
•
Economie
•
Sociaal-cultureel
•
Participatie
•
Gezondheid
2. Ruimtelijke vraagstelling, op basis van interessegebieden (niveau 3)
3. Synthetische benadering via vraagstellingen (stedelijke vraagstukken: bv. verrandstedelijking,
maatschappelijke dualisering, stedelijkheid, ...) (niveau 4)
Via deze drie ingangen kunnen de indicatoren op verschillende wijze gegroepeerd worden. Dat maakt
een transversale lezing van de problemen eenvoudiger en biedt een meer volledige visie op de
problematiek in kwestie.
In het prototype is alleen de eerste ingang gepland, de twee andere zijn gepland voor de definitieve
versie.
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VI.1.1. VERSCHILLENDE VORMEN VAN RAADPLEGING
Volgens de keuze van de gebruiker produceert het instrument voor elke ingang hetvolgende:
•
•
•

vergelijkende tabellen: via de tabs ‘Basisindicatoren’ en ‘Indicatoren ‘stand van
zaken’’;
synthetische tabellen: via de tab ‘Synthese’;
interactieve kaarten: via de tab ‘Cartografische illustratie’.

Om het gebruik van het instrument te vergemakkelijken zal de definitieve versie een ingang via de
kaart hebben: de gebruiker kan een wijk kiezen op een kaart en direct de statistieken over die wijk
bekijken (hetzelfde principe als de lijst, maar dan vanuit een kaart).
De gebruiker kiest eerst een thema en duidt op een kaart een wijk aan.

VI.1.2. RUIMTE- EN TIJDSDIMENSIE
In de vergelijkende tabellen kunnen twee ruimtelijke eenheden (twee wijken, twee gemeenten) worden
vergeleken. Wanneer er updates zijn gebeurd en nieuwe gegevens in het systeem zijn ingevoerd, kan
ook dezelfde ruimtelijke eenheid op verschillende data worden bekeken. Op termijn zal ook een
vergelijking tussen meerdere wijken mogelijk worden.
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In de huidige versie zijn de ruimtelijke eenheden de 145 wijken die op basis van nauwkeurige criteria
zijn gedefinieerd door het consortium van onderzoekers van verschillende universiteiten (ULBIGEAT, UCL-GéDAP, VUB-COSMOPOLIS, KUL-ISEG, VUB-Interface Demography) in
samenwerking met het Gsso, de gemeenten en de gewestelijke administratie. Voor sommige gegevens
zijn er alleen statistieken beschikbaar voor wijken met een voldoende aantal inwoners. Het achterwege
laten van de gegevens heeft een dubbele reden: ten eerste het respecteren van de persoonlijke
levenssfeer en vooral het bieden van waarden die statistisch significant zijn.
Wanneer men het type huishouden in twee wijken (Watermaal centrum en de Grote Markt) vergelijkt,
dan ziet het resultaat er als volgt uit:

Naast deze 145 wijken zijn er ook de 19 gemeenten en het Brussels Gewest in zijn geheel. Alleen de
wijken zijn op de kaart weergegeven.
Tot slot geeft het instrument geen enkel gegeven per statistische sector. Die gegevens worden in de
vorm van een database verstrekt aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), maar de
statistische sectoren worden niet gebruikt als eenheid om resultaten te presenteren. Enerzijds zou een
kaart op het niveau van de statistische sectoren moeilijk leesbaar zijn. Anderzijds zou een tabel die
twee sectoren vergelijkt waarschijnlijk weinig betekenis hebben, omdat veel sectoren niet voldoende
groot zijn om statistisch significante resultaten te leveren.
De database moet constant worden verrijkt. Behalve de bijwerking van de bestaande gegevens, zouden
nieuwe thema’s, tabellen en indicatoren moeten worden toegevoegd.

VI.1.3. TOEGANKELIJKHEID
De keuze van een internetversie zal de verspreiding van de informatie onder een breder publiek
vergemakkelijken. Op dit moment is alleen inschrijving op de website nodig om toegang te krijgen.
Het gebruik kost niets en vereist alleen een e-mailadres. Wie zich inschrijft, ontvangt een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
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De Wijkmonitoring is een kennisinstrument dat voor alle Brusselaars interessant kan zijn: gewestelijke
en gemeentelijke administraties, gegevensverstrekkers, academici, studiebureaus, mensen uit het
sociaal-economische en culturele Brusselse leven en ook de gewone burger die graag meer wil weten
over zijn wijk. De toegang tot een breed publiek is waarschijnlijk de beste garantie voor de bijwerking.
Hier hebben we het alleen over de indicatoren per wijk. (Indien een gebruiker meer gedetailleerde
informatie wil dan de indicatoren per wijk, dan moet hij zich wenden tot het BISA.)
Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers de kaarten en tabellen goed interpreteren, zullen die worden
voorzien van uitleg.

VI.1.4. REALISATIE VAN HET DEFINITIEVE INSTRUMENT
Voor de realisatie van het definitieve instrument bestaan er twee opties:
•

Het Brussels Gewest lanceert een aanbesteding om een ‘externe’ partij het definitieve instrument
te laten ontwerpen. Hierbij moet minstens één punt gegarandeerd zijn: het instrument moet op
termijn autonoom zijn, dat wil zeggen dat de updates gedaan moeten kunnen worden zonder dat de
hulp van de maker nodig is.

•

Het Gewest lanceert geen aanbesteding en kiest ervoor zich te richten tot een van de diensten van
de administratie. In de praktijk hebben we twee diensten ontmoet: het CIBG en het BROH. De
eerste dienst beheert Urbis en beschikt dus al over een redelijk complete kaart en een
infrastructuur om een systeem van dit type op te zetten en te hosten. Het BROH heeft een
cartografisch instrument waarin de Wijkmonitoring kan worden opgenomen. Deze optie heeft het
voordeel dat er gebruik wordt gemaakt van interne verworven expertise en zal de kosten op
middellange termijn waarschijnlijk reduceren. Maar de volgende elementen moeten zijn
gegarandeerd:
1. Het instrument moet toegankelijk zijn voor andere personen buiten het BROH (Mobiel
Brussel, gemeenten, de instellingen van openbaar nut): in dit opzicht heeft het CIBG een
zeker voordeel op het BROH, omdat Urbis al toegankelijk is voor externe personen (onder
bepaalde voorwaarden);
2. Het instrument mag zich niet beperken tot een cartografische representatie maar moet de
mogelijkheid behouden om statistische tabellen te produceren.

Uiteindelijk heeft het Gewest gekozen voor de eerste oplossing en een bijzondere aanbesteding
gelanceerd.
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VI.2. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PROTOTYPE EN
NOODZAKELIJKE EVOLUTIE
Html-bestanden worden gegenereerd in ‘klassiek’ VBScript door ASP, dat gebruik maakt van een
database Microsoft Sql Server 2005.

VI.2.1 KAARTEN
Aangezien het instrument een regionale lezing van het Brusselse grondgebied mogelijk moet maken,
zijn alleen de wijken opgenomen in de kaarten.
In deze ontwikkelingsfase bestaan de gemaakte kaarten uit vectoriële grafieken (in SVG-formaat): het
zijn dus geen lagen die zijn gemaakt op basis van een commercieel instrument.
Het zou mogelijk moeten zijn om lagen te maken die naar een cartografisch programma geëxporteerd
kunnen worden. Met andere woorden, om ‘shapefiles’ te maken die leesbaar zijn in Geomedia,
Mapinfo, Arcview of elke andere output die compatibel is met een cartografisch programma.
Het zou eveneens nuttig zijn om een blanco kaart te maken met de namen van de wijken of in ieder
geval hun nummer, met daarnaast een lijst die aangeeft welke wijk bij welk nummer hoort.
Op elke cartografische output zou men de grenzen van de gemeenten kunnen aangeven om de lezing te
vergemakkelijken.
Tot slot zou een ingang ‘gemeenten’ moeten worden voorzien om voor elke gemeente een kaart of
tabel te maken met alle wijken van die gemeente. Een wijk die tot meerdere gemeenten behoort, zou
worden aangeduid in de tabel met een asterisk en zou in zijn geheel op de kaart te zien zijn (met de
gemeentegrenzen erover).

VI.2.2 TABELLEN
De huidige tabellen zijn gemaakt in html-formaat. In de definitieve versie moeten ze op verzoek van
de gebruiker direct naar Excel kunnen worden geëxporteerd, wat de aanschaf van een specifiek
onderdeel vereist (bijvoorbeeld Excel Writer van SoftArtisans).
In de definitieve versie moet de lijst van wijken worden vervolledigd, met achter elke wijknaam het
teken van de gemeente(n) waartoe de wijk behoort.
Bij elke tabel moet een grafische output worden gegeven.

VI.2.3. ICONOTHEEK
In de definitieve versie zou de koppeling naar de iconotheek direct vanuit de thematische kaarten
mogelijk kunnen zijn, door te klikken op de betreffende wijk. Er moet een laag ‘Iconotheek’
toegankelijk zijn met alle punten van de foto’s (zie website VGC).
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VI.2.4. CREATIE VAN AGGREGATEN
In de definitieve versie zou het mogelijk moeten zijn dat de gebruiker meerdere groepen van wijken
onderling vergelijkt of bijvoorbeeld zijn eigen wijk vergelijkt met alle naburige wijken. Daarom moet
de mogelijkheid worden voorzien om aggregaten te creëren, dat wil zeggen om wijken te groeperen.
De waarde van deze aggregaten zou de waarde van het geheel zijn (geen gewoon gemiddelde, maar
een gewogen gemiddelde dat werkelijk de waarde van dat geheel weergeeft). Deze groeperingen
zouden alleen mogelijk zijn in de (vergelijkende of samenvattende) tabellen.

VI.2.5. HULP AAN GEBRUIKERS
Bij elke lijst van indicatoren moet een korte beschrijving worden gegeven (teller en noemer – niveau
1) en een link naar een pdf-document met de details van de indicatorfiches (niveau 2). Dus telkens als
men een indicator selecteert, zouden de beschrijving en de link naar de fiche moeten verschijnen. Ook
bij de kaarten zou uitleg over de interpretatie moeten staan (niveau 3). Over het algemeen zullen
metagegevens erg belangrijk zijn voor een correct gebruik van de informatie in de Wijkmonitoring
door bestuurders en politici.
Ook mogelijk is een rubriek met verschillende documenten: rapporten, studies over de Brusselse
wijken ... Of een rubriek NEWS: nieuwe indicatoren, nieuwe functies, nieuwe publicaties ...
Verder contactgegevens (van de webmaster en de verantwoordelijke voor de gegevens) en uitleg over
hoe meer specifieke of gedetailleerde aanvragen kunnen worden ingediend.

VI.2.6. ACTUALISERING
Om de actualisering van de gegevens en de toevoeging van nieuwe indicatoren te vergemakkelijken
moet in de definitieve versie een eenvoudige en gebruiksvriendelijke procedure worden voorzien,
zodat de administratie die verantwoordelijk is voor het beheer van het instrument deze actualisering
autonoom kan uitvoeren (zonder elke keer de hulp in te roepen van de maker).
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Tijdens het ontwerp van de Wijkmonitoring zijn er aanbevelingen gedaan door de verschillende
betrokkenen, met name door de leden van het technisch comité en de gegevensverstrekkers (tijdens de
uitwerking van de conventies). Tevens bleek uit de gesprekken dat het garanderen van een goed
beheer fundamenteel is voor de legitimiteit en het voortbestaan van de Monitoring. In dit deel worden
die aanbevelingen en voorstellen verzameld. De doelstelling is het optimaliseren van het beheer van de
Monitoring en de toekomstige ontwikkeling ervan.

VII.1.
EEN
AANGEPAST
STADSOBSERVATIE

RUIMTELIJK

KADER

VOOR

Een eerste reeks aanbevelingen gaat over de schaal van de observaties, namelijk de wijken of
‘Monitoring Districts’.
1.

Het instrument moet de flexibiliteit hebben om de gegevens en indicatoren indien nodig op
andere niveaus (dan de wijken) te consulteren. De definitie van ‘monitoring districts’ mag de
publicatie van de gegevens per statistische sector niet verhinderen, omdat die in heel wat gevallen
relevant kan zijn. Zo kan het voor de afbakening van achtergestelde gebieden nuttig zijn om
gegevens te produceren op een lager niveau dan de wijk om op basis van indicatoren mogelijke
verschillen binnen één wijk te markeren. Daarom mogen de toegang op het niveau van de
statistische sector en de aangepaste groepering daarvan niet systematisch worden geblokkeerd.

2.

Hoewel een zekere stabiliteit in de statistische indeling wenselijk is om een diachronische
gegevensanalyse mogelijk te maken, kan de indeling van de wijken worden aangepast om
rekening te houden met nieuwe behoeften of om gebreken te corrigeren die tijdens de
consultatiefase niet naar voren waren gekomen. Daarom heeft de database die de Wijkmonitoring
ondersteunt een structuur op basis van kleinere ruimtelijke eenheden (statistische sectoren,
adressen), zodat systematische herberekeningen mogelijk zijn.

VII.2. DE BRONNEN VAN DE WIJKMONITORING
Algemene aanbevelingen
De identificatie van mogelijk bruikbare bronnen op subgemeentelijk niveau beperkt zich niet tot
statistische bronnen die voor dit doel zijn ontworpen, maar integreert ook de analyse van
administratieve gegevensbestanden (die niet voor statistische doeleinden zijn ontworpen) en
inventarissen met een ruimtelijke resolutie die compatibel is met de doelstellingen van de Monitoring,
maar die nog moet worden bewerkt om gebruikt te kunnen worden voor statistische doeleinden.
Administratieve gegevensbestanden zijn opgezet voor een specifiek administratief doel en vragen vaak
een grondige aanpassing voordat ze bruikbaar zijn voor statistische analyses. Om deze moeilijkheden
aan te pakken, zou het nuttig zijn om naast de nodige menselijke en technische middelen, ook een
gecoördineerd programma voor het benutten van gewestelijke gegevensbanken op te zetten,
eventueel naar het model van het federale programma ‘AGORA’ en in samenwerking met de andere
gewesten. Maar het opzetten van zo’n programma vraagt een grote investering van personeel van de
administratieve diensten (beschikbaar stellen van een database, technische uitleg over de inhoud van
de database, werking van de dienst en van het opslaan van gegevens, samenwerking voor de
uitwerking van realistische operationele aanbevelingen, implementatie van de aanbevelingen).
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Daarnaast moet, nog steeds vanuit de optiek van een grotere terbeschikkingstelling van de
administratieve gegevensbestanden voor stedelijke observatie en onderzoek, een juridische
ondersteuning/expertise ter beschikking worden gesteld aan de administratieve diensten die de
gegevensbestanden beheren, bijvoorbeeld om duidelijke antwoorden te bieden over het type informatie
dat een dienst kan opslaan in één database (of de noodzaak om die te spreiden over verschillende
databases), over de verschillende verspreidingsniveaus van de gegevens, het rekening houden met de
statistische wet, de regelgeving over het publiceren van administratieve aktes, de privacycommissie,
enz.
Om de vele databases die gewestelijke administraties en paragewestelijke instellingen hebben opgezet
voor administratieve en niet-statistische doeleinden te kunnen benutten, is het belangrijk dat de
metagegevens zorgvuldig worden aangevuld door de leverancier. Zo zijn in het kader van de
Monitoring tientallen beschrijvende fiches van databases en gegevensbronnen gemaakt én
goedgekeurd door de organen die ze produceerden. Deze fiches vormen het eerste documentatieniveau
(metagegevens van de ‘bronnen’) van de Monitoring en zijn een systematische hergroepering van de
informatie op basis van het type gegevens, het niveau van geografische verspreiding (inclusief link
naar Urbis), de frequentie, de inzamelingsmethoden, de kwaliteit, de wettelijke verplichtingen die
ermee samenhangen, de terminologie, het formaat, de kosten, de perspectieven voor de evolutie en
actualisering, en de onderzoeken die al gebruikt hebben gemaakt van deze gegevens in een
vergelijkbaar kader als de Monitoring. Dit modelformaat zou moeten worden gebruikt bij de kritische
analyse van nieuwe gegevensbronnen om een goede kennis van de metagegevens mogelijk te maken.
Daarnaast moeten deze beschrijvende fiches ter beschikking van de gebruikers worden gesteld, zodat
het belang en de beperkingen van de indicator duidelijk naar voren komen.
We benadrukken dus dat de meeste administratieve gegevensverstrekkers die belangrijk zijn voor de
Monitoring hun bereidheid tot medewerking hebben aangegeven, op voorwaarde dat de middelen
worden voorzien. Daartoe zou het interessant zijn om het databeheersysteem te versterken, door
binnen de diverse administraties duidelijk een verantwoordelijke aan te wijzen voor de gegevens en
hun verwerking. Vervolgens zou de oprichting van een netwerk van gegevensbeheerders de synergie
tussen de administraties, paragewestelijke instellingen, verenigingen en gemeenten vergroten, wat
de terbeschikkingstelling van gegevens op het gewestelijk grondgebied zou optimaliseren. Hierbij
merken we op dat de Europese richtlijn Inspire36 het delen van geografische (en dus lokaliseerbare)
gegevens oplegt.
Op kortere termijn zou het interessant zijn om de studies op het gewestelijk grondgebied te verzamelen
en aan alle uitvoerders van studies over het gewestelijk grondgebied met gespatialiseerde resultaten
te vragen om gegevens te leveren die bruikbaar zijn op het niveau van de statistische sectoren en/
of ‘monitoring districts’, wanneer dat relevant is. We denken daarbij zowel aan bestellingen van
gewestelijke administraties als aan gesubsidieerd onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van het
programma ‘Prospective Research’.
Concreet denken we hier vooral aan een ruimtelijk gestratificeerde steekproef van de enquête die dient
als basis van het Observatiecentrum van de huurprijzen, maar dit type initiatief kan ook worden
genomen in het kader van federale en Europese enquêtes (Veiligheidsmonitor, Gezondheidsenquête,
enz.).

36

INSPIRE for Infrastructure for spatial information in the EU Community – Europese richtlijn over het
structureren en delen van bestaande (lokaliseerbare) geografische gegevens.
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Sectorale aanbevelingen
De analyse van de database voor stedenbouwkundige vergunningen (NOVA) van het BROH –
Directie Stedenbouw zou moeten worden gevolgd. Deze nieuwe database (gestart in 2007) kan een
indicator van de stedelijke dynamiek vormen, die aangeeft in welke wijken bouw- of grootschalige
verbouwingsactiviteiten plaatsvinden. Ook al wordt geen vergunning afgeleverd, dan is het nog steeds
interessant om de plekken te identificeren waarvoor mutaties op het gewestelijk grondgebied worden
bedacht. Op dit moment onderzoekt de Directie Studies en Planning van het BROH of het gebruik van
de database relevant is. Daarom is het belangrijk dat de verantwoordelijken van de Monitoring
betrokken blijven bij het nadenken over de database NOVA.
Het gebruik van administratieve gegevens is dus een voorwaarde voor de duurzame productie van
statistieken, maar de Monitoring heeft ook nood aan gegevens van terreinonderzoeken om een
globaal beeld van de Brusselse ruimte te krijgen. De inventaris van het gebruik van gebouwen uit 1997
(SitEx) bevat nuttige informatie voor allerlei thema’s van de Monitoring. Maar ze is slechts voor een
beperkt gedeelte geactualiseerd (kantoren en lokale handelszaken) en de eerste pogingen tot een update
op basis van administratieve databases lijken niet echt overtuigend.
Het zou raadzaam zijn om op gewestelijk niveau een cel op te richten, met voldoende middelen en
vooral gekwalificeerd personeel, die op een efficiënte manier terreinonderzoeken zoals de SitEx
(opnieuw) kan uitvoeren, ten behoeve van de diverse lokale en gewestelijke administraties. Deze cel
moet dus beantwoorden aan de noden van de verschillende instellingen (zoals info over
kantooroppervlakte voor de Directie Studies en Planning, handelszaken voor Atrium, groene ruimtes
voor het Leefmilieu Brussel, enz.), zodat inventarissen op een geïntegreerde wijze beheerd kunnen
worden voor het gehele Gewest.
De kruising van de gegevens van Urbis (gebouwen, straatblokken, straten) met de inventarissen van
Mobiel Brussel (zone 30, fietspaden) gaf inzicht in de leefomgeving. Het luik mobiliteit van de
Monitoring zou echter aanzienlijk verrijkt kunnen worden met de gegevens van het Iris-model
(middels de conversie van het Iris-wegennet in Monitoring Districts). Er moet dus worden
samengewerkt met Mobiel Brussel vanaf het moment dat deze gegevens beschikbaar worden om
nieuwe indicatoren te bespreken (toegankelijkheid, modale verdeling, enz.). De actualisering van de
gegevens moet dus worden besproken (actualisering van het Iris-model? onderzoek? ...).
Voor de paragewestelijke instellingen moet meer specifiek worden onderzocht en besproken welke
bijdrage zij kunnen leveren aan de Monitoring en op welke manier de gegevens kunnen worden
overgedragen. Soms zijn deze immers relatief aan het commerciële aspect van hun activiteit, met name
voor de MIVB (verbindingen, haltes, abonnees) of Net Brussel (perceptie van de stadsreiniging,
klachten, type afval). Zoals reeds vermeld moeten de gegevensverstrekkers ondersteuning krijgen om
hun gegevens voor statistische doeleinden geschikt te maken. Er zijn al akkoorden afgesloten met de
sector van de sociale huisvesting (BGHM) en de hinder- en lawaaimodellen van het Leefmilieu
Brussel zijn beschikbaar en vaak gespatialiseerd op een compatibel niveau. We vermelden eveneens de
synergie die heeft geleid tot de productie van relevante gegevens op wijkniveau (samenwerking
GOMB/BROH voor het Overzicht van het kantorenpark en BROH/GOMB/Atrium voor de
handelszaken). Deze synergie moet verder worden uitgewerkt en indien nodig uitgebreid naar de
gemeenten (bijvoorbeeld ter aanvulling van de database ‘groene ruimtes’ van het Leefmilieu Brussel).
Urbis (CIBG) levert een groot aantal gegevens over de morfologie van het Brusselse grondgebied, met
name dankzij lucht- en satellietfoto’s. De actualisering van Urbis moet worden onderzocht en
opgevolgd, om te zien of het niet mogelijk is om nieuwe indicatoren te meten, zoals de hoogte van
gebouwen, op basis van luchtfoto’s, rekening houdend met het reliëf. Daarnaast moet de aankoop van
satellietfoto’s, gezien de hoge kosten, worden gecentraliseerd en moeten de foto’s ter beschikking
worden gesteld van de Brusselse instellingen, want het gebruik van satellietfoto’s is interessant voor
verschillende organisaties.
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Het uitgebreide Brusselse verenigingsnetwerk is eveneens een interessant denkspoor voor het
opstellen van indicatoren, met name op sociaal-cultureel vlak en participatiegebied. Er werd
onderzocht of een samenwerking met Réseau Habitat, dat is gevestigd in kwetsbare wijken en het
terrein goed kent, mogelijk is. Deze samenwerking kan echter slechts leiden tot een partiële
benadering van het gewestelijke grondgebied, aangezien de ledenverenigingen slechts in een gedeelte
werkzaam zijn. Op dit moment liggen er drie denksporen voor de bijdrage van Réseau aan de
Monitoring:
• uitwerking van nieuwe indicatoren op basis van observaties en bevraging op het terrein
(leegstaande gebouwen, participatie, premies en ADIL’s...);
• confrontatie tussen observaties op het terrein en statistieken om de cijferrealiteit te illustreren
of zelfs een wijk te analyseren;
• bijdrage aan de iconotheek: bepaling van strategische plaatsen om te fotograferen, foto’s
nemen en interpreteren.
De gegevens die Réseau Habitat kan verstrekken hebben slechts betrekking op een gedeelte van het
grondgebied en de gegevens moeten door alle verenigingen van het netwerk op dezelfde manier
worden verzameld om een bruikbare database op te bouwen.
Ook de gemeenten zijn een potentiële bron van gegevens voor de Monitoring. Er was contact met de
gemeenten tijdens de informatiedag van de VSGB en in het kader van de afbakening van de wijken.
Zij toonden grote belangstelling voor het project van de Monitoring en stelden voor om gegevens te
verstrekken wanneer die nodig zijn. Maar aangezien het Gewest bestaat uit 19 gemeenten bestaat het
risico dat niet dezelfde gegevens beschikbaar zijn voor het gehele gewestelijke grondgebied. Daarom
moet eerst een inventaris worden opgesteld van de verschillende databases en andere beschikbare
bronnen in de 19 gemeenten, zodat hen daarna een geschikt instrument voor gegevensbeheer kan
worden aangeboden.
Ook de gewestelijke subsidies aan gemeenten voor onderzoeken (zoals GemOP, GMP, Observatorium
voor de huisvesting) zouden een geharmoniseerde gegevenscodering moeten invoeren.
Tot slot werden concrete samenwerkingsvormen met de gemeenten op korte termijn besproken in het
kader van het ontwerp van de Wijkmonitoring.
•
Gemeenten die geen Veiligheids- en preventiecontract hebben, moeten worden gestimuleerd en
ondersteund om een basisonderzoek (van 350 enquêtes) uit te voeren voor de Veiligheidsmonitor
van de federale politie. Het gaat om de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe,
Sint-Lambrechts-Woluwe en Ganshoren.
•
In samenwerking met het Leefmilieu Brussel moeten gemeenten worden aangemoedigd om
informatie te verstrekken over de openbare ruimte die zij beheren: adressen of x-y-coördinaten van
groene ruimte of pleinen, voorzieningen (banken, speeltuigen, tafels, sportinfrastructuur,...).
Op middellange termijn zou de invoering van een unieke woningcode het mogelijk moeten maken dat
een hypothetisch woningregister op gemeentelijk niveau wordt geactualiseerd bij de inschrijving van
nieuwkomers (enkele bijkomende vragen, zie onder).
De Monitoring kan grotendeels steunen op de federale databases die zijn opgezet vanuit een statistisch
oogpunt, voor de demografische gegevens (Nationaal bevolkingsregister) en de werkgelegenheid
(Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid). Met deze twee belangrijke gegevensverstrekkers moet echter
nauw contact worden onderhouden, met name voor de ontwikkeling van het gebruik van
werkgelegenheidscijfers op de arbeidsplaats (KSZ). Op demografisch gebied is het belangrijk dat het
BISA beschikt over de individuele gegevens van het Nationaal Register om de migraties te kunnen
berekenen.
De Sociaal-Economische Enquête 2001 (SEE), waarvan momenteel geen update is voorzien, blijft een
onvervangbare bron voor vragen over onderwijs (vooral gevolgde opleidingen), huisvesting
(comfortkenmerken, woonstatuut direct gelinkt met kenmerken van de bewoners), maar ook de
perceptie van de leefomgeving en de gezondheidstoestand. Bovendien heeft deze enquête het immense
voordeel dat de gegevens direct en anoniem gekruist kunnen worden, zonder dat het nodig is om
meerdere gegevensbanken te gebruiken. Er zijn voorstellen gedaan om te anticiperen op de
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afwezigheid van deze informatiebron, maar die slagen er bijna nooit in om alle informatie van de
enquête volledig te vervangen.
Voor gegevens over de huisvesting kan een grondige exploratie van het kadaster, gekoppeld aan het
bevolkingsregister resulteren in een soort woonregister, dat op termijn een alternatief kan vormen
voor de Sociaal-Economische Enquête (structuur van de eigendom, type en leeftijd van het gebouw).
Statistische initiatieven die in dezelfde richting gaan (OSIRIS en MICROCENSUS) bevinden zich pas
in een experimenteel stadium. Het is dus belangrijk dat deze initiatieven worden opgevolgd door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat de belangen en specifieke kenmerken van het grondgebied tot
hun recht komen. Met een unieke wooncode kan dit woonregister worden aangevuld (kenmerken van
de woning) en geactualiseerd op gemeentelijk niveau, met name bij de domiciliëring (met enkele
eenvoudige vragen, zoals het type: appartement of woning, aantal kamers, centrale verwarming ja/nee,
...). Dit systeem met een unieke code wordt al gebruik in andere Europese landen.
Naast het opzetten van een woonregister moeten ook andere denksporen worden onderzocht om het
gebrek aan gegevens op te vangen (als gevolg van het uitblijven van een nieuwe federale SociaalEconomische Enquête):
 op korte termijn: alternatieve enquêtes met een voldoende grote steekproef zodat de gegevens
bruikbaar zijn op wijkniveau (nadeel: terugkerende hoge kosten);
 op middellange termijn: een statistische database op basis van de registratie van
huurcontracten;
 op lange termijn: samenwerking met de vastgoedsector (Immoweb, Kamer van notarissen)
voor de gegevens over de kosten van het vastgoed (aankoop, verhuur).
Voor deze denksporen moet eerst een haalbaarheidsstudie en/of rondetafel met de betrokkenen uit de
sector worden georganiseerd om de belangrijkste kosten/baten-alternatieven te bepalen voor de
gegevens over de woonsituatie.
Voor de leefomgeving kunnen sommige inlichtingen uit de sociaaleconomische enquête worden
verkregen via de Veiligheidsmonitor van de federale politie, indien het aantal enquêtes wordt
verhoogd. De Veiligheidsmonitor zou de middelen kunnen voorzien voor extra enquêtes waardoor de
gegevens van groter nut zijn voor de gemeenten, het Observatorium zelf en de Wijkmonitoring.
Indicatoren als de perceptie van de stadsreiniging en het gevoel van onzekerheid kunnen uit deze
enquête worden gehaald.
Op het gebied van de mobiliteit moet zoals reeds gezegd een grondig overleg plaatsvinden met
Mobiel Brussel en de MIVB om het beste alternatief te vinden (modellen – benutting en voortzetting
van het Iris-model versus enquête).
Voor de gezondheid adviseert de groep experts het behoud van een directe observatie via een
vragenlijst naast de benutting van de gegevens van het medisch schooltoezicht, perinatale gegevens
(geboorteakten) en gegevens van het Intermutualistisch Agentschap.
Grote stukken van de gegevens over het dagelijks leven (onderwijs, opleiding, cultuur maar ook
gezondheid) vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. Maar we moeten constateren dat
voor deze thema's op dit moment de meeste gegevens ontbreken in de Monitoring. Het grote aantal
betrokkenen (Gewest, Gemeenschappen en gemeenschapscommissies) bemoeilijkt de productie van
geharmoniseerde gegevens over het hele gewestelijke grondgebied. Om deze situatie te verhelpen
moet samenwerking worden aangegaan met de bicommunautaire instellingen, zoals het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, dat expertise bezit op dit gebied.
Ook voor de gegevens over onderwijs is de Monitoring afhankelijk van de informatie die de
gemeenschappen ter beschikking stellen en de harmonisering daarvan.
Hetzelfde geldt voor gegevens over het culturele en sportieve aanbod: er is nood aan een
harmonisering van de gegevens van de twee gemeenschappen en de ontwikkeling van indicatoren in
samenwerking met de bevoegde autoriteiten.
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Wat de toekomst van de kwalitatieve bron, namelijk de Iconotheek betreft, dienen enkele punten te
worden beklemtoond. Ten eerste zijn de thema’s gekozen omwille van de link met achterstelling én
hun vlot visualiseerbare status. Dit neemt echter niet weg dat de Iconotheek in de toekomst kan
worden uitgebreid naar andere thema’s, afhankelijk van verschuivingen in beleidsinteresses of
verbeteringen in de visualisatietechnieken en -mogelijkheden.
Ten tweede moet men aandacht hebben voor de selectie van strategisch bebouwde ruimtes.
Evoluties in de aanleg of het gebruik van de openbare ruimte kunnen ervoor zorgen dat andere – nog
niet zichtbare – ruimtes interessanter worden voor een opname in de Iconotheek. De foto’s van derden
kunnen hiervoor reeds indicaties aangeven.
Ten derde moet men bij de horizontale stadsfotografie steeds rekening blijven houden met de
juridische aspecten daarvan. Daarom is het aangewezen bij nieuwe opnames steeds na te gaan in
hoeverre de wetgeving rond auteursrechten en beeldrechten is gewijzigd. Dit geldt zeer zeker voor de
rechten op historische gebouwen en monumenten.
Ten vierde is het zeer nuttig – zo niet noodzakelijk – om bij volgende opnamesessies gebruik te
maken van een statief dat zich expliciet leent tot 360° panoramisch fotograferen.
De kosten hiervoor zullen ongetwijfeld worden terugverdiend op de efficiëntie waarmee de foto’s
achteraf aan elkaar kunnen worden gestitcht.

VII.3. Indicatoren
Eerst en vooral benadrukken we dat de hier voorgestelde lijst niet definitief is. Sommige indicatoren
konden niet worden berekend (of niet in het kader van het Brussels Gewest), bij gebrek aan gegevens.
Betreffende de moeilijkheid om te beschikken over interessante, toegankelijke en bruikbare databases,
bleek tijdens de uitwerking van de Monitoring dat het fundamenteel is om geen indicatoren te kiezen
omdat de gegevens nu eenmaal bestaan, maar echt na te denken over het nut van de indicatoren en
vervolgens de nodige gegevens te zoeken.
De meeste indicatoren zijn overigens al berekend en bleken interessant, maar het belang van deze
indicatoren op wijkniveau moet nog worden bewezen, met name hun geldigheid in de tijd. Het is dus
mogelijk dat sommige indicatoren later worden verwijderd of toegevoegd.
Dit onderstreept de noodzaak van een permanente technische en wetenschappelijke begeleiding,
die niet beperkt wordt tot de opstartfase van het instrument.
Op basis van de resultaten van dit voorbereidende onderzoek worden de mogelijke actieplannen hier
opgesomd ten behoeve van de toekomstige beheerders van de Monitoring:
• Het vinden van alternatieve bronnen voor de Sociaal -Economische Enquête 2001 voor de
huisvesting, met een coherente integratie van de kenmerken van het woningenpark (grootte,
comfort, type, enz.), de evolutie en de evaluatie van de leegstaande woningen.
• De ontwikkeling van relevante indicatoren op schaal van de 'monitoring districts' voor de
vastgoedprijzen (koop – huur).
• Het vinden van alternatieve bronnen op het gebied van mobiliteit, in samenwerking met Mobiel
Brussel (alternatieve enquête, modellen, ...).
• De integratie van gegevens uit de verschillende gewestelijke observatoria (huisvesting,
kantoren, handelszaken) in nauwe samenwerking met het BROH, de GOMB en Atrium.
• Verbindingen tussen de milieuboordtabel (Leefmilieu Brussel) en de Wijkmonitoring.
• Effectieve invoering van een module Gezondheid in nauwe samenwerking met het Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn.
• De ontwikkeling van een coherente module voor de werkgelegenheid, die dit thema systematisch
onderzoekt vanuit het dubbele standpunt van de arbeidsplaats/woonplaats. Dit wordt mogelijk
zodra de gegevens van de KBO en de KSZ zijn gekoppeld.
• De effectieve ontwikkeling van gewestelijke statistieken over het onderwijs en het
opleidingsniveau in samenwerking met de gemeenschappen.
• De ontwikkeling van gewestelijke statistieken over het culturele aanbod, in samenwerking met
de gemeenschappen.
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•

Een grondige reflectie over de noodzaak om op regelmatige basis gewestelijke enquêtes te
houden, zowel als inventaris (bv. SitEx) als voor de identificatie van de praktijken in de stad door
de Brusselaars en door bezoekers (enquêtes naar aankoopgedrag, culturele praktijken, enz.).

Het is belangrijk om erop te letten dat de enquêtes van de verschillende instellingen worden
gecentraliseerd bij het BISA of er minstens voor te zorgen dat het BISA deze gegevens kan gebruiken
in het kader van zijn opdrachten.
Tot slot is per indicator een fiche gemaakt, zoals de beschrijvende fiches voor de diverse
gegevensbronnen van de Monitoring. Daarin wordt de berekeningswijze en alle ermee verbonden
informatie besproken (variabelen, beperkingen van de indicator, enz.). Het gebruik van dit systeem
zou moeten worden voortgezet bij de creatie van nieuwe indicatoren, zodat er voldoende documentatie
beschikbaar is om elke indicator te begrijpen en interpretatiefouten te vermijden.
De foto's van de Iconotheek kunnen geëxploiteerd worden. Dit betekent dat een meerwaarde kan
behaald worden door via één van de voorgestelde analysetechnieken (inhoudsanalyse, semiologie,
discoursanalyse) extra informatie uit de foto's te halen. Ten slotte moeten een reeks praktische
besluiten worden genomen over de website van de Iconotheek. Een eerste punt hierbij is de
longitudinale status van de website. Aangezien gegevens te allen tijde moeten kunnen worden
geüpdatet, zal de website goed toegankelijk moeten zijn voor de beheerder, het BISA, die bepaalde
thema’s, teksten, tabellen, foto’s,… moet kunnen vervangen of wijzigen. Idealiter is de website dus
een stevige structuur, waarin onderzoekers en beleidsmensen vrij kunnen navigeren. Het aantal
‘thema’s’, de ‘metagegevens’, zijn zaken die vlot te wijzigen moeten zijn. Anderszijds moet de
toegankelijkheid ook voorzien worden voor andere groepen – stedelijke actoren, onderzoekers,
beleidsmensen, burgers, …

VII.4. Analyse
Het ontwerp van de Wijkmonitoring is gebaseerd op enerzijds de indeling van het gewestelijke
grondgebied in relevante eenheden voor stadsobservatie (‘monitoring districts’) en anderzijds de
uitwerking van indicatoren die de verschillende facetten van het leven van de Brusselaars vatten
(demografie, sociaal, economie, leefomgeving, mobiliteit, huisvesting, gezondheid, enz.). Nu de
indicatoren op wijkniveau beschikbaar zijn, is het belangrijk om de analyse ervan te ontwikkelen.
Er worden twee types analyse voorgesteld:
• ruimtelijke analyse en de evolutie van elke indicator, die bijdraagt tot een thematische lezing
van de stad;
• transversale analyse van een aantal indicatoren op basis van een specifieke problematiek of
vraagstuk (bv. maatschappelijke kloof, internationalisering, sociale mix, enz.). Dit type
analyse correspondeert met een multivariabele lezing van de stad, georiënteerd door een
exacte vraagstelling. Gezien de complexiteit van dit type analyse wordt aanbevolen om die te
laten begeleiden en/of uitvoeren door de stuurgroep (zie onder), die de belangrijkste
analysethema’s zal bepalen.
Bij de uitvoering van deze analyses moet men er rekening mee houden dat de gegevensverstrekkers
bereid zijn om de analyses en de relatie tot hun thematiek te verifiëren. Zij zijn van mening dat
veel indicatoren niet eenvoudig te interpreteren zijn en door gebruik te maken van hun ervaring kan
men vermijden om ambigue conclusies te publiceren.
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VII.5. NAAR EEN DUURZAME OBSERVATIE: VOORSTELLEN VOOR
TOEKOMSTIG BEHEER
De Wijkmonitoring is gestart in 2006, maar het belang ligt in de duurzaamheid. Dat geldt voor elk
observatorium: hoe langer het bestaat, hoe meer het belang ervan toeneemt. Daarom is het belangrijk
om de nodige middelen te voorzien voor het beheer, de actualisering en de toekomstige ontwikkeling
van de Monitoring, omdat anders alle investeringen in deze conceptuele fase verloren gaan.
Aangezien de Monitoring is opgezet als een instrument voor stadsobservatie, moet in de eerste plaats
het principe van stadsobservatie worden opgenomen in het Brussels recht, met name in de
BWRO, de juridische basis van de ruimtelijke ordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Daarnaast zijn de wetenschappelijke kwaliteit en de autonomie van de Monitoring essentieel voor
de erkenning en legitimiteit van het instrument.

Hiertoe wordt voorgesteld om een stuurgroep op te richten, naar het voorbeeld van Vlaanderen en
Frankrijk. De strategische opdrachten van de raad zijn – vooraf – het definiëren van de werkthema’s
en de richting waarin de Monitoring ontwikkeld moet worden, het specificeren van de inhoud
van de rapporten van het BISA en – achteraf – het verifiëren van de gepresenteerde conclusies.
De raad dient zijn advies in bij de Regering en zou bestaan uit vertegenwoordigers van de
academische wereld en gewestelijke organisaties die zijn betrokken bij stadsobservatie:
• wetenschappers van universitaire onderzoekscentra met een erkende kennis op het gebied
van de observatie van het Brusselse grondgebied (sociologen, geografen, statistici,
stedenbouwkundigen, economen, enz.);
• erkende experts van onderzoeksdiensten van gewestelijke of (bi)communautaire
instellingen (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van het Agentschap voor Territoriale
Ontwikkeling ATO, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, het BROH, de
Milieuboordtabel van het Leefmilieu Brussel, het IWOIB (Instituut ter bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel), enz.);
• vertegenwoordigers van de belangrijkste adviesorganen (bijvoorbeeld via de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie);
• vertegenwoordigers van het BISA, dat belast is met het beheer van de Monitoring.
Tevens moet naast de wetenschappelijke kwaliteit van de Monitoring specifieke aandacht worden
besteed aan de kwaliteit van de gepubliceerde gegevens, gezien de diversiteit van de bronnen.
Daartoe moet een zo groot mogelijke openheid voor de bronnen (alternatieve bronnen, kwalitatieve
gegevens, goede praktijken, enz.) worden gecombineerd met een zo groot mogelijke controle van de
kwaliteit. Er wordt een dubbel controlesysteem ontwikkeld: de dataleveranciers zijn talrijk en
gevarieerd, maar de gegevens worden gecentraliseerd door één enkel orgaan (BISA) dat de
eindverantwoordelijkheid heeft voor de introductie van de gegevens in het informaticasysteem. Dat
proces moet worden begeleid en goedgekeurd door een instantie waarin dataleveranciers en
wetenschappelijke experts zitting hebben.
De kwaliteit van de gegevens – de basis van de Monitoring – is eveneens fundamenteel. Een
technisch comité bestaande uit een aantal instellingen die gegevens leveren en gebruiken zal 2 tot 3
keer per jaar samenkomen om zich uit te spreken over de resultaten van de analyses die zijn
uitgevoerd op basis van de verstrekte gegevens (zoals voorzien in de conventies) en om de
stuurgroep aanbevelingen te doen over de ontwikkeling van de Monitoring, de behoeften op het
gebied van de gegevensproductie en de mogelijkheden om (nieuwe) gegevens te verkrijgen.
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Deel VII : Aanbevelingen

Concreet is het BISA belast met het beheer en de actualisering van de Wijkmonitoring. Het beheer
van de Monitoring behelst tevens het beheer van de iconotheek, eventueel in samenwerking met het
BROH. Het BISA moet dus het referentiepunt worden voor alle gewestelijke, gemeenschappelijke en
gemeentelijke betrokkenen op het gebied van gegevens en statistieken.
Ook al kunnen de gegevens slechts om de 5 à 10 jaar worden geactualiseerd (afhankelijk van de
politieke beslissing over de tienjarige volksenquête), toch wordt aanbevolen om de website regelmatig
te updaten (zodra de gegevens beschikbaar zijn) en om elke 2 jaar een rapport te publiceren met de
gedeeltelijk geactualiseerde gegevens.
Aangezien de Monitoring is opgezet als een dynamisch instrument, is de ontwikkeling van kapitaal
belang om de geloofwaardigheid en het belang bij de gegevensverstrekkers en -gebruikers te
behouden. We stellen voor om dit omvangrijke prospectieve werk toe te vertrouwen aan het ATO,
onder begeleiding van de stuurgroep.
Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling heeft effectief de opdracht om aan stadsobservatie te
doen, zoals uiteengezet in de opdrachtbrief 2008-2010 :
In de vorige opdrachtenbrief werd het GSSO opgedragen een « Wijkmonitoring » uit te werken. Dit
statistisch instrument zal in 2008 operationeel worden in het Brussels Instituut voor Statistiek en
Analyse (BISA). Op grond van een in het BWRO opgenomen wettelijke basis zullen de wijken
geanalyseerd kunnen worden op grond van een performant statistisch instrument. De opdracht van het
BISA zal er dus in bestaan de statistieken te verwerken (door alle gegevensverstrekkers, waaronder de
verschillende observatoria, te coördineren). Het ATO zal zich op zijn beurt bezighouden met de
stadsanalyse.
Via de stedelijke observatie moet het ATO overigens in staat zijn te bepalen welke gebieden een
gewestelijke dimensie hebben, door de aandacht van de Regering te vestigen op de
ontwikkelingsmogelijkheden ervan.
'Het is de taak van het ATO
•

na te denken over de ontwikkeling van nieuwe indicatoren om het statistisch instrument aan te
vullen en te verfijnen,

•

in samenwerking met het BISA en overeenkomstig de bepalingen vervat in het voorontwerp
van Titel Ibis van het BWRO, per legislatuur 2 verslagen op te stellen:
‒

‒

•

het eerste verslag wordt aan het Parlement voorgelegd binnen de drie maanden na de
installatie ervan en dient als basis voor de beslissing om al dan niet over te gaan tot een
wijziging van het toekomstige « Gebied voor Stadsvernieuwing » (GSV), d.i. de vroegere
RVOHR (op het ogenblik van de intentieverklaring tot wijziging van het GewOP volgens
artikel 16 van het BWRO).
het tweede verslag wordt halverwege de legislatuur voorgelegd en wordt opgenomen in
het jaarverslag over de stand van zaken en de vooruitzichten inzake ontwikkeling en
stedenbouw en over de uitvoering van de gewestelijke en gemeentelijke plannen die
opgesteld werden in uitvoering van artikel 4 van het BWRO.

aanvullende studies uit te voeren om de toestand van de wijken en van de statistische sectoren
(sociaal-economische toestand in verhouding tot de inkomens en in termen van
werkgelegenheid, evolutie van de bewoonbaarheid, ...) nader te verduidelijken.'

-136-

Deel VII : Aanbevelingen

De verantwoordelijkheden voor de Wijkmonitoring worden dus als volgt verdeeld tussen het BISA en
het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling:
•

•

BISA: beheer van de Monitoring (verzameling en actualisering van de gegevens, berekening
van de indicatoren, bijwerken van de website, antwoorden op specifieke vragen, contacten
met leveranciers, productie van kaarten en analyse, ...) en de Iconotheek (actualisering en
analyse van de foto’s), secretariaat van het technisch comité en de stuurgroep, publicatie van
een tweejarig rapport.
ATO: ontwikkeling van de Monitoring (voorstellen voor indicatoren, uitvoering van
bijkomende onderzoeken, met name op basis van de indicatoren van de Monitoring, redactie
van strategische rapporten zoals voorzien in de opdrachtbrief, ...).

De twee instellingen (BISA en ATO) moeten beschikken over de middelen om initiatief te nemen en
over bijbehorende middelen om studies uit te voeren die nieuwe gegevens/indicatoren produceren of
bestaande gegevens en indicatoren grondig onderzoeken. In dat opzicht moeten beide organisaties
gebruik kunnen maken van het instrument van het programma Prospective Research van het IWOIB.
De Monitoring moet toegankelijk zijn voor verschillende groepen: betrokken overheden,
verenigingen, mensen op het terrein, economische actoren, observatoria, universiteiten en scholen. Het
moet ook toegankelijk zijn voor het brede publiek, zodat het op termijn een instrument kan worden
om te communiceren met de burgers, die zich op die manier meer betrokken voelen bij het beleid in
hun stad. Bovendien gaan de Europese richtlijnen in de richting van een grotere transparantie van
informatie.
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Kaart van de meest achtergestelde statistische sectoren waar 30, 40 of 50% van de bevolking van
het Gewest woont.
Bijlage 1 :
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Bijlage 2 –

Perifere eilanden: naam van de statistische sector, gemeente, code, type en oppervlakte (ha)

Gemeente
Anderlecht

St Agatha Berchem

Brussel-Stad

Evere

Vorst

Ganshoren
Elsene
Watermaal
Schaarbeek
St-Lambr.-Woluwe
Ukkel

Statistische sector
Bon Air
Peterbos
Moortebeek
Linde est
Hunderenveld
Quartier de la gare
Cité Moderne
Molenberg
Cité Modèle
Coin des cerises
Val Maria
Ieder zijn huis - Zaventem
Ieder zijn huis -Stroobants
Ave des Anciens combattants
Germinal I
Germinal II
Gibet
Communautés
Foyer Forestois-Famille
Foyer Forestois-Madelon
Messidor II
Villas de Ganshoren (ouest)
Stade communal
Rue L. Ernotte
Ville-et-foret - Elan
Cimetière de Saint-Josse
Hof Ten Berg - Nord
Deux Maisons
Alsemberg-Nord

Code
ss C71ss A83ss A82ss A051
ss A091*
ss A29-*
ss A11ss A011
ss E82ss F930
ss F94ss A24ss A02ss A171
ss A12ss A323
ss A25ss A474
ss A03ss A04ss A252
ss A220
ss A34ss A83ss A443
ss A782
ss A35ss A643
ss A02-

* oude naam van de ss
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Soc. huisv.

Type

X
X
X

5
8
3
1
5
3
6
4
8
5
8
8
5
3
5
5
8
4
1
8
5
8
7
3
3
6
2
3
4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Superficie

(ha) IBSA
23.462
17.170
31.630
10.342
16.209
23.595
6.940
13.037
24.960
9.161
18.469
6.068
3.401
42.750
5.498
8.634
13.015
16.279
6.618
3.615
1.620
19.891
8.823
10.344
3.646
7.515
11.409
12.259
16.529

Superficie (ha)

ARCVIEW
23.6580
17.1930
32.9900
10.3660
14.9070
24.6100
7.3030
12.6600
25.0070
9.5660
19.2000
5.8990
3.9790
44.8670
6.4380
8.6390
13.1220
16.5780
6.7070
3.6570
1.4430
19.9050
8.2490
9.7810
3.9210
7.4580
11.4230
12.5170
18.3130

Bijlage 3 : Algemene

beschrijving van de types en lokalisatie

Type 1 – wijken met weinig achterstelling (lichtblauw)
Deze wijken komen voor geen enkel afzonderlijke dimensie boven de achterstellingsdrempel,
maar ze worden bij het achtergestelde gebied gerekend op basis van hun positie op de
synthetische index. Ze bevinden zich tussen 30 en 40% op het vlak van de synthetische index
en zijn gelegen aan de rand van het achtergestelde gebied.

Adolphe Max

Baeck

Bours

Patrie

Monnaie

Jacobs

Hôtel des Monnaies
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Saint-Antoine

Général Henry

Type 2 – wijken met een lichte graad van problemen (oranje)
Deze wijken hebben problemen op het gebied van de arbeidsmarkt. Dit aspect is statistisch het
meest onderscheidend voor de achterstelling. Deze wijken hebben vaak een relatief hoog
percentage immigranten, een bevolkingsgroep die nog steeds problemen ondervindt bij de
inschakeling in de arbeidsmarkt. Ze bevinden zich hoofdzakelijk tussen 15 en 40% van de
achtergestelde bevolking op het vlak van de synthetische index.

Vieux Laeken

Palais -

Alber

Gare

Helmet

Ribaucourt
Van Huffel

Chaussée de Haecht

Chaussée de Ninove

Scheut

Aurore - Veeweyde

Roue-Ceria

Saint Denis -Neerstalle
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Type 3 – wijken met lichte problemen op de woningmarkt (donkerblauw)
Deze wijken hebben alleen een probleem op het gebied van de woningmarkt. Ze lijken dus
minder problematisch en zijn verspreid over het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Zolang er geen concentratie van problemen ontstaat (vooral op de arbeidsmarkt) kan
men hopen dat het om wijken in een overgangsfase gaat: zodra de huishoudens beschikken
over voldoende inkomen, kunnen ze verhuizen of overgaan tot aankoop.

Esseghem

Pfeiffer

Dailly

Grand Sablon

Eglise

Métal
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Type 4 – wijken met lichte problemen op het gebied van de kwaliteit van de woonsituatie
(geel)
Deze wijken vinden we hoofdzakelijk in combinatie met wijken van type 7 - in een proces van
‘gentrificatie’. Op het vlak van de synthetische index bevindt de meerderheid van deze wijken
zich buiten de 30% van de meest achtergestelde bevolking. Ze zijn vooral gelegen in de eerste
kroon of in oude dorpskernen, waar de ouderdom van de woningen een slechte staat
impliceert.
Type 7 – wijken met ‘gentrificatie’ (groen)
Deze wijken hebben problemen op het niveau van de woningmarkt en de kwaliteit van de
woonsituatie. In alle steden van België – en dus ook in Brussel – doet gentrificatie zich voor in
wijken die zich ontwikkelen tussen de betere buurten (in dit geval de zuidoostelijke kwadrant
van het Gewest) en de kroon van arbeiderswijken uit de 19de eeuw. Jongeren met een hogere
opleiding maar nog geen stabiel inkomen vestigen zich hier. Dit type kan dus niet worden
gekwalificeerd als sterk achtergesteld, aangezien het aspect dat het meeste weegt op de
achterstelling – de arbeidsmarkt – niet aanwezig is.

Gare

Square Riga

Marbotin

Verboeckhoven
Sainte Catherine

Av. Rogier-Sud

Dansaert
Madou
Stalingrad
Saint-Antoine
Grand Place

Alsemberg
Matongé - Fernand Cocq - Flagey
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Type 5 – wijken met problemen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt (paars)
Type 6 – wijken met problemen op de arbeidsmarkt en de kwaliteit van de woonsituatie
(rood)
Deze twee types hebben grote problemen, omdat enerzijds bijna alle sectoren behoren tot de
30% van de meest achtergestelde bevolking op het vlak van de synthetische index en
anderzijds de twee achterstellingsdimensies aanwezig zijn, waaronder de meest
determinerende, de arbeidsmarkt. Het hoge percentage buitenlanders en laaggeschoolde
bewoners draagt bij tot de verklaring van de zwakke positie op de arbeidsmarkt. Dat maakt de
toegang tot eigendom en/of renovatie moeilijk.

Coin des Cerises
Vieux Laeken
Pr. Elisabeth
Masu
Cité moderne

Ieder zijn Huis

Simonis
Germinal

Collignon

Hunderenveld
Nord
Duchesse Brabant

Cimetière

Cureghem
Rue du
Goujons

Bon air

Bara

Biestebroec

Porte de Hal

Aurore

Barrière

Roue

Montenegro
Petite industrie
Centre St-

Messidor II
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Type 8 – wijken met grote problemen: arbeidsmarkt, woningmarkt en kwaliteit van de
woonsituatie (bruin)
Deze wijken combineren de drie achterstellingsdimensies. Op het vlak van de synthetische
index bevindt het grootste gedeelte zich onder de drempel van 15%. Deze meest achtergestelde
wijken hebben weinig troeven: dichtbebouwd, oude gebouwen in slechte staat, weinig groen
en openbare ruimte, weinig commerciële, culturele of economische activiteiten. We vinden
hier een groep bewoners die geen middelen hebben om zich elders te vestigen.

Cité Modèle

Val Maria

Nord

Maritime

Villa

Guido Guezelle

Gibet

Molenbeek Historique
Quartier Brabant

Karreveld

Chaussée de Haecht

Gare de l’ouest
Duchesse

SaintCongrès

Peterbos

Anneessens
Cureghem
Marolles
Pont de Luttre

Bosnie
Saint Antoine

Madelon
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Bijlage 4 : Voorstel voor de afbakening van de achtergestelde zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

-151-

Bijlage 5 –

Identificatie van de eilanden van type 1, 2, 3 et 4.

OPPERVLAKTE (ha)

Totaal
in de
zone

BRUSSELS GEWEST

2860,0
9

ANDERLECHT
OUDERGEM
ST AGATHA BERCHEM
BRUSSEL
ETTERBEEK
EVERE
VORST
GANSHOREN
ELSENE
JETTE
KOEKELBERG
MOLENBEEK
SCHAARBEEK
ST GILLIS
ST JOOST
UKKEL
WATERMAAL
ST LAMBR. WOLUWE
ST PIETERS WOLUWE

560,23
0,00
59,48
589,33
70,48
99,52
231,76
19,91
148,68
54,46
51,62
310,57
384,29
140,64
92,95
18,31
3,92
23,94
0,00

eilanden type 1,2, 3 en 4

Totaal
zonder
eilanden

2655,36
Moortebeek (32,99 ha)

Linde-Est (10,366 ha)

Quartier de la Gare (24,61 ha)

Molenberg (12,66 ha)

Ave des Anciens Combattants (44,867 ha)
Foyer Forestois-Famille (6,707 ha)

Communautés (16,578 ha)

Rue L Ernotte (9,781 ha)

Alsemberg-Nord (18,313 ha)
Ville-et-Foret - Elan (3,921 ha)
Hof ten Berg - Nord (11,423 ha)
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Deux Maisons (12,517 ha)

516,87
0,00
22,21
589,33
70,48
38,08
225,05
19,91
138,90
54,46
51,62
310,57
384,29
140,64
92,95
0,00
0,00
0,00
0,00
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