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Publieke ruimte
Een belangrijke plaats van samenleven in diversiteit is de
“publieke ruimte”. Dat is de ruimte die voor iedereen vrij
toegankelijk is, zoals straten en pleinen, maar ook winkelcentra
en het openbaar vervoer. Mensen ontmoeten elkaar constant
in de publieke ruimte. Hun identiteit, cultuur en overtuiging
komen er tot uiting, worden zichtbaar en hoorbaar. Het is de
plaats bij uitstek voor ontmoeting en dialoog, voor de beleving
van vrijheid. De publieke ruimte is ook de ruimte waar we
de mentale en sociale bewegingsvrijheid moeten krijgen om
onszelf te kunnen ontwikkelen en zijn.

Diversiteit in de publieke ruimte
Diversiteit is een feit. In de publieke ruimte heeft die diversiteit
baat bij spontane en georganiseerde ontmoetingen met de
“onbekende” ander. Dat zorgt voor meer vertrouwdheid en
voor de nodige “publieke familiariteit”.
Die is nodig om bij wrijvingen te kiezen voor dialoog. In de
dialoog met de ander kunnen maatschappelijke problemen
naar boven komen als oorzaak van of aanleiding tot deze
wrijvingen.

Maar ze is vanzelfsprekend ook een plaats waar wrijvingen
kunnen ontstaan, omdat precies daar ook de normale
verschillen duidelijk worden. We komen er constant “de
onbekende”, “de vreemde” of “de ander” tegen.

Samen, en vanuit de dialoog, wordt actie gevoerd tegen
gedeeld ervaren onrecht. Hier is nood aan om in onze
samenleving constructief om te gaan met verschillen.

Om met deze wrijvingen en verschillen positief om te gaan,
om samenhang in samenleven in diversiteit te brengen en
solidariteit over de “normale” verschillen heen op te bouwen,
is er nood aan ontmoeting, dialoog en actie.

Diversiteit en meervoudige identiteit
Elk individu verenigt verschillende (groeps)identiteiten.
Afkomst, gender, politieke strekking, opleiding, religie, seksuele
voorkeur, familie- en gezinsrollen; elk stukje van het mozaïek
heeft betekenis en komt op verschillende momenten naar
voren.
De meervoudigheid van identiteit was de afgelopen decennia
nadrukkelijker en zichtbaarder aanwezig in onze samenleving.
Tendensen zoals ontzuiling en individualisering waren daar
mee verantwoordelijk voor.
Ook de migratie naar onze regio veranderde sterk na
de val van de Berlijnse Muur en kreeg een “diverser”
karakter. Mensen komen niet meer alleen uit de traditionele
migratielanden, maar uit alle uithoeken van de wereld. Ze
migreren om uiteenlopende redenen: familiehereniging,
oorlog, vervolging maar ook klimaatveranderingen en
arbeid. Hun achtergrond (religie, sociale en etnische afkomst,
opleiding,…) is zo mogelijk nog diverser. Ook dat verhoogde
de verscheidenheid van identiteiten in onze samenleving.

Ontmoeting
In de publieke ruimte heb je tal van toevallige ontmoetingen: op
de tram naar je werk, in het wassalon, bij de bakker of gewoon
wanneer je “rondhangt” op een bank in een park. Die toevallige
ontmoetingen kunnen misschien banaal lijken. Onderzoek wijst
echter uit dat spontane ontmoetingen wel degelijk hun belang
hebben1. Een praatje slaan bij de bakker of met de persoon naast
je op de bank creëert een zekere band. De mensen met wie je in
gesprek gaat, worden uiteraard niet meteen vrienden, maar zijn
ook geen compleet onbekende meer.
Wie georganiseerde ontmoetingen op touw wil zetten,
doet dat best vanuit gelijkenissen en gedeelde interesses.
Een voetbalcompetitie organiseren tussen verschillende
vriendengroepen, buurten of straten is soms vruchtbaarder
voor de samenleving dan een feest inrichten waarbij je de
verschillen in elkaars cultuur extra in de verf zet. Je vertrekt
van een gedeelde interesse – het voetbal – en niet vanuit
verschillen – de cultuur. Al kunnen activiteiten die andere
culturen en identiteiten helpen ontdekken en hierdoor beter
doen begrijpen natuurlijk ook een positief effect hebben. Beide
vormen gaan samen en zijn onderling versterkend.

In die uiterst diverse samenleving kiezen mensen meer en
meer voor een eigen levensproject, een “life project”. Ieder
stippelt zijn leven uit volgens zijn eigen voorkeuren en gaat
gericht sociale relaties aan die hij of zij belangrijk vindt.
Identiteiten werden hierdoor zeer divers.
De globalisering en de snelle ontwikkeling van het internet
brachten “de wereld” binnen handbereik. Sociale netwerken
en relaties ontstonden over de grenzen heen.
De contouren rond grote “herkenbare” sociale groepen zijn in
onze diverse samenleving vervaagd. Een individu laat zich niet
meer zo makkelijk “inlijven” bij één enkele bevolkingsgroep,
die vaak alleen nog op papier welomlijnd is. Dat wel doen
bevestigt clichés en vooroordelen die gebaseerd zijn op foute
beeldvorming. Een beeldvorming die uitsluiting en discriminatie
van “de ander” in de hand werkt. Verscheidenheid is een
bron van verrijking, positieve verandering en creativiteit. Maar
zij kan logischerwijs ook een bron vormen van conflicten of
onvrede. Diversiteit kan m.a.w. leiden tot misverstanden of
wrijvingen, al hoeft dat niet zo te zijn.

1
SOENEN, R. Over het sociale karakter van de stad. Garant
Uitgevers, Antwerpen, 2005.
2
BLOKLAND, T. Ontmoeten doet er toe! Vestia, Rotterdam, 2008.
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Zowel de spontane als de georganiseerde ontmoeting kan
meer vertrouwen en een beter veiligheidsgevoel wekken. Zelfs
wanneer zo’n ontmoetingen vooroordelen bevestigen, zorgen
ze voor “publieke familiariteit“ 2. Bij publieke familiariteit
‘herken’ je elkaar en kun je iemand plaatsen. Die onderlinge
sociale herkenning helpt om je thuis te voelen in een buurt of
stad en om met de ander echt in “dialoog” te gaan.

Publieke familiariteit en ‘het kleine
ontmoeten’

De Vredesweek wil spontane én georganiseerde ontmoetingen
stimuleren, om verbondenheid en publieke familiariteit te
scheppen als basis tot dialoog.

Bij het samenleven in de publieke ruimte wordt snel gesproken
over concepten zoals “sociale cohesie” en “integratie”. Wie
wrijvingen wil vermijden, moet daarin investeren. Inzetten op
intense ontmoeting en duurzame contacten is onontbeerlijk.
Georganiseerde ontmoetingsactiviteiten opzetten stimuleert
vredevol samenleven. Zowel activiteiten waarbij men mensen
samenbrengt op basis van verschil (bijv. hun afkomst) als op
basis van gelijkenis (bijv. een gedeelde interesse, zoals voetbal,
dans) leveren daarbij een positieve bijdrage.

Olivier Forges, Maarten Loopmans, Els Leclercq & Caroline
Newton

Uit onderzoek (Soenen, 2006) blijkt dat er nog een andere
kleine stap kan gestimuleerd worden, die toch bijdraagt tot
het “samenleven”. Die van “het kleine ontmoeten”: het banale
praatje op de bank, aan de tramhalte of leunend tegen een
paaltje op het plein.

Dialoog

Kleine ontmoetingen zorgen er voor dat je je ergens beter
“thuis” voelt. Dat betekent niet dat je een buurt daarom
automatisch veilig vindt, maar veeleer dat je de “straatcodes”
kent, dat je weet wie je wel en niet kunt vertrouwen en dat je
mensen op straat herkent. Het gaat hier in de eerste plaats over
de mogelijkheid tot inschatting van een situatie. Vertrouwdheid
dus. Ontmoetingen kunnen die vertrouwdheid aanwakkeren
en leiden tot men noemt “publieke familiariteit”. Binnen die
kleine ontmoetingen bepalen we onze eigen sociale plaats.
Bovendien helpen die ontmoetingen ons om met diversiteit om
te gaan. (Blokland, 2008).

Om wrijvingen en conflicten met “de ander” aan te pakken, is
dialoog nodig. Voor een goede dialoog zijn gelijkwaardigheid
en evenwicht in het gesprek onontbeerlijk. Respect voor ieders
identiteit is de voorwaarde om naar de dieperliggende vragen
en behoeften van elk individu te peilen. Die behoeften kunnen
materieel, sociaal, psychologisch, ecologisch of spiritueel zijn.
Herkenbare of gelijklopende behoeften vormen de basis voor
wederzijds begrip en solidariteit.
In de dialoog kunnen de structurele – maatschappelijke
– oorzaken van spanningen naar boven komen. In onze
samenleving bestaan al initiatieven die een dergelijke dialoog
bevorderen: van buurtcomité, over inspraakvergadering
en participatief theater tot buurtbemiddeling. Waar haastig
toegepaste repressieve overheidsmaatregelen (zoals
GAS-boetes) tot meer vervreemding tussen mensen dreigen te
leiden, brengt dialoog ze dichter bij elkaar. Dialoog moet de
voorkeur krijgen. De rol van het middenveld is hierin cruciaal.

Om spontane, of kleine ontmoetingen te stimuleren hebben
we in de publieke ruimte plaatsen nodig waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, en waar ze langer dan strikt noodzakelijk
kunnen verpozen.
(Olivier Forges)
Onderstaande bijdrage uit Plannen voor mensen – Handboek
sociaal-ruimtelijke planning toont aan hoe je de publieke
ruimte in die zin kunt inrichten. Hoe m.a.w. aantrekkelijkheid,
veiligheid, comfort en amusement ontmoeting bevorderen.

De Vredesweek roept op om de bestaande vormen van
dialoog verder uit te bouwen en op zoek te gaan naar nieuwe
modellen van dialoog om zo structurele – maatschappelijke
– oorzaken die aan de basis liggen van wrijvingen bloot te
leggen. Dit zet mensen aan om samen tot actie over te gaan.

Aantrekkelijkheid
‘Niet-noodzakelijke’ activiteiten zoals een praatje met iemand
die je tegenkomt op straat, even uitrusten op een bankje
of van de zon genieten kregen lang weinig aandacht van
planners. Deze ‘niet-noodzakelijke’ activiteiten’ werden als
maatschappelijk irrelevant beschouwd. Pas in de jaren 1970
werd de maatschappelijke impact van ‘lichte’ vormen van
sociaal contact, als een praatje met de buurman of tussen
onbekenden op de tram, aan het licht gebracht (Lofland,
1998; Kusenbach, 2006; Soenen, 2006). Pioniers als Jan Gehl
(1987) Appleyard, Gerson & Lintell (1981) en William Whyte
(1980) voerden bovendien onderzoek naar de manier waarop
ruimtelijke inrichting deze activiteiten beïnvloedde. Gehl (1987)

Actie
Mensen voeren geweldloze actie vanuit gemeenschappelijke
bekommernissen, soms over hun verschillen heen. Maar het
kan evengoed als aparte groep waarop een maatschappelijk
onrecht weegt. De publieke ruimte is één van de
belangrijke plaatsen om gehoor te krijgen. De overheid kan
maatschappelijke actie en dus ook protestacties in de publieke
ruimte maximaal kansen bieden. Creatieve acties die vragen
oproepen, kruiden de maatschappelijke dialoog. Zij zijn een
uiting van verbondenheid en solidariteit met elkaar en de
samenleving.

4

POLITIEK dossier

2013/4

Autoverkeer zorgt ook voor lawaaioverlast en uitlaatgassen.
Ook die hebben een belangrijke impact op het openbare
en private leven. Wanneer achtergrondlawaai de 60 dBA
overschrijdt, is het niet langer mogelijk conversaties te
voeren zonder te roepen. […] Gevoelens van geluidsoverlast
beginnen bij een gemiddeld geluidsniveau van 50-55 dBA.
Vanaf 80 dBA wordt agressie gestimuleerd bij mensen met een
predispositie voor agressie en is ook aangetoond dat mensen
minder geneigd zijn elkaar te helpen. Daarom adviseert
de Wereldgezondheidsorganisatie dat omgevingsgeluiden
in de buitenlucht in woongebieden de 50 dBA niet mag
overschrijden.

toonde met straatonderzoek in Kopenhagen aan hoe nietnoodzakelijke activiteiten lichte vormen van sociale interactie
beïnvloedden. Slechts wanneer mensen meer tijd spenderen
in de publieke ruime dan nodig, zullen ook sociale interacties
plaatsvinden. Gehl’s onderzoek diende vooral om steun
te bieden aan het Kopenhaagse programma voor autovrije
voetgangersstraten. Sinds het einde van de jaren ‘60 verzamelt
Gehl om de 10-20 jaar data over het gebruik van de openbare
ruimte door voetgangers en heeft zo kunnen aantonen hoe
autovrije straten de publieke cultuur in Kopenhagen grondig
hebben veranderd. Op zonnige dagen liggen mensen te
zonnebaden op de kade of zitten op een bank of terrasje
op een autovrij plein of straat en geven Kopenhagen een
mediterrane uitstraling. Tot 30 jaar geleden was dit in de koude
Scandinavische stad ondenkbaar.

Het gebruik van een plek wordt ook beïnvloed door angst om
het slachtoffer te worden van agressie of criminaliteit. In de
loop der jaren is er veel onderzoek gebeurd naar de invloed
van angst op ruimtegebruik, met name op het ruimtegebruik
van vrouwen (Koskela & Pain, 2000). Terwijl mannen vaker
fysiek geweld ervaren, hebben vrouwen in het algemeen meer
schrik om het slachtoffer te worden van criminaliteit, wat te
maken heeft met een groter gevoel van fysieke kwetsbaarheid
in vergelijking met mannen. Vooral ’s nachts blijkt dit verschil
tussen de geslachten toe te nemen. Uit dit onderzoek blijkt
dat angst leidt tot vermijdingsgedrag in tijd en ruimte. Vooral
wanneer het donker wordt, worden angstwekkende plekken
vaak vermeden. Paradoxaal genoeg worden ze daardoor nog
angstwekkender en nog meer gemeden.

Appleyard, Gerson & Lintell (1981) observeerden in de
Verenigde Staten de omgekeerde beweging: het verlies van
publiek leven in de Amerikaanse steden door de invasie van
Koning Auto. Mensen die in een drukke straat woonden, lieten
hun kinderen niet meer buiten spelen en hadden opvallend
minder vrienden en kennissen in de straat dan bewoners van
een gelijkaardige, rustige straat.
William Whyte (1980) analyseerde in meer detail de rol van
de inrichting van de ruimte. Gedurende 10 jaar analyseerde
hij systematisch het gebruik van plaza’s in New York. Sinds
1961 bestond in New York een reglement dat wanneer
kantoorgebouwen werden opgetrokken hoger dan de
toegestane bouwhoogte, er ter compensatie openbare ruimte
(een ‘plaza’) moet worden voorzien. Omdat deze plaza’s
vaak bijzonder weinig aandacht kregen van de bouwheren
en projectontwikkelaars, werd Whyte ingehuurd om te
onderzoeken hoe de reglementering kon worden aangepast,
zodat plaza’s gebruiksvriendelijker zouden worden ingericht.
Whyte’s aanbevelingen werden opgenomen in een nieuwe
bouwcode en resulteerden, zo blijkt in een evaluatie uit de
late jaren 1990 (Kayden, 2000; Kayden, 2006), in een sterk
toegenomen kwaliteit van de publieke ruimte. Plaza’s die
werden ontwikkeld nadat in 1975 en 1977 de wetgeving
werd aangepast aan Whyte’s adviezen, bleken gemiddeld
veel intenser te worden gebruikt en aangenamer te worden
bevonden dan plaza’s van voor die periode. Whyte, Gehl
en na hen nog vele anderen identificeerden drie belangrijke
aandachtspunten voor de inrichting van een succesvolle
publieke ruimte, die hierna meer in detail worden besproken:
bescherming, comfort en amusement (zie ook Gehl, 2010).

Ruimtelijk ontwerp kan een belangrijke impact hebben
op dit angstgevoel. Drie factoren zijn van groot belang:
ontsnappingsmogelijkheden, verstopplekken en verlichting.
Gebrek aan ontsnappingsmogelijkheden blijkt in de meeste
studies de belangrijkste reden te zijn waarom een plek wordt
gevreesd of vermeden. Inderdaad heeft ruimtelijke vormgeving
een erg directe impact op ontsnappingsgedrag. Wanneer
potentiële vluchtwegen geblokkeerd zijn, bv. door een muur of
door hoge struiken, wekt dit daarom bij veel mensen angst op.
Verstopplaatsen en verlichting zijn secundaire factoren, die niet
volledig los te koppelen zijn van vluchtmogelijkheden. Waar
er weinig vluchtmogelijkheden zijn, is de aan- of afwezigheid
van verstopplekken (voor eventuele aanvallers) en het gebrek
aan uitzicht (voor potentiële slachtoffers) erg belangrijk.
Bomen, hoge struiken, muren, hoeken, zuilen kunnen
hierop een belangrijke invloed hebben. Een plek met weinig
vluchtmogelijkheden is des te angstwekkender wanneer er zich
ook nog allerlei verstopplekken bevinden die niet op voorhand
kunnen worden overzien. Op plekken met voldoende
vluchtmogelijkheden blijkt het effect van verstopplekken echter
te verminderen.

Bescherming
Bescherming gaat om te beginnen over bescherming
tegen de gevaren van het autoverkeer. Ongelukken
zijn een belangrijke zorg voor zwakke weggebruikers.
Wanneer een straat aantrekkelijk wil zijn voor voetgangers,
moet het voetgangersverkeer voldoende afgeschermd
zijn (door voldoende brede voetpaden, paaltjes, veilige
oversteekplaatsen, …) van het autoverkeer. Enkel dan durven
ouders hun kinderen vrij te laten lopen, wandelt men zonder
zorgen rond en durven ouderen vlot de straat over steken.

Omgekeerd maakt de aan- of afwezigheid van verlichting
weinig uit op plekken met weinig vluchtmogelijkheden,
de plek is dan per definitie angstwekkend. Verlichting kan
het veiligheidsgevoel vooral verhogen waar er voldoende
vluchtmogelijkheden zijn. Wanneer deze plekken goed
verlicht zijn, kunnen vluchtwegen sneller worden gevonden
en verstopte aanvallers sneller ontdekt (Blöbaum & Hunecke,
2005.)
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zozeer bepaald door fysiek comfort, dan wel door sociaal
comfort. Mensen moeten afstand kunnen nemen, zich op de
achtergrond kunnen houden, in of uit het zicht gaan zitten,
samen of alleen, naargelang de situatie.

Comfort
Om aantrekkelijk te zijn voor gebruikers dient een ruimte
ook het nodige gebruiksgemak te voorzien. Jan Gehl (1987,
2010) analyseerde bijvoorbeeld hoe gevoelig voetgangers zijn
voor verschillen in bestratingsmateriaal. Glibberige stenen,
of ongelijke stenen, worden vermeden. Op het Antwerpse
Theaterplein leidt dit soms tot absurde taferelen: de grote
vlakken ruwere kasseien worden zorgvuldig vermeden,
en op de smalle strook ’blauwe steen’ verdringen fietsers
en voetgangers elkaar. Ook ingewikkelde kruispunten of
omwegen dienen te worden vermeden. Fietsen en wandelen
is vermoeiend en dus kiezen voetgangers en fietsers waar ze
maar kunnen de kortste route. Ruimtelijke planners die hier
tegenin gaan, wekken enkel maar irritatie op of creëren, in het
ergste geval, levensgevaarlijke situaties. Aan de Nationale Bank
op de Antwerpse leien blijven voetgangers en fietsers koppig
het gevaarlijke kruispunt dwarsen terwijl de ontwerpers voor
hen een mooie omweg hadden voorbereid.

Een plek met alleen banken biedt hiertoe weinig keuze: het
aantal zitplaatsen ligt vast, als er al een vreemde opzit ga je
er niet gemakkelijk bijzitten, de zitrichting is ook niet meer te
kiezen. Whyte zelf introduceerde in New York de losstaande
stoel: op een aantal pleintjes werden op zijn aanraden gewone
terrasstoelen geplaatst. Die bleken een enorm succes. Mensen
konden ze verzetten en verdraaien zoveel ze wilden, bij elkaar
groeperen of net verder van elkaar wegzetten. Private terrassen
kopiëren dit succes: ook daar zie je, telkens er iemand een
stoel neemt, deze sociale stoelendans plaatsgrijpen. Whyte
adviseerde ook dat als er muurtjes werden gebouwd, deze
diep genoeg zouden zijn. Op die manier kunnen mensen
er rug aan rug zitten, en kunnen de muurtjes dus aan twee
kanten worden gebruikt.
Een ruim aanbod aan zitplaatsen stimuleert paradoxaal genoeg
ook wandelgedrag. Regelmatig kunnen rusten is belangrijk
voor wie niet meer goed te been is, een gebrek aan zitplaatsen
kan de reikwijdte van minder mobiele mensen in belangrijke
mate beperken.
Amusement
Bijzonder belangrijk om het sociale gebruik van een ruimte
te stimuleren is dat er iets te zien of te doen is. Mensen
moeten er zich kunnen amuseren. Niets doen geeft een
vreemd gevoel. Zonnebaden is zo een nuttige bezigheid en de
aanwezigheid van zon kan een echte publiekstrekker zijn. In
warmere landen of op echt hete dagen zijn schaduwplekken
net de plaatsen waar men ‘verkoeling gaat zoeken’. Wat
mensen nog meer aantrekt, zijn andere mensen. Dit is de
meest bijzondere vaststelling uit het onderzoek van Whyte
(1980) in New York. Bijzonder, omdat ontwerpers vaak van
het tegenoverstelde uitgaan. Zij trachten plekjes te ontwerpen
die mensen de kans bieden zich ‘even terug te trekken’, rust
te zoeken, afstand te nemen van de drukte van het dagelijks
leven. Vreemd is dat niet, want dat is ook wat de meeste
mensen beweren te zoeken, in interviews of hoorzittingen.
Whyte ging in zijn onderzoek echter na wat mensen effectief
deden. Hij observeerde het gebruik van openbare ruimten.
Uit observaties bleek dat mensen net op zoek gaan naar
drukte, er van houden om ‘aapjes te kijken’. Mensen zitten en
staan niet alleen aan de rand van de openbare ruimten, maar
vooral ook op die plekken waar de normale voetgangers- en
verkeersstroom kan worden geobserveerd.

(boven: Theaterplein; onder: Nationale Bank)

Gehl analyseerde ook waar mensen bleven staan. Mensen
blijken opvallend graag te blijven staan aan de rand van
ruimten; zo kunnen ze de plaats goed overzien, terwijl ze
zelf niet bijzonder opvallen. Bovendien bevinden zich aan
die randen vaak muren, zuilen, paaltjes waar men tegen kan
leunen. Niet toevallig adviseren veel architectuurhandboeken
om ‘boeiende randen’ te voorzien.
Whyte bestudeerde eerder hoe mensen gebruik maken van
objecten in de ruimte om te zitten. Dezelfde regel geldt hier
als bij staan: zitplaatsen aan de randen zijn drukker bevraagd
dan zitplaatsen in het midden van ruimten. Whyte kwam tot
de vaststelling dat er bijzonder weinig moeite nodig is om
mensen te laten zitten. Banken, het ultieme zitmeubel op
straat, bleken nog het minst uitnodigend. Mensen zitten en
liggen op trappen, muurtjes, randen, waar er maar plaats is.
De hoogte en diepte van die muurtjes of randen is zelfs niet
zo van belang. Het belangrijkste, zo blijkt uit zijn onderzoek,
is dat er voldoende keuze is. Immers, zitgedrag wordt niet

Ook Hilliers onderzoek in Londen bewees hoe de meest
gebruikte pleinen en plekken op pleinen niet die waren met
de meeste zonneschijn of de meest comfortabele banken,
maar die waarvan de drukst gebruikte assen uit de Londense
binnenstad het best konden worden geobserveerd.
Wat echter nog meer succes had, was het abnormale. Whyte
noemde dit ‘triangulatie’. Door een externe stimulus worden
mensen samengebracht en aangezet om met elkaar te praten.
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De impact van beeldvorming op het
samenleven in de publieke ruimte

Dat kunnen straatartiesten zijn, of een bijzondere vitrine.
Steeds vaker zorgen steden zelf voor beweging in de publieke
ruimte. Tijdelijke spektakels maken hoe langer hoe meer deel
uit van het stedelijke publieke ruimtebeleid. Van de Gentse
Feesten over de Brusselse Zinnekesparade tot de Zomer van
Antwerpen, steeds vaker zijn steden zelf vragend partij voor
tijdelijke attracties in de publieke ruimte.

Thomas Peeters
Beeldvorming geeft het samenleven in de publieke ruimte
vorm: de manier waarop we de publieke ruimte benoemen,
duiden en in beeld brengen, bepaalt hoe we ermee omgaan.
De media kunnen kiezen om hun woorden te wikken en te
wegen wanneer ze over de publieke ruimte berichten. Ook
op de sociale media staat er heel wat op het spel: online
racistische berichten besmetten onze kijk op de realiteit. Ze
tasten ons vermogen aan om situaties juist te duiden. Om het
samenleven in de publieke ruimte te bevorderen is de aanpak
van racisme op het internet een prioriteit.

Whyte (1980) breekt ook een lans voor straatventers. Vooral
wanneer er voedsel wordt verkocht, trekken zij veel volk
aan. Kleine eetstalletjes – denk maar aan de traditioneel
Belgische frietkraam – brengen leven in de brouwerij. Het
Leuvense stationsplein bruiste, voor de heraanleg, van leven.
Bushaltes en verschillende frituren namen het midden van
het plein in en trokken studenten, reizigers en bewoners aan.
Met de heraanleg van het stationsplein verloor het centrale
deel van het stationsplein zijn bedrijvige karakter. Bushaltes
verdwenen en frituren werden verplaatst naar de rand van het
plein. Gebruikers mijden nu het centrum van het plein. Enkel
wanneer tijdelijke attracties als Music for Life of Leuven Kermis
het centrale deel van het plein opvrolijken, herleeft de drukte
van weleer.

Berichtgeving over de publieke ruimte
Conflicten in de publieke ruimte krijgen heel wat mediaaandacht: gaybashing, seksisme, “rellen” in Borgerhout of
Molenbeek, stedelijke criminaliteit… Media en politici van
verschillende strekkingen verheffen daarbij vaak de oorsprong
of de godsdienst van de betrokkenen tot relevante informatie
en duiden ze als (mogelijke) verklaring voor het vertoonde
gedrag. Voor er goed en wel een grondige analyse van het
incident kan gemaakt worden, krijgen de debatten een
duidelijke wending: het gaat over “hun cultuur”! Zichtbare
verschillen in godsdienst of afkomst stelen de show, andere
minder in het oog springende oorzaken blijven onderbelicht.
De keuze van cultuur als vertrekpunt van de analyse trekt
meteen ook een scherpe grens tussen “wij” en “zij”. “Wij”:
de “autochtonen”, de “oude Belgen”, de “niet-moslims”, en
“zij”: de “allochtonen”, de “nieuwe Belgen”, de “moslims”,
de “Antwerpse Turken of “Indische Gentenaars”. Het gevolg
is een onvermijdelijke vice versa: “Wij”- allochtonen, “zij”autochtonen, en ga zo maar door. Kortom: zo ontstaat een
vicieus and ‘vicious’ cirkel-denken over elkaar.

Uit: Plannen voor mensen – Handboek sociaal-ruimtelijke
planning Loopmans, M., Leclercq E. en Newton C.,.(pg 19 –
25) Antwerpen, Garant, 2011.
Een absolute aanrader voor verdere lectuur, te bestellen via
www.maklu.be

De overheersende culturele interpretatie bepaalt ook in
grote mate de oplossingen die voorgesteld worden. Onze
kijk op de wereld bepaalt heel sterk hoe we er – al dan
niet – mee omgaan2. Woorden scheppen onze realiteit.
“Allochtonenproblemen” vragen om “allochtonenoplossingen”.
Maar wat als het “allochtoon-zijn” niets met het probleem te
maken heeft?

Maarten Loopmans is doctor in de Sociale Geografie
en doceert aan de afdeling Geografie en de master
Architectuur aan de KU Leuven en de afdeling
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Erasmus
Hogeschool in Brussel.

Mensen met een migratieverleden komen vaak in het
nieuws als het over problemen gaat. Wanneer ze daarbuiten
aan het woord komen, gaat het meestal over “typische
allochtonenthema’s” – een religieus feest, een debat over
racisme of integratie, een gebeurtenis in hun land van
oorsprong… Dat kan geen kwaad. Er wordt dan niet alleen

Els Leclercq is architect-stedenbouwkundige (TU Delft)
en doctoreert bij de onderzoeksgroep Cosmopolis aan de
VUB en vakgroep Ontwerp en Politiek aan de TU Delft.
Caroline Newton is architect-stedenbouwkundige,
politicologe en doctor in de Sociale Geografie aan de KU
Leuven. Zij doceert aan de Hogeschool W & K,
dept. Sint-Lucas.

2
STAES (L.), VANDERSLYCKE (D.), Media als middel tot
racismebestrijding. Hoe maak ik zelf het verschil? Aanbevelingen voor de
berichtgeving over etnisch culturele minderheden, Brussel, 2006, p.7.
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Beeldvorming vroeger en nu

over hen, maar ook met hen gesproken3. Tegelijk is het van
kapitaal belang om ook mensen met een migratieverleden een
stem te geven over andere thema’s, die niet rechtstreeks met
hun culturele achtergrond te maken hebben: de economische
crisis bijvoorbeeld, het Belgisch koningshuis, abortus of de
ouderenzorg. Niet zozeer als stem van de stereotiepe “nieuwe
Belg” of “moslim” – wat denkt u daar als “nieuwe Belg”, als
“moslim” over? – maar als de stem van een burger die net
zoals die 11 miljoen andere burgers in België woont. Gewoon
dus: wat denkt ú daarover? Kranten en televisieprogramma’s
zetten echter graag ‘typetjes’ neer. Zo worden kostbare
kansen gemist om wat mensen over hun culturele en
levensbeschouwelijke verschillen heen verbindt, zichtbaar en
hoorbaar te maken.

Negatieve beeldvorming over “de ander” is van alle tijden.
In het verleden werden heel wat afbeeldingen gemaakt
van “de ander” in religieuze kunst – toen dé kunstvorm bij
uitstek. Ook in onze kerken loeren ze tot op vandaag om
de hoek: schilderijen, biechtstoelen, beeldhouwwerken met
vertrappelde ketters, samenzwerende joden, bedreigende
Turkse Ottomanen, monsterachtige protestanten… Zij
waren de “vijanden” van toen. Anno 2013 is er genoeg
historische afstand om de beeldvorming over deze oude
vijanden te doorprikken5. Maar ook vandaag hebben we
een verantwoordelijkheid om actuele “vijandsbeelden” te
ontmaskeren.

Een nieuw gegeven: internet

De invloed van beeldvorming op het samenleven

In onze tijd spelen niet alleen de traditionele media (kranten,
televisie…), maar vooral het internet en de sociale media een
hoofdrol in het kneden van ons wereldbeeld. Meer en meer
vinden de debatten over de samenleving en het samen-leven
plaats op Facebook, Twitter, internetfora, onlinereacties op
krantenartikels… Ook polariserende, racistische berichten vinden
zo hun weg in de publieke ruimte. Misschien maakte je het
zelf al mee: je krijgt een kettingmail over moslims, asielzoekers
of buitenlanders in je mailbox. Via een mop, een gedicht,
een selectie van nieuwsfeiten en bijhorende commentaren,
een cartoon, een verzonnen verhaal… krijg je een duidelijke
boodschap op je beeldscherm: “ ‘zij’ zijn verantwoordelijk voor
de problemen van onze samenleving”; “‘zij’ passen zich niet
aan”; “pas op, binnenkort hebben ‘zij’ het voor het zeggen. En als
je weet wat er nu allemaal bij ‘hen’ misloopt…”. De geviseerde
groepen worden gepakt op een deeltje van hun identiteit:
afkomst, nationaliteit, migratieverleden, levensbeschouwing.
Omdat dat soort berichten vaak geloofwaardig overkomt en een
groot sensatiegehalte heeft, zijn ze verleidelijk om door te sturen.
Met wat we dagelijks in de media voorgeschoteld krijgen, klinken
deze e-mails ook niet meteen wereldvreemd. Ze verspreiden zich
echter als een sneltrein. En met hen de negatieve beeldvorming,
de stereotypen en veralgemeningen over welbepaalde
bevolkingsgroepen. Ze kruiden de angst, ze mobiliseren woede
en uiteindelijk geweld. In België zijn dergelijke e-mails geen
uitzondering meer: wereldwijd behoort België op vlak van het
aantal verstuurde racistische kettingmails tot de kopgroep4.

Dat online haatberichten en polariserende berichtgeving over
diversiteit allerminst bevorderlijk zijn voor het samenleven
in de publieke ruimte, is een understatement. De herhaling
aan negatieve berichten over “de ander”, vanuit verschillende
invalshoeken, koloniseren beetje per beetje ons denken over
deze of die bevolkingsgroep. Zelfs bij de meest kritische en
open mensen ontstaat er geleidelijk aan twijfel. Zou het toch
waar zijn, wat ik steeds weer over “hen”, over die wijk hoor?
Wanneer we ons in de publieke ruimte begeven, dragen we
alle twijfels, alle beelden, alle verhalen over “de ander” als
een rugzak met ons mee… Schijnbaar onschuldige woordjes
als “hangjongeren”, “allochtonen”, “no-go-zones”, “getto’s”,
“probleemwijken”, “overlast”…6 versmallen onze blik op de
realiteit en daardoor ook onze analyse van maatschappelijke
conflicten of gebeurtenissen. Doordat we bij elke nieuwe
polemiek over “allochtonen”, bij elke racistische kettingmail
de boodschap meekregen dat culturele verschillen ertoe doen,
verliezen we grip op alles wat buiten het culturele vergrootglas
ligt. Wanneer conflicten zich voordoen in de publieke ruimte
– een verkeersongeval, onenigheid over het gebruik van een
plein, een diefstal… – is het dan ook niet verwonderlijk dat
er culturele ruis op de lijn zit. Cultuur, nationaliteit, geloof
worden onze uitgangspunten om een oordeel te vellen en
problemen te ontleden. Voor we het goed en wel beseffen,
loodsen we zelf in conflictsituaties veel negatieve beelden over
“de ander” in de discussie binnen. Het is altijd hetzelfde met
jullie “allochtonen”. Het is altijd hetzelfde met jullie “blanken”.
Het wordt dan een huzarenstukje om samen een constructieve
uitweg te vinden uit het conflict. De beeldvorming die we
meekregen, doet soms conflicten ontstaan om niets. Met alles
wat ik over “allochtonen” lees in het achterhoofd, verander
ik uit schrik van voetpad wanneer een voetganger met een
andere huidskleur nadert; die voetganger voelt aan – of is het
nu zijn verbeelding? – dat hij gemeden wordt, ziet net zoals ik
een verschil in huidskleur en reageert scherp: “racist!”. Ziezo:

3
Het dient gezegd dat sommige “allochtonen” de wenkbrauwen
fronsen wanneer hen om commentaar gevraagd worden over wat in “hun
land” gebeurt. België is “hun land”! Wat zich gisteren in Turkije, Nederland
of Israël afspeelde, houdt hen niet bezig.
4
Discriminatie. Diversiteit. Jaarverslag 2008. Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, p.50.

5
Dit is wat Kerkwerk Multicultureel Samenleven tracht te doen
aan de hand van zijn Erfgoedproject, “De andere verbeeld – verbeeld
gevaar”. Voor meer informatie: http://deandereverbeeld.wordpress.com/
6
Over het belang van woorden, zie o.a. BLONDEEL (P.), Ruimte
voor frictie. Burgerschap, tegenspraak en stadsvernieuwing in Vlaanderen, in
HOLEMANS (D.), (red.), Mensen maken de stad, Antwerpen, 2012, p. 174.
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onze vermoedens over elkaar zijn bevestigd. De self-fulfilling
prophecy heeft zich voltrokken. Kortom, stereotiepe, negatieve
beeldvorming staat echte ontmoetingen in de weg7.

Is er plaats voor dialoog in de
openbare ruimte?

Aanbevelingen

Dirk De Cock

Het is hoog tijd om te streven naar een juistere beeldvorming
over wat gebeurt in de publieke ruimte en over de diversiteit
van onze bevolking. Een beeldvorming die recht doet aan de
meervoudige identiteit van elk individu. Een beeldvorming
waar cultuur als een dynamische, steeds evoluerende realiteit
wordt benaderd, als een fenomeen dat via een kruisbestuiving
aan invloeden dag na dag vorm krijgt. Een beeldvorming die
het wij-zij-denken overstijgt en conflicten in de publieke ruimte
op een genuanceerde, niet-polariserende wijze duidt. Een
beeldvorming die de samenlevingsopbouw voedt.

Mensen ‘botsen’ wel eens met elkaar in hun gebruik van de
openbare ruimte. Welke waarde hebben dialoog en gesprek
in dat geval?
De kwaliteit van samenleven in de openbare ruimte betekent
veel voor ons welbevinden. Positieve ervaringen kunnen ons
vertrouwen geven in andere mensen, negatieve kunnen leiden
tot wantrouwen en vermijding. Als we erin slagen om goed
samen te leven in het openbaar, dan heeft dat een invloed op
het draagvlak voor een diverse samenleving.

Media, politici, burgers… allen hebben we een
verantwoordelijkheid op te nemen.

Deze tekst handelt over het dagelijks samenleven van mensen
in de fysieke openbare ruimte. We hebben het dan over
straten, pleinen, of bijvoorbeeld een collectieve ruimte in een
woonblok. Ruimtes die in principe voor iedereen toegankelijk
zijn, waar iedereen mag komen. Mensen kunnen er vrijblijvend
contacten leggen en onderhouden. Ook semi-openbare
ruimtes zoals shoppingcentra, de tram, een bibliotheek
beschouwen we als fysieke openbare ruimte.

 Beste media, beste verkozenen, neem uw
verantwoordelijkheid. Vermijd polariserende taal over
de publieke ruimte en behoud culturele analyses voor
conflicten die effectief met culturele verschillen te
maken hebben. Let op uw woordgebruik en verlies de
socio-economische oorzaken niet uit het oog. Breng
mensen met een migratiegeschiedenis ook positief en
niet-stereotiep in beeld. Kies de thema’s waar u aandacht
aan besteedt op een beredeneerde manier. Behandel ze
binnen alle proporties.

We hebben het hieronder niet over de publieke sfeer waarin
zich het maatschappelijk debat afspeelt. Bijvoorbeeld over het
fenomeen van haatmails, of over de discussie over de plaats
van uitingen van levensbeschouwing.

 Beste internetgebruikers, laat racistische kettingmails niet
zomaar passeren. Laat u inspireren door de KMS VLAMmethodiek om met dit soort mails om te gaan. VLAM
staat voor: Verifiëren Limiteren Antwoorden Melden. De
methode zet de ontvangers van racistische haatmails aan
om de aard van de e-mail te Verifiëren, de verspreiding
ervan te Limiteren, een Antwoord naar de afzender
te sturen en de e-mail te Melden. De originaliteit van
de aanpak ligt vooral in het sturen van een gericht en
beredeneerd antwoord naar de afzender. Je kunt hier met
je organisatie/bedrijf inspiratie opdoen om te bespreken
hoe je met online racisme omgaat binnen je team.8

Maatschappelijke veranderingen
Een aantal veranderingen in onze samenleving heeft duidelijk
invloed op ons samenleven in de openbare ruimte en hoe we
erover praten.
Als gevolg van immigratie en toenemende mobiliteit
krijgen wijken en buurten sneller een andere bevolking.
Die veranderingen maken mensen onzeker, vooral dan
de mensen die er al langer wonen. Ze hebben nood aan
‘publieke familiariteit’: een minimale bekendheid bij elkaar.
Als je mensen in je omgeving beter kent, dan kan je elkaar
beter plaatsen. Je kunt inschatten hoe ze zich zullen gaan
gedragen. De wereld wordt wat minder onvoorspelbaar, zodat
je je sociaal veiliger voelt. Het wordt dan ook makkelijker om
anderen op iets aan te spreken. Publieke familiariteit maakt dus
dat de dialoog vlotter tot stand kan komen.

 Beste Jan, Rachida, Pjotr en Sandra, durf je beeld over
hoe “de ander” jou tegemoet treedt in de publieke ruimte
in vraag te stellen. Je ontmoet er mensen, geen culturen.
Stel je de vraag welke stereotypen en vooroordelen, welke
woorden een invloed (gehad) hebben op je denken en
handelen in de publieke ruimte. Het zal je in staat stellen
om culturele verschillen niet als steen des aanstoots maar
als bouwsteen te gebruiken voor de samenlevingsopbouw.

Mensen kijken op heel verschillende manieren naar de
openbare ruimte. Soms heeft dat te maken met pure noodzaak.
Voor wie in een dichtbevolkte wijk woont en krap behuisd
is, kan een buurtpark de plek zijn om even buiten te zijn en
anderen te ontmoeten. Dat park heeft dan een heel andere
betekenis dan voor een bemiddeld iemand met een grote
tuin. Soms zijn het de dagelijkse routines die verschillen. Voor
jongeren is een plein een hangplek na schooltijd, waar altijd
iets te beleven valt. De bediende die ‘s avonds de kortste weg
neemt naar huis, ziet het plein als een doorgangsplek die bij
voorkeur rustig is.

Thomas Peeters is stafmedewerker Racisme & Diversiteit,
Kerkwerk Multicultureel Samenleven.
7
DHAENENS (L.), SAEYS (F.), Media en multiculturalisme in
Vlaanderen, in SCHELFOUT (E.), VERSTRAETEN (H.), (Ed.), De rol van de
media in de multiculturele samenleving, Brussel, 1998, 9.225-257
8
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Meer informatie: www.haatmails.be.
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Verlengstuk van de privéruimte
Het is een maatschappelijke tendens dat burgers de
openbare ruimte gaan zien als een verlengstuk van hun eigen
privéruimte. Niets of niemand in de openbare ruimte mag
hen hinderen: geen lawaai van kinderen of jongeren, geen
daklozen, geen festiviteiten. Ze verkiezen een neutrale, lege
openbare ruimte boven een levendige ruimte waar mensen in
contact staan met elkaar, op een leuke of minder leuke manier.
Dat spanningsveld treffen we ook aan in de huidige discussies
over ‘overlast’. Volgens Boon en Lozen zit de essentie van
het overlastprobleem in het spanningsveld tussen de vrijheid
van het individu en de leefbaarheid van de samenleving. De
individuele burger heeft het recht zijn tijd in te vullen zoals hij
dat wil, als dat de vrijheden van de anderen en de leefbaarheid
van de bredere samenleving niet in het gedrang brengt. Maar
net dat is in de publieke ruimte allesbehalve evident. Volgens
de auteurs lijkt het of het hedendaags individu voortdurend
hinder ondervindt van medemensen.
Bovendien zijn er weinig gedeelde waarden en normen over
welk gedrag er nu kan of niet kan in de openbare ruimte.
Volgens Deklerck en Depuydt had je vroeger een mantel van
collectief gedeelde waarden en normen. Die was centraal
gestuurd, soms verstikkend, maar ook beschermend. Die
mantel bestaat niet langer. En dus wordt ieder individu in
zekere zin gedwongen om zelf een evenwicht te vinden tussen
individuele vrijheid en de leefbaarheid van de samenleving.

aan ze constructief te maken en te vermijden dat ze escaleren.
Dikwijls zijn conflicten de start van nieuwe dynamieken en
waardevolle projecten.
Essentieel is dat burgers of groepen van burgers bij botsende
verlangens of belangen zo veel mogelijk met elkaar in
onderhandeling treden. Dat betekent in de eerste plaats:
elkaar durven aanspreken, op een respectvolle manier de
confrontatie met elkaar durven aangaan. Wie zich ergert aan
het gedrag van jongeren op een plein kan er zich gaan over
beklagen bij de politie. Op die manier hoeft hij de jongeren
niet onder ogen te komen. De jongeren zullen er zich op hun
beurt aan ergeren dat ze door de politie aangesproken worden,
en eventueel berispt worden. Wanneer mekaar rechtstreeks
aanspreken niet veilig aanvoelt, kan een derde partij gezocht
worden om het gesprek in goede banen te leiden.

Waarom is het samenleven in de openbare ruimte een grotere
uitdaging, in vergelijking met bijvoorbeeld op de werkplek?
Op openbare plekken is er weinig structuur voor de interacties
tussen mensen. Op een werkplek kan het samenleven gestuurd
worden vanuit de werkopdrachten. Mensen moeten er wel
goed samenwerken om resultaten te behalen. In de openbare
ruimte is er geen gemeenschappelijk doel. Iedereen is er
redelijk vrij om te doen wat hij wil. De regels over wat hoort
en wat niet hoort, zijn beperkt. Ze zijn bijvoorbeeld vervat in
een politiereglement.

De Engelse criminoloog Neils Christie schetst in zijn bekende
artikel Conflicts as property dat mensen steeds meer
vervreemden van hun eigen conflicten. Hij ziet de oorzaak bij
een verregaande professionalisering en bureaucratisering van
het omgaan met conflicten. Volgens Christie moeten conflicten
meer aan de eigenaars van die conflicten teruggegeven
worden.

Criminoloog Kristof Verfaillie ten slotte wijst erop dat het
begrip ‘overlast’ het voor beleidsmakers mogelijk maakt
samenlevingsproblemen te herleiden tot individuele
problemen. Het individu moet aangesproken worden op
zijn individuele verantwoordelijkheid. Niet de gebrekkige
beleidsvoering en het gebrekkig beleid zijn de oorzaak.
Bijvoorbeeld: spelende kinderen die lawaai maken, zijn een
probleem. Niet het ondoordacht aangelegde speelplein. De
auteur ziet ‘overlast’ als een complex sociaal probleem, met
meerdere oorzaken en verantwoordelijkheden. Voor je overlast
kunt aanpakken is daarom een genuanceerde diagnose nodig.

Wat kan het beleid doen? Vijf ideeën
Maar hoe kan die constructieve dialoog dan gerealiseerd
worden? We zeiden het al: de fysieke openbare ruimte is
zeker geen makkelijke context op dat vlak. Met iemand in je
vertrouwde omgeving in dialoog te gaan, is een ding. Maar
met iemand die je niet of amper kent en op dezelfde tram zit
als jij?

Conflicten aangrijpen voor dialoog

Hoe kan een beleid daarop inspelen? We sommen hier vijf
mogelijke beleidskeuzes op.

Spanningen en conflicten zijn eigen aan het samenleven
in diversiteit. Mensen hebben nu eenmaal verlangens en
belangen die soms botsen. Het heeft dus geen zin om
spanningen of conflicten onder de mat te schuiven of uit de
weg te gaan. Conflicten zijn niet per definitie negatief: ze
kunnen omgebogen worden naar iets positiefs. Het komt erop

1.

Investeren in eerstelijnsvoorzieningen

Het beleid kan investeren in eerstelijnsvoorzieningen in
buurten en wijken.
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Buurtwerk maakt het mogelijk dat het lokale samenleven
een permanent duwtje in de rug krijgt. Buurtwerk biedt een
ankerpunt voor mensen.

5.	Samenwerken om de vinger aan de pols te houden
Lokale besturen kunnen netwerken opzetten met betrokken
lokale diensten, voorzieningen en middenveld. Die kunnen
samen de vinger aan de pols houden van wat er leeft in de
openbare ruimte. Vroegtijdige detectie maakt de kansen op
escalerende conflicten kleiner. Die netwerken zullen ook
nuttig zijn wanneer escalerende conflicten moeten worden
aangepakt.

Opbouwwerk kan samen met bewoners problemen
aanpakken die vaak aanleiding zijn voor conflicten. Het kan
aan het licht brengen dat achter een overlastklacht tegen
individuen een maatschappelijk probleem schuilgaat. Een
tekort aan speelruimte in de wijk bijvoorbeeld.

Referenties:

Het straathoekwerk kan ingezet worden om (vertrouwens)
banden te behouden met mensen die in de marge van de
samenleving leven. Die banden zijn immers essentieel om
conflicten bespreekbaar te maken.

■

Is er dan op elk plein, in elke wijk, op elke tram een sociaal
werker of een toezichter nodig? Allicht niet. Maar in wijken
of buurten met grote maatschappelijke uitdagingen is het
geen luxe. Antropologe Ruth Soenen bestudeerde de sociale
interacties op de tram in Antwerpen. Ze pleitte er naar
aanleiding van haar studie voor om opnieuw meer personeel
in te zetten dat een oogje in het zeil houdt. Volgens de
Nederlandse Raad voor Maatschappelijke ontwikkelingen
spelen vormen van toezicht een grote rol bij sociale veiligheid.
Hierbij speelt vooral het besef bij mensen dat er bij spanningen
of conflicten iemand aanwezig is die ze ziet, en die eventueel
kan bemiddelen. En die, als het conflict escaleert, bijvoorbeeld
de politie erbij kan roepen.
2.
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■
■

■

■
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Investeren in interculturele competenties

Er kan geïnvesteerd worden in vorming en opleiding in
interculturele competenties voor deze eerstelijnswerkers.
Die hebben ze nodig om hun werk in buurten en wijken
met mensen van diverse origine goed te kunnen doen. Het
kan er bijvoorbeeld toe leiden dat spanningen of conflicten
niet te vlug aan culturele verschillen worden toegeschreven.
Interculturele competentie valt uiteen in verschillende
componenten. Het gaat bijvoorbeeld om het bewustzijn van
je eigen referentiekader, het vermogen om je aan te passen aan
andere referentiekaders, de capaciteit om actief te luisteren, en
het durven en kunnen aangeven van je eigen grenzen.

Blokland-Potters T. (e.a.). Niet langer met de ruggen
naar elkaar. Een advies over verbinden. Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkelingen (RMO), Advies 37, Den
Haag, 2005.
CIMIC. Handboek Interculturele Competentie. 2011.
Depuydt, A.; Deklerck J. (e.a.). Verbondenheid als
antwoord op ‘de-link-wentie? Preventie op een nieuw
spoor. 2001.
Neils Christie. Conflicts as property. British Journal of
Criminology. 1977.
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. Sociale
veiligheid organiseren. Advies 31, Den Haag, 2004.
Soenen R. Het kleine ontmoeten. Over het sociale karakter
van de stad. 2006.
Verfaillie K. ‘De overlastmythe, het geïnstitutionaliseerd
onvermogen om constructief om te gaan met
samenlevingsproblemen’. In Panopticon, 2007:3

3.	De ‘publieke familiariteit’ stimuleren
Het beleid kan ook initiatieven stimuleren om de publieke
familiariteit in wijken en buurten te vergroten. We beschreven
eerder hoe een zekere bekendheid met elkaar het makkelijker
maakt voor mensen om elkaar aan te spreken bij ergernissen.
Daarom is het goed als lokale besturen en organisaties
ontmoetingsactiviteiten steunen of ontmoetingsinfrastructuur
inrichten.
4.

Facebookpagina straathoekwerk

Dirk De Cock is stafmedewerker samenleven in de
openbare ruimte bij het Kruispunt Migratie-Integratie
Migratie-Integratie vzw.

Ruimtelijk plannen

Bij de (her)inrichting van pleinen, parken of bijvoorbeeld een
bibliotheek is het nuttig ruimtelijke planners en sociale werkers
samen rond de tafel te brengen. Samen kunnen ze nadenken
over de vormen van participatie voor bewoners en gebruikers.
Zodat ze plekken kunnen worden waar het aangenaam toeven
is. En waar de inrichting geen conflicten in het gebruik uitlokt.

Het Kruispunt M-I is een expertisecentrum, gespecialiseerd
in migratie en integratie. Met als doel de samenleving
constructief te helpen omgaan met etnisch-culturele
diversiteit en de gevolgen van migratie.
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Gemeentelijke administratieve sancties

 Wees behoedzaam bij het gebruik van GAS en evalueer
de doeltreffendheid ervan kritisch.

Liga voor mensenrechten

 Vermijd een wildgroei aan (absurde) regels.

Het systeem van de Gemeentelijke administratieve sancties
of GAS trad in voege met de wet van 13 mei 1999. Op 30
mei 2013 werd het uitgebreid met een nieuwe wet, die
onder meer een verhoging van de maximale boete, verlaging
van de minimumleeftijd tot 14 jaar en de mogelijkheid tot
plaatsverbod inhield. Het doel van de wetgever was om
bepaald gedrag dat als “overlast” werd beschouwd adequaat
en efficiënt te kunnen bestraffen door het uit het strafrechtelijk
systeem te halen.

 Voer de leeftijdsverlaging (tot 14 jaar) niet door.
2. Streef naar een sociaal en emanciperend GAS-beleid
Het gebruik van de publieke ruimte is vaker noodzakelijk
voor bepaalde kwetsbare groepen die geen eigen tuin of
zelfs woning hebben. Ze lopen meer risico door middel van
GAS-boetes gesanctioneerd te worden. Ook op financieel vlak
worden kwetsbare groepen zwaarder getroffen door een GASboete. De vraag kan gesteld worden of GAS de juiste manier is
om maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld bedelarij,
aan te pakken.

De nieuwe wet werd goedgekeurd ondanks zwaar protest uit
het ruime middenveld. Hieronder sommen we de redenen
voor dit protest op.

Het is niet ondenkbaar dat gemeentebesturen en
sanctionerende ambtenaren GAS-overtredingen vaststellen
met een doelgerichte focus op kwetsbare groepen. Hiermee
opperen we niet dat gemeentebesturen moedwillig
risicogroepen viseren met GAS. Het is echter wel duidelijk
dat de lokale besturen zich meer en meer richten op het
wegwerken van maatschappelijk onaangepast gedrag.
In dat proces wordt de grens tussen strafbare feiten en het
zogenaamd onaangepast gedrag steeds kleiner. Gedrag dat
voordien werd aanzien als uiting van een sociale problematiek,
die op zijn minst door preventie aangepakt moest worden,
wordt vandaag bestempeld en gesanctioneerd als een strafbaar
feit.

1. Wees bescheiden bij het toepassen van GAS
Gemeentebesturen zijn niet verplicht tot het invoeren van
een GAS-reglement. De wetgever voorziet enkel in die
mogelijkheid. Volgens de laatst beschikbare cijfers passen 53
van de 308 Vlaamse steden en gemeenten de GAS-wetgeving
niet toe. Onder meer de wens om zo weinig mogelijk
repressief op te treden tegen de bevolking en de bijkomende
werklast voor het gemeentepersoneel blijken redenen hiervoor.
Wanneer een gemeentebestuur er toch voor opteert om een
GAS-reglement op te stellen, kan zij bovendien lagere boetes
voorschrijven dan het wettelijk maximum. Een lokaal bestuur
kan er voor kiezen om de goedgekeurde leeftijdsverlaging tot
14 jaar niet door te voeren.

Een doorgedreven sanctionering en disciplinering houdt het
risico in dat men kwetsbare bevolkingsgroepen verder gaat
stigmatiseren.

Nu het op basis van de nieuwe GAS-wet mogelijk is een
plaatsverbod op te leggen, kan de gemeentelijke overheid
beslissen deze sanctie niet toe te passen. Er worden
fundamentele bedenkingen gesteld bij het plaatsverbod. Het
recht op vrijheid, gewaarborgd door het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM), komt hierdoor in het
gedrang. De vraag stelt zich of het wel aan de burgemeester
toekomt, in plaats van een onafhankelijke rechter, om over
dergelijke zware inperking van de menselijke vrijheid te
oordelen.

Ook wat jongeren betreft, pleiten we voor omzichtigheid.
Vaak is het fenomeen van ‘hangjongeren’ te wijten aan de
afwezigheid van een gepaste plaats waar jongeren kunnen
samenkomen of van een gedegen jeugdbeleid9.
Repressief optreden tegen minderjarigen strookt maar
moeilijk met de basisfilosofie van ons jeugdsanctierecht.
Wij roepen de gemeentebesturen op om de problemen
van jongerenoverlast aan te pakken door preventie en de
aanwezigheid van jongeren in de publieke ruimte te gedogen.
Het als storend ervaren ‘rondhangen’ van jongeren in Riemst
en Hamont-Achel werd bijv. aangepakt door specifieke
plaatsen – zgn. “lummelhoeken” – te voorzien. De publieke
ruimte biedt zo mogelijkheden aan iedereen.

Omdat GAS repressieve maatregelen zijn, die bovendien
opgelegd kunnen worden zonder rechterlijke tussenkomst,
roepen we op tot behoedzaamheid bij het gebruik.
Gemeentebesturen moeten zich de vraag stellen of repressief
optreden ook een daadwerkelijke oplossing biedt, dan wel of
het probleem zich gewoon verplaatst.
Dozen verschuiven in plaats van optillen, fruit en groenten
te laag opstellen, op de rugleuning van een bank zitten …
Sommige gemeentebesturen zien in GAS een middel om
alles bestraffend te reguleren. Niet alleen treden gemeenten
daarmee buiten het oorspronkelijke doel van de wetgever om
overlast te kunnen aanpakken, ze maken het de burger ook
bijzonder moeilijk om nog te weten welk gedrag er van hem
verwacht wordt en waarvoor hij gesanctioneerd kan worden.

 Vermijd stigmatisering van sociaal zwakkeren.

 Overweeg de invoering van een GAS-beleid zorgvuldig.
Het gebruik ervan is niet verplicht.

9
Zie ook het standpunt van de kinderrechtencoalitie http://www.
kinderrechtencoalitie.be/uploads/documenten/Standpunt%20GAS.pdf, 10).

 Focus niet op hangjongeren. Ook zij hebben recht op de
publieke ruimte.
 Geef kinderen de ruimte om kind te zijn, en jongeren de
ruimte om op te groeien.
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om sociale segregatie tegen te gaan. Het inzetten van
buurtregisseurs, de organisatie van buurtbemiddeling door
oudere jongeren, vaders of jeugdmentoren en het proper
houden van straten en gevels om bijkomend sluikstorten en
graffiti-spuiten te voorkomen, maken er daarnaast deel uit
van een breed luik fysieke preventie. Ten slotte wordt ook
aan sociaal-individuele preventie gedaan door huisbezoeken
af te leggen. Hierbij wordt samen met de ouders en jongere
nagegaan of er passender maatregelen of initiatieven genomen
kunnen worden om te vermijden dat die jongere nog overlast
pleegt.

Bepaalde gemeentebesturen zetten GAS
in om af te dwingen dat manifestaties
slechts kunnen doorgaan als daarvoor
tijdig – vaak lang op voorhand –
toestemming is aangevraagd. Wanneer
iemand een manifestatie organiseert
zonder toestemming of op een andere plaats dan die waarvoor
toestemming is gegeven, riskeert ze een GAS-boete.
We bepleiten een extreme voorzichtigheid bij het gebruik van
GAS in deze context. Bepaalde gebeurtenissen kunnen vragen
om spontane reacties en groeperingen hebben nood aan
publieke belangstelling om hun standpunt duidelijk te maken.
De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering
en het recht op protest riskeren onredelijk te worden
ingeperkt door de dreiging van GAS.

Vaak kan ook een ingreep in de infrastructuur een probleem
van overlast verhelpen. Zo kunnen extra openbare WC’s of
een verzinkbaar toilet10 zoals in Leuven het probleem van
wildplassen voorkomen. Hoger is het voorbeeld van de aanleg
van ‘lummelhoeken’ al aangehaald om het als storend ervaren
‘rondhangen’ van jongeren aan te pakken.
 Trek niet meteen de kaart van de bestraffing om
een probleem aan te pakken, maar ga op zoek naar
alternatieve oplossingen.

Het legaliteitsbeginsel voorziet dat burgers slechts
gesanctioneerd kunnen worden voor zover dit bij wet wordt
voorzien. Het valt te betwijfelen of de federale wetgeving, die
voorziet in de bestraffing van het vage begrip ‘overlast’, volstaat
als basis voor bepaalde toepassingen van GAS waarvan de link
met overlast soms ver te zoeken is.

 Ga na of het probleem niet te verhelpen is met een
ingreep in de infrastructuur: openbare toiletten of
‘lummelhoeken’ zijn maar twee voorbeelden.

Ook politiereglementen kunnen gezien worden als een
wettelijke basis, maar die zijn niet altijd van een afdoende
kwaliteit, laat staan dat de burger altijd op de hoogte is van
de inhoud ervan. Doordat elke gemeente een eigen, soms
absurde, lijst maakt van te bestraffen gedragingen, wordt de
rechtszekerheid van de burger ondermijnd.

 Zoek creatieve oplossingen, i.p.v. GAS-boetes.
5. Zet in op transparantie en participatie
De federale wetgever geeft gemeenten de mogelijkheid
‘overlast’ aan te pakken met het gebruik van GAS. Dit begrip
is echter zo vaag dat als het ware alles onder de noemer
‘overlast’ gesanctioneerd zou kunnen worden. Hieruit blijkt
de nood aan GAS-reglementen die duidelijke voorschriften
bevatten. Zeker gezien de moeilijke verhouding van GAS t.o.v.
een aantal fundamentele beginselen van de rechtstaat, zijn
vage voorschriften hier uit den boze.

Het proportionaliteitsbeginsel vereist dat een maatregel
noodzakelijk is en in verhouding staat tot het nagestreefde
doel. Bij het toepassen van GAS dienen gemeentebesturen
zich dan ook steevast de vraag te stellen of het nagestreefde
doel niet op een andere, minder repressieve manier bereikt
kan worden.

De wildgroei aan regels in sommige gemeenten, de
soms bedenkelijke kwaliteit van politiereglementen en de
twijfelachtige toegankelijkheid ervan maken het de burger
moeilijk om op de hoogte te zijn van wat nu precies wel
en wat nu precies niet sanctioneerbaar is. Gemeenten
hebben dan ook de taak de bevolking op voldoende wijze
te informeren. Ideaal is daarbij rekening te houden met de
verschillende doelgroepen. Zo heeft Leuven een specifieke
brochure voor jongeren, waarin de GAS-reglementering die op
hen van toepassing kan zijn, uit de doeken wordt gedaan.

 Bescherm de democratische vrijheden tegen politiek
spierballengerol.
 Bewaak de algemene beginselen waarop de rechtstaat is
gebouwd bij het uitwerken en afdwingen van het GASbeleid.
4. Zorg voor preventie en alternatieven voor sancties
Bestraffing en repressie lijken misschien de makkelijkste
mechanismen, maar zijn daarom niet de meest doeltreffende
of aangewezen middelen om als overlast ervaren fenomenen
aan te pakken.

Om te achterhalen of het GAS-beleid aan deze aanbevelingen
beantwoordt, is een regelmatige evaluatie vereist. Het kan
nuttig zijn de burger bij deze evaluatie te betrekken. Zowel
diegenen die overlast ervaren als diegenen die ervan worden
beschuldigd overlast te veroorzaken, kunnen kritische
opmerkingen aandragen om het GAS-beleid te verbeteren.
Bovendien kunnen zij ook zelf aangeven hoe het probleem

De vraag stelt zich of het politieke enthousiasme voor GAS
de noodzakelijke investering van energie in preventie,
bemiddeling en het gedogen van als overlast ervaren gedrag
soms niet belemmert. In Antwerpen gaat een hele reeks
maatregelen vooraf aan een eventueel repressief optreden.
Zo tracht men gemengde wijken met sociale woningen,
betaalbare huizen en duurdere woningen te creëren

10
Overdag zit het toilet gewoon in de grond, maar tijdens
uitgaansuren komt het naar boven.
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van ‘overlast’ op een creatieve of infrastructurele manier kan
voorkomen worden.

Ruimte voor actie

 Zorg voor duidelijke GAS-reglementering; ban vage
voorschriften.

Vredesactie

 Informeer de bevolking op voldoende wijze en houd
rekening met de verschillende doelgroepen.

De publieke ruimte is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten
en zich verenigen. Gezien de diversiteit van onze samenleving
is het onvermijdelijk ook een plaats van conflict.

 Hecht belang aan een kritische doorlichting van je GASbeleid en betrek de betrokkenen.
 Zorg voor een participatieve beleidscultuur, zodat
de doelgroepen van je GAS-beleid zelf alternatieve
oplossingen kunnen aanreiken.

Mensen verenigen zich en voeren actie: om conflicten
zichtbaar te maken, discussie uit te lokken en hun stem op te
eisen in het maatschappelijk en politiek debat. De publieke
ruimte is dus niet alleen een plaats van ontmoeting, maar ook
het toneel waarop maatschappelijke actie zich afspeelt.

6. Zorg voor professionalisering

Wie politieke actie criminaliseert, holt de democratie uit

GAS-inbreuken worden vastgesteld door zogenaamde
‘vaststellende gemeentelijke ambtenaren’: politieambtenaren
en hulpagenten, gemeentelijke ambtenaren, ambtenaren van
vervoersmaatschappijen en bewakingsagenten. Die moeten
voldoen aan een aantal toelatings- en opleidingsvoorwaarden.
De sanctie wordt vervolgens opgelegd door een zogenaamde
‘sanctionerende gemeentelijke ambtenaar’. Voor deze
functie voorziet de federale wetgever echter geen specifieke
opleidingsvoorwaarden. We menen dat een gebalanceerd
GAS-beleid erbij gebaat is alle vertegenwoordigers van het
bestuur met voldoende opleiding te omkaderen.

Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Actie roept soms
weerstand op of wordt ervaren als verstoring van de openbare
orde. De laatste jaren wordt de ruimte voor actie steeds
kleiner. Acties die de dagelijkse gang van zaken doorbreken,
worden minder gemakkelijk getolereerd. Wie deelneemt aan
een onaangekondigde manifestatie riskeert een GAS-boete.
Vakbonden krijgen bakken kritiek over zich heen wanneer ze
tot stakingen overgaan om hun eisen kracht bij te zetten.

Hetzelfde geldt voor de bemiddelaars die kunnen tussenkomen
in de GAS-procedure. Bij volwassenen gaat het om een
mogelijkheid, bij minderjarigen om een verplichte tussenkomst.
(Art. 119ter Nieuwe Gemeentewet) Doordat de wet de
invulling van de bemiddelingsprocedure volledig vrij laat, is
het aan de gemeenten zelf om voldoende opleiding voor de
bemiddelaars te voorzien en de procedure zo vorm te geven
dat zij maximale slaagkansen krijgt. Door deze vrijheid wordt
nog te vaak de sanctionerende ambtenaar ook als bemiddelaar
aangeduid. Het is aangewezen hiervoor een onafhankelijke
persoon te voorzien en de bemiddelingsprocedure zo uit te
bouwen dat ze alle slaagkansen krijgt.

Buiten alle proporties

Overheden en bedrijven grijpen vaker naar repressie en
intimidatie om actie voeren te ontmoedigen.

Op 12 februari 2013 werden elf mensen onder meer
veroordeeld voor bendevorming omdat ze tijdens een actie
van burgerlijke ongehoorzaamheid genetisch gemanipuleerde
aardappelplanten uittrokken en vervingen door biologische.
De specifieke veroordeling voor bendevorming bestraft niet
de eigenlijke daad van het uittrekken van enkele aardappelen,
maar stelt een politieke actiegroep buiten de wet. Iedereen
die aan de activiteiten deelnam, ook als die op zich geen
strafbaar feit uitmaken, wordt zo een misdadiger. De boeren
die deelnamen aan de boerenmarkt die toen ter plekke werd
gehouden, iedereen die promotie heeft gemaakt, iedereen
die een gift gedaan heeft, de artiesten die er optraden...
ze zijn allemaal lid van de bende en dus misdadigers. Een
veroordeling voor bendevorming is buiten alle proporties en
komt neer op het criminaliseren van politieke actie op zich.

Verder doen gemeenten er goed aan hun ombudsdienst
voldoende beschikbaar te maken voor klachten i.v.m. GAS,
zodat ontsporingen snel kunnen worden opgevangen.
 Voorzie een brede opleiding voor alle personeelsleden die
het GAS-beleid in de praktijk uitdragen.

Deze keuze om repressief tegen actievoerders op te treden
is geen alleenstaand feit. Leden van Greenpeace die vanop
de ‘rode loper’ van een Europese top een kordatere EUklimaatpolitiek eisten, kregen een maand gevangenisstraf
met uitstel en een gezamenlijke geldboete van 11.000
euro. Zes activisten die de rechteloze toestand van de sanspapiers aankaartten door een spandoek aan het balkon
te hangen van het hoofdkwartier van de Parti Socialiste,
kregen een GAS-boete in hun brievenbus. Electrabel diende
klacht in tegen Greenpeace wegens zware misdrijven,
criminele bendevorming en aanslagen. Deze draconische
beschuldigingen, die leidden tot lange en ingewikkelde
processen, zijn een duidelijke vorm van intimidatie. Om nog
niet te spreken van de financiële gevolgen die verbonden zijn

 Organiseer een goede opleiding en omkadering voor
bemiddelaars.
 Waak over de onafhankelijkheid van de ombuds- en
bemiddelingsdiensten.
De Liga voor Mensenrechten strijdt tegen onrecht en
discriminatie. Laat van zich horen als er in ons land
mensenrechten geschonden worden. De Liga streeft naar
een samenleving met vrije burgers die eerlijke en gelijke
kansen krijgen. Want wij hebben recht op onze Rechten.
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Onze voorstellen:

aan dergelijke procedures – al draaiden ze in dit geval uit op
een buitenvervolgingstelling of vrijspraak.

 Het misdrijf ‘bendevorming’ bestaat om zwaar banditisme
aan te pakken, niet om politieke actiegroepen die
opkomen voor het algemeen belang te criminaliseren.
Daarom vragen wij dat de interpretatie van het misdrijf
‘bendevorming’ wordt ingeperkt.

Vakbondsacties worden geregeld geconfronteerd met
eenzijdige verzoekschriften, waardoor staken of actie voeren
onmogelijk wordt gemaakt met zware dwangsommen en
zonder dat de stem van de stakers gehoord wordt.

 Het recht op vrije meningsuiting is een fundamenteel
recht. Het is in de openbare ruimte aan politiereglementen
onderworpen. Maar de manier waarop de steden hiermee
omgaan in hun politiereglementen holt dit recht uit en
maakt het tot een gunst. Sociale of politieke actie is geen
overlast. Daarom vragen wij dat GAS niet kan worden
opgelegd als de feiten begaan zijn als onderdeel van het
gebruik van het recht op vrije meningsuiting, op vereniging
en vergadering en van het recht op staken.

De nood aan geweldloze actie
Nochtans zouden we blij moeten zijn dat er in deze tijden
nog groepen mensen bestaan die zich het algemeen belang
aantrekken en bereid zijn om daarvoor geweldloos lijf en
leden in te zetten.
Onze democratie is er gekomen dankzij intense sociale actie.
Ze heeft sociale actie nodig om haar levend te houden en te
verbeteren.

 Normaal gezien wordt in een rechtszaak de tegenpartij
uitgenodigd en verloopt de procedure bij tegenspraak. Bij
een procedure bij eenzijdig verzoekschrift wordt echter
enkel de eisende partij gehoord. Deze procedure is alleen
mogelijk als de zaak hoogdringend is en de tegenpartij
niet tijdig uitgenodigd kan worden of wanneer die niet
gekend is. Met deze voorwaarden wordt in de praktijk
losjes omgesprongen en de procedure is dan ook een
geliefd middel om stakingen en acties te verbieden.
Daarom vragen wij om de mogelijkheid om per eenzijdig
verzoekschrift stakingen en andere vormen van sociale
acties te verbieden en dwangsommen op te leggen, in te
perken.

Het feit dat we in een rechtstaat leven die democratische
grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting erkent, wil nog
niet zeggen dat daarmee iedere stem even hard doorweegt
in de besluitvorming. Sommige stemmen klinken luider
dan andere. En heel wat stemmen vormen hoogstens wat
achtergrondruis.
Door geweldloos actie te voeren kan wie niet gehoord wordt,
proberen zijn stem te veroveren. De ruimte daarvoor wordt
ook in een democratie zelden cadeau gedaan. Tussen een
mening laten horen en een stem hebben die gehoord wordt,
staan vaak wetten en praktische bezwaren. Geweldloze actie
is daarom noodzakelijk.
Dat actie voeren de dagelijkse gang van zaken soms
doorbreekt of als ‘overlast’ ervaren wordt, mag geen reden
zijn om de ruimte ervoor in te perken. Dat erkent ook
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: “... elke
demonstratie in de publieke ruimte veroorzaakt onvermijdelijk
een zekere onderbreking van het dagelijks leven, bijvoorbeeld
van het verkeer, en het is belangrijk dat overheden een
zekere verdraagzaamheid aan de dag leggen ten aanzien
van vreedzame bijeenkomsten als we het recht op vrije
vergadering niet van alle inhoud willen ontdoen.” (EHRM,
Sergey Kuznetsov v. Russia, 23 October 2008, Application no.
10877/04, §44.)
Stop criminalisering, ga in debat
De publieke ruimte is ook de ruimte waar mensen opkomen
voor het algemeen belang en actie voeren om hun eisen kracht
bij te zetten. Onvermijdelijk zet dat de dagelijkse gang van
zaken af en toe op zijn kop.

Actie - klimaatvluchtelingen van U Move 4 Peace, Antwerpen

Wie de democratie genegen is, kan zich niet neerleggen bij
de voortschrijdende criminalisering van gemotiveerde burgers.
Politieke acties zijn een uitnodiging tot debat.

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die
radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten
worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee.
Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van
geweldloze actie en de invulling van een pacifistisch
vredesbeleid.

Ze vragen dan ook om middelen en de bereidheid om dat
debat aan te gaan en niet om manieren om het in de kiem te
smoren.
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Politieke aanbevelingen

4. Breng mensen met een migratiegeschiedenis ook positief
en niet-stereotiep en in beeld. Geef hen het woord.

Ontmoeten doet er toe! Publieke familiariteit stimuleren

5. Vermeld in het arbeidsreglement en de interne
deontologische code van openbare instellingen dat de
verspreiding van (online) discriminerende en racistische
boodschappen niet is toegelaten. Voorzie ook passende
maatregelen.

1. Stimuleer ‘publieke familiariteit’ door als lokaal bestuur
ontmoetingsactiviteiten te steunen of zelf te organiseren.
2. Stimuleer ‘publieke familiariteit’ door als lokaal bestuur
ontmoetingsinfrastructuur in te richten.
Publieke plaatsen kunnen ontmoetingsplaatsen worden als
ze:
a. Autovrij of autoluw zijn, of op zijn minst een goede
bescherming bieden tegen de gevaren van het verkeer.
b. Open (met vluchtwegen en geen verstopplekken) en
goed verlicht zijn, om mogelijke angstgevoelens tegen te
gaan.
c. Ruimte bieden om even te zitten. Vooral (zit)plaatsen
aan de rand van publieke ruimtes trekken mensen
aan. Ze bieden sociaal comfort, mensen kunnen de
ruimte overzien en zitten op de ‘achtergrond’. Muurtjes,
trappen, randen trekken het meest aan om even te
verpozen.
d. Een gezellige drukte uitstralen. Als mensen er
bijv. kunnen samenkomen door het aangeboden
amusement, zoals tijdelijke attracties, marktjes en
straatartiesten.
3. Maak ruimtelijke planning participatief, door bij de planning
vanaf het begin of ontwerpfase, ook sociaal werkers,
bewoners en gebruikers te betrekken.

Gemeentelijke Administratieve Sancties
1. Wend het GAS-beleid niet aan om:
• het recht op vrije meningsuiting en op vrijheid van
vereniging en vergadering te beknotten;
• onaangepast of maatschappelijk ongewenst gedrag van
maatschappelijk kwetsbare groepen te criminaliseren;
• gedrag eigen aan “jong zijn” bij minderjarigen te
bestraffen;
2. Respecteer de democratische rechtstaat:
• het straatverbod is in strijd met het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens als het niet wordt
opgelegd door een onafhankelijk rechter;
• de “scheiding der machten” moet over de hele lijn
gerespecteerd worden;
• definieer de term “overlast” zodat er geen uitwassen
komen in de reglementering van gemeenten, en er geen
“rechtsonzekerheid” ontstaat bij de burgers;
3. Omkader het GAS-beleid op een degelijke manier

Diversiteit in de publieke ruimte laten werken via dialoog

• schakel wetenschappelijk onderzoek in naar de
effectiviteit van het GAS-beleid als evaluatie-instrument;

1. Investeer in eerstelijnsvoorzieningen zoals buurtopbouw en
straathoekwerk in buurten en wijken.
2. Investeer in de competenties van mensen die
eerstelijnsvoorzieningen verstrekken en van andere actoren,
zoals politie en ambtenaren, zodat hun dienstverlening
gepast is voor alle burgers, ongeacht hun afkomst,
cultuur, geloof, gender, seksuele oriëntatie of andere
persoonskenmerken.
3. Creëer lokale netwerken met inbreng van lokale diensten,
voorzieningen en middenveld, om in de publieke ruimte
een vinger aan de pols te houden en escalatie van
conflicten tegen te gaan.

• zorg in de eerste plaats voor voldoende preventie en
zet in op (creatieve) alternatieven voor sancties;
• zet in op transparantie en participatie in het lokale
“overlast-” en GAS-beleid;
• voorzie een brede opleiding voor alle personeelsleden
die het GAS-beleid in de praktijk uitdragen,
onder meer voor de bemiddelaars, en waak
over de onafhankelijkheid van de ombuds- en
bemiddelingsdiensten.
Actie voeren in de publieke ruimte
1. Perk de interpretatie van het misdrijf ‘bendevorming’ in,
zodat het niet gebruikt wordt om politieke actiegroepen,
die de Universele verklaring van de rechten van de mens
respecteren, te criminaliseren.

Streven naar correcte beeldvorming over de publieke ruimte
1. Hanteer een genuanceerd taalgebruik over de publieke
ruimte. Polariserende uitspraken – wij-zij-tegenstellingen
e.d. – versterken conflicten in plaats van een constructieve
uitweg te bieden.
2. Schenk aandacht aan de socio-economische oorzaken van
conflicten. Behoud culturele analyses voor feiten die echt
uit culturele verschillen voortkomen.
3. Kies op een beredeneerde manier over welke
gebeurtenissen en thema’s je communiceert. Behandel ze
binnen alle proporties.

2. Perk de mogelijkheid in om per eenzijdig verzoekschrift zonder het horen van de tegenpartij - stakingen en andere
vormen van sociale acties te verbieden en dwangsommen
op te leggen.
[Deze aanbevelingen werden gedestilleerd uit de bijdragen
in dit dossier.]
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