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Dames en heren,
Van harte welkom!

We zijn vandaag met velen, met ruim 200-mensen uit het Brusselse
werkveld, die positief geantwoord hebben op onze oproep. Dit stemt
mij bijzonder tevreden. Het bewijst nogmaals hoe dynamisch Brussel
wel is en hoeveel mensen zich dag in dag uit voor deze stad inzetten.

Als overheid is het altijd een geruststelling om te weten dat men kan
terugvallen op een geëngageerd en betrokken middenveld en op
kritische en bewuste burgers.
In deze stad ontbreekt het zeker niet aan praktijkvoorbeelden die
aantonen dat Brusselaars zeer innovatief en baanbrekend zijn, zich
spontaan verenigen en samen gemeenschappelijke doelstellingen
nastreven. Ik denk bijvoorbeeld aan de Staten-Generaal die
plaatsvond tussen eind november 2008 en april 2009. Alle mogelijke
sociaal-economische organisaties uit de hoofdstad verenigden zich
toen om na te denken over de toekomst, de groei en de leefbaarheid
van deze grootstad.
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De dynamiek van de Staten-Generaal werkte als een vloedgolf: de
eerste resultaten volgden snel en in de komende jaren zullen er
ongetwijfeld nog andere worden geboekt.

Diezelfde dynamiek wensen wij vandaag met jullie op gang te
brengen. Dit congres luidt de start in van een ruim participatie en
inspraaktraject over het stedelijk beleid.

Aanleiding voor dit traject is de ontwikkeling van een nieuw
Stedenfondsprogramma voor de komende jaren. Maar we willen met
dit traject ook inspiratie opdoen voor het gehele stedelijke beleid
van de VGC.
Vandaag willen wij met jullie samen het debat aangaan over die
stedelijke uitdagingen waar de VGC als overheid, naast vele
andere actoren in de stad, een echte impact op heeft. Dat
laatste is belangrijk. De VGC kan niet alles, is niet bevoegd voor
huisvesting, voor wonen of voor mobiliteit… om maar enkele
voorbeelden te geven. De VGC is bevoegd voor
gemeenschapsmateries: onderwijs, cultuur, welzijn, etc.

Vooral daarom hebben we er voor gekozen drie grote stedelijke
thema’s voorop te stellen om de discussie over het
gemeenschapsbeleid in de stad te voeren. Jullie kennen de thema’s
allicht al, maar ik benoem ze toch graag nog even:

1. Opgroeien in de stad
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Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in de stad alle
kansen krijgen om zich te ontplooien, vanaf hun jongste jaren tot aan
de leeftijd dat ze de overstap maken naar volwassenheid? Welke
bijdrage kan de VGC leveren om de kansen van kinderen en jongeren
in onze stad te versterken?

2. Stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing
Hoe kunnen stedelijke coalities - in hun ruime betekenis en op alle
specifieke niveaus van de stad - een hefboom zijn voor vernieuwing
en ontwikkeling? Welke coalities kan de VGC aangaan om het beleid
te versterken en de leefbaarheid van Brussel te vergroten?

3. Investeren in sociale mobiliteit en emancipatie
Hoe kan iedereen in de stad voldoende en gelijke kansen krijgen,
ongeacht leeftijd, geslacht, sociaal-economische en etnisch-culturele
achtergrond? Hoe kan de VGC de diverse bevolkingsgroepen in
Brussel bereiken en de sociale mobiliteit en emancipatie van
kansengroepen in de stad bevorderen?

Inspireren en geïnspireerd worden: dat is waar het traject
Stadspiratie voor staat.
Om geïnspireerd te worden, hebben we vandaag enkele interessante
Brusselse academici uitgenodigd die ons op weg zullen zetten en hun
kijk op de drie grote thema’s uit de doeken doen: Patrick De Boosere,
Dirk Jacobs en Benedikte Zitouni.
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We laten ons ook graag inspireren door voorbeelden uit andere
steden en mogen hiervoor vandaag uit Antwerpen Tom Meeuws en Luc
Lamote en Marije van den berg uit Leiden ontvangen.
Hartelijk bedankt om tijd vrij te maken en de VGC en Brussel te
inspireren met jullie boeiende verhalen en ervaringen.

Dames en heren,
Het is vandaag het moment om na te denken over de toekomst van
onze stad.
Wat komt er op ons af? Welke evoluties zien jullie op het terrein en
hoe kunnen we hier samen – beleid én werkveld – op anticiperen?
Wat zijn jullie aanbevelingen, suggesties en ideeën om gepaste
antwoorden te vinden voor de uitdagingen van de toekomst. En wat
zijn nieuwe, verfrissende en creatieve ideeën om problemen in onze
stad om te buigen tot echte kansen voor de Brusselaars.
Daar gaat het in feite over.

Vandaag is ook jullie dag, een dag waarop het werkveld aan zet is!
We zijn er van overtuigd dat er heel wat inzicht en kennis is op het
terrein, bij het werkveld.
Jullie staan met beide voeten op het terrein: in scholen, culturele
organisaties, het jeugdwerk, de sportclubs of kinderopvang,
welzijnsinstellingen en dienstencentra en ga zo maar door.
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We doen vandaag een beroep op jullie inzicht en kennis vanuit de
overtuiging dat dit ons, beleidsmakers, kan inspireren voor de
toekomst.

Vandaag mag ik als Collegevoorzitter het startschot geven van dit
traject, het is mij een waar genoegen. Maar er volgt meer:
Op 12 november lanceert de VGC ook een online bevraging, waar
iedereen hier aanwezig, maar ook kennissen, vrienden en in feite
iedereen met een hart voor deze stad, ideeën kan aanreiken.
In december en januari volgen er een reeks workshops waar we
samen met jullie meer in de diepte willen gaan, thema’s willen
uitspitten, zoeken naar concretere acties en oplossingen voor soms
complexe maatschappelijke problemen.
En in maart 2013 volgt er een slotmoment.

Dames en heren,
Jullie aanwezigheid vandaag, maar ook jullie participatie aan heel het
inspraaktraject is zeer belangrijk voor de VGC. Met dit
inspraaktraject hebben wij het signaal willen geven dat we aan alle
partners, overheden, organisaties en natuurlijk ook burgers, de hand
reiken om samen aan de toekomst van deze stad te werken. We zijn
alvast zeer blij dat jullie hier positief op gereageerd hebben.

Tot slot, wens ik iedereen te danken die heeft bijgedragen tot de
organisatie van dit inspraaktraject, en in het bijzonder de cel
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Stedelijk beleid van de VGC en het bureau Levuur die ons helpen op
de weg van dit inspraaktraject.

Ik dank u.

Minister
Guy Vanhengel
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