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Het beleidsimmobilisme
van het mobiliteitsbeleid

Eens waren het partijprogramma’s en verkie-

zingsprogramma’s. Toen werden het regeerak-

koorden, beleidsnota’s, beleidsbrieven, rege-

ringsverklaringen, voorontwerpen en ontwer-

pen. En nu zijn het dus staten-generaal, cam-

pagnes, consultaties en rondetafels geworden.

Al drie jaar aan een stuk door.

Maar een mens leeft niet van woord alleen.

Van woord alleen sterft een mens, ook letter-

lijk, namelijk op de weg en in het verkeer. Spijts

voornemens en beloften.

Om de ‘tol aan verkeers-slacht-offers’ terug te

dringen, blijken woorden niet alleen ontoerei-

kend, maar zelfs contraproductief. Want hoe

meer er verwoord wordt, zo lijkt het toch, hoe

meer er doden vallen. En hoe ruimer de tijd die

men zich neemt om beslissingen voor te berei-

den, hoe korter de tijd die men nog heeft om

beslissingen uit te voeren, als er überhaupt

beslist wordt.

Aldus kosten staten-generaal en rondetafels

niet alleen geld en tijd, maar ook mensenle-

vens, vier per dag. Uiteraard moeten staten-

generaal niet nutteloos of geldverslindend zijn;

ze kunnen burgers sensibiliseren en motiveren,

gedragsverandering mee helpen bewerkstelli-

gen. Vanzelfsprekend moeten rondetafels niet

nodeloos of tijdverspillend zijn; ze kunnen het

middenveld stimuleren en mobiliseren, voor-

stellen van oplossing aanreiken.

Doch, als staten-generaal en rondetafels die-

nen om burgers bezig te houden en het mid-

denveld af te leiden, dan is ‘misdadig’ geen

overdreven of ongepaste beoordeling. Of zul-

len we nogmaals de ‘tol aan verkeers-slacht-

offers’ in herinnering brengen, de honderden

doden per jaar, de duizenden zwaargewonden

per jaar, de tienduizenden lichtgewonden per

jaar.

• Hoe zit het met het Federaal Verkeers-

veiligheidsplan? Het voorontwerp dateert al

van juni 2000. Van een ontwerp, laat staan een

plan, is kennelijk geen sprake.

• Hoe zit het met het Mobiliteitsplan

Vlaanderen (nog afgezien van het Totaalplan

Fiets)? Het ontwerp dateert al van juni 2001.

Over een plan wordt blijkbaar nog steeds

gedacht en beraadslaagd.

• Hoe zit het met de Staten-Generaal van de

Verkeersveiligheid (annex werkvergaderingen)?

De show met de acht ministers hebben we

gehad. De wet en de koninklijke besluiten nog

niet.

• Hoe zit het met de mobiliteitscampagne bin-

nen Kleurrijk Vlaanderen? Blitse folders, hippe

brochures, advertenties, columns, debatavonden,

discussiegroepen, interviews, videoclips, een

interactieve internetwebsite… over mobiliteit…

in 2020. Een in bijlage meegeleverde cursus

futurologie beklemtoont de ernst van de aanpak.

Honderden uren van gedachten wisselen, dui-

zenden bladzijden tekst, voorstellen en aanbe-

velingen genoeg. Maar een aantal nochtans

doortastende beleidsmaatregelen blijft uit.

Nog steeds. 

Om nog maar te zwijgen over de schande van

het door machthebbers en gezagsdragers zelf

gegeven voorbeeld. Waar blijft de postmoder-

ne variant op het ‘God ziet u, hier vloekt men

niet’ van de jaren vijftig? Waarom geen ‘God

ziet u, hier vliegt men niet’ aan de kant van de

weg, met in het goddelijk oog een digitale

camera, gekoppeld aan een automatisch en

administratief systeem van beboeten en

innen?
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