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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de thematische strategie voor het stadsmilieu
(2006/2061 (INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 13 oktober 2005 over de stedelijke dimensie in 
het kader van de uitbreiding1 en van 18 januari 2006 over de milieuaspecten van 
duurzame ontwikkeling2,

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over een Thematische strategie voor het stadsmilieu (COM(2005)0718),

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 
"Naar een thematische strategie voor het stadsmilieu" (COM(2004)0060),

– onder verwijzing naar Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
en de adviezen van de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie vervoer en 
toerisme (A6-0000/2006),

A. overwegende dat 80% van de bevolking van Europa in steden leeft, maar hun behoeften 
en belangen in de Europese fondsen, projecten, initiatieven en strategieën sterk zijn 
ondervertegenwoordigd,

B. overwegende dat het doel van de thematische strategie voor het stadsmilieu is bij te 
dragen aan de algemene milieuprestatie van steden in Europa door middel van het 
verminderen van bureaucratie, het vergroten van de efficiëntie van de uitvoering van het 
milieubeleid en het bevorderen van milieuplanning voor de lange termijn op plaatselijk 
niveau,

C. overwegende dat er, hoewel het aandeel van het openbaar vervoer in de nieuwe lidstaten 
weliswaar daalt maar nog altijd hoger is dan in de oude lidstaten, terwijl het gebruik van 
de eigen auto dramatisch toeneemt, snel vergaande Europese maatregelen moeten worden 
genomen,

D. overwegende dat het Zesde Milieuactieprogramma met name gericht was op het 
aanpakken van de toenemende vervoersvolumes en het loskoppelen van vervoersgroei en 
BBP-groei,

E. overwegende dat de energieafhankelijkheid van de Europese Unie ook op stadsniveau 
  

1 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2006)0020.
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moet worden aangepakt, met de grootste toename van het energieverbruik in de 
vervoerssector, en verder overwegende dat maatregelen met betrekking tot andere 
sectoren zoals huisvesting en verwarming in de regel op plaatselijk niveau worden 
genomen,

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie over de thematische strategie voor het 
stadsmilieu; is evenwel van oordeel dat deze niet voldoende zal zijn om de doelstellingen 
van het Zesde Milieuactieprogramma te verwezenlijken;

2. betreurt het feit dat, anders dan met de voornemens in het Zesde Milieuactieprogramma 
tot uitdrukking werd gebracht, de Commissie geen wettelijke bindende maatregelen en 
deadlines voorstelt voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het Zesde 
Milieuactieprogramma;

3. betreurt daarnaast het feit dat de thematische strategie voor het stadsmilieu niet streeft 
naar evenwicht in het Europees beleid tussen stedelijke en plattelandsgebieden; is van 
oordeel dat dit gebrek aan aandacht voor stedelijke en voorstedelijke problemen in een 
aantal lidstaten tot rellen en crises heeft geleid;

4. dringt er bij de Commissie op aan richtsnoeren vast te stellen betreffende de toepassing 
van de aanstaande richtlijn over luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, en te 
zorgen voor goede handhaving van dit stuk wetgeving;

5. beklemtoont dat de Gemeenschapswetgeving - zoals in de eerdere mededeling van de 
Commissie (COM(2004)0060) ook was voorgesteld - voor elke agglomeratie met meer 
dan 100.000 inwoners een plan voor duurzaam stadsbeheer en een plan voor duurzaam 
stadsvervoer verplicht moet stellen; omdat vrijwillige maatregelen in het verleden 
inefficiënt zijn gebleken, moet dergelijke wetgeving ook duidelijke, op plaatselijk en 
Europees niveau vastgestelde richtsnoeren en bindende doelstellingen omvatten;

6. is van oordeel dat plannen voor duurzaam stadsbeheer onder andere met de volgende 
documenten rekening moeten houden:

- afvalstoffenplan (richtlijn 75/442/EEG, als gewijzigd),
- geluidbelastingkaarten en actieplannen, indien beschikbaar (richtlijn 2002/49/EG),
- plaatselijk luchtvervuilingsplan of programma, indien beschikbaar (richtlijn 

96/62/EG),
- plaatselijke milieuplannen en programma's zoals bedoeld in richtlijn 2001/42/EG;

7. is van oordeel dat plannen voor duurzaam stadsbeheer als volgt moeten worden opgezet:

a) verzameling van gegevens en relevante informatie over:

- de gebieden die genoemd worden in paragraaf 6 van deze resolutie,
- plaatselijke broeikasgasemissies,
- stadsstructuur en de hoeveelheid groene gebieden,
- plaatselijk gebruik van biociden,
- aan het milieu gerelateerde gezondheidsproblemen,
- mogelijkheden van een milieu dat vrij is van belemmeringen voor personen met een 

handicap, ouderen en anderen;
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b) doelstellingen betreffende:

- verbetering van de situatie op de onder a) genoemde gebieden,
- integratie van duurzaamheid in alle gebieden van het stadsbeleid,
- afstemming met de plannen voor duurzaam stadsvervoer;

c) praktische maatregelen en acties voor het verwezenlijken van de onder b) genoemde 
doelstellingen;

8. benadrukt dat NGO's en andere belanghebbenden betrokken moeten worden bij de 
voorbereiding van de plannen voor duurzaam stadsbeheer en dat deze openbaar moeten 
worden gemaakt; is daarnaast van mening dat het essentieel is de geboekte vooruitgang 
regelmatig te evalueren en de resultaten van deze evaluaties te publiceren;

9. dringt er bij de Commissie op aan een doelstelling te ontwikkelen voor groene gebieden 
per inwoner bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten en is van oordeel dat die doelstelling 
in plannen voor duurzaam stadsbeheer moet worden opgenomen, teneinde te voorkomen 
dat het aantal groene gebieden in stadsgebieden die de doelstelling niet halen, afneemt;

Duurzaam stadsbeheer

10. dringt er bij de lidstaten op aan om binnen hun nationale strategische referentiekaders en 
operationele programma's prioriteit toe te kennen aan projecten die minder aan 
ontwikkeling van nieuwe terreinen in ongerept gebied doen en méér aan ontwikkeling van 
verlaten en vervallen industrieterreinen;

11. dringt er bij de lidstaten op aan het gebruik van het milieubeheer- en milieuauditsysteem 
door plaatselijke autoriteiten te bevorderen;

12. steunt het bevorderen van compostering, in plaats van verbranding, van groenafval ter 
voorkoming van plaatselijke vervuiling;

13. acht het ook van belang om burgers zowel in politieke, als in technische zin nauwer bij 
plaatselijke beslissingen te betrekken;

Duurzaam stadsvervoer

14. stelt een verschuiving van 5% voor in passagierskilometers van individueel vervoer/de 
auto naar duurzame vervoersmethoden zoals openbaar vervoer en de fiets in de periode 
2002-2012;

15. benadrukt dat toegang voor eenieder tot mobiliteit (ook diegenen die niet over een eigen 
auto beschikken) een sociale factor is, waar rekening mee moet worden gehouden;

16. is van oordeel dat plannen voor duurzaam stadsvervoer moeten aangeven op welke wijze 
plaatselijke autoriteiten gaan werken aan:

- het bevorderen van niet-gemotoriseerde vervoerssoorten zoals fietsen en lopen, door 
middel van de aanleg van een uitgebreid netwerk van fietspaden en veilige 
wandelpaden en kruisingen voor voetgangers,
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- het bevorderen van openbaar vervoer door middel van gebruikmaking van Europese 
financiering voor de ontwikkeling van openbaarvervoerinfrastructuur en het 
verspreiden van informatie over bestaande goede praktijken, zoals de invoering van 
een geïntegreerd prijs- en kaartjessysteem en de ontwikkeling van P+R-systemen,

- het bestrijden van het gebruik van de eigen auto door middel van parkeerbeperkingen 
en fileheffingen;

17. stelt voor om in stadscentra zones met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in 
te stellen, teneinde het aantal verkeersdoden tegen 2010 met de helft te verlagen, één van 
de doelstellingen in het Witboek over het Europees vervoersbeleid;

18. stelt voor om logistieke stadsplannen op te stellen, teneinde het vervoer van goederen 
binnen steden terug te dringen en te verbeteren;

19. herinnert eraan dat luchtvervuiling een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblemen in 
de EU is; beklemtoont derhalve dat steden met veel luchtvervuiling moeten overwegen 
fileheffingen in te voeren en lage-emissiezones in te stellen;

Duurzame stadsplanning

20. wijst erop dat de Commissie de problemen en de huidige situatie op dit vlak goed in kaart 
heeft gebracht, maar dat ze geen voorstellen heeft gedaan om de problemen op te lossen;

21. ziet het ook als een probleem dat miljoenen mensen in grootschalige, prefab woonwijken 
wonen; dringt er derhalve bij de lidstaten op aan prioriteit toe te kennen aan het 
financieren van projecten die gericht zijn op het opwaarderen van deze 
gebieden/voorsteden door middel van een holistische (met name sociale, culturele en 
milieu-) benadering;

22. beklemtoont dat sommige historische wijken - waardevolle onderdelen van ons 
gemeenschappelijk erfgoed - in steden al decennia aan het verpauperen zijn; roept de 
Commissie dan ook op om richtsnoeren op te stellen, teneinde te bevorderen dat deze 
wijken op passende wijze worden gerenoveerd;

23. is van oordeel dat, om het probleem van klimaatverandering in steden aan te pakken, zoals 
het gebrek aan natuurlijke ventilatie in periodes met zeer hoge temperaturen en zware 
luchtvervuiling, in het kader van stadsplanning ook aan stadsklimaatonderzoek moet 
worden gedaan, teneinde het windtunneleffect van hoge gebouwen te voorkomen; 
benadrukt dat het verlies aan groene ruimten tot minder natuurlijke ventilatie leidt;

24. spoort de lidstaten aan prioriteit toe te kennen aan door de EU medegefinancierde 
projecten op het gebied van de ontwikkeling en modernisering van stadsverwarming, en 
steunt te geven aan een grootschaliger gebruik van stadsverwarmingsinstallaties; 
beklemtoont in dit verband dat in het geval van een energiecrisis het met stadsverwarming 
eenvoudiger is op een andere energiebron over te stappen:

25. beklemtoont het feit dat nieuwe vormen van watermanagement in steden moeten worden 
ontwikkeld die erop gericht zijn om regenwater tijdens lange, hete en droge zomers langer 
in steden vast te houden;
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Duurzame stedenbouw

26. betreurt het feit dat 'duurzaam bouwen' weliswaar als één van de vier aandachtsgebieden 
voor de thematische strategie voor het stadsmilieu is geïdentificeerd, maar dat de strategie 
desbetreffend geen enkele specifieke actie bevat;

27. beklemtoont het belang van betere milieuprestaties van gebouwen door middel van 
energie-efficiënte ontwerpen (isolatie, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, groene 
daken, passief/actief zondesign, laagenergiewoningen, enz.); steunt het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen in stedelijke omgevingen;

28. stelt voor om EU-financiering toe te kennen voor het achteraf aanpassen van gebouwen en 
stadswijken in de lidstaten;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Zo'n 80% van alle Europese burgers woont in stedelijke gebieden, maar in de fondsen, 
projecten, initiatieven en strategieën van de EU zijn hun behoeften en belangen sterk 
ondervertegenwoordigd. Deze stadsbewoners zijn, in ieder geval wat het niveau van EU-
financiering betreft, tweederangsburgers van de Europese Unie. Verwaarlozing van stedelijke 
en voorstedelijke problemen leidt in een aantal lidstaten tot rellen en crisissituaties, waaronder 
in enkele die groot voorstander zijn van hoge subsidies voor de landbouw, in plaats van een 
meer evenwichtig financieringsbeleid voor plattelands- en stedelijke gebieden.

De Mededeling van de Commissie "Naar een thematische strategie voor het stadsmilieu" was 
ambitieuzer dan het definitieve voorstel van de Commissie. Het doel is het leveren van een 
bijdrage op het niveau van de EU aan de ontwikkeling van een sterk kader dat leidt tot 
plaatselijke initiatieven gebaseerd op goede praktijken, waarbij de keuze voor oplossingen en 
doelstellingen aan plaatselijke besluitvormers wordt overgelaten. Het belangrijkste element in 
dit kader is het feit dat hoofdsteden en stedelijke agglomeraties met meer dan 100.000 
inwoners (d.w.z. de 25 grootste steden en stedelijke agglomeraties van de EU) een plan voor
het beheer van het stadsmilieu moeten goedkeuren. Dit moet doelstellingen bevatten voor het 
realiseren van een duurzaam stadsmilieu, alsook een geëigend milieubeheersysteem om deze 
doelstellingen te verwezenlijken. De rapporteur is oprecht van mening dat dit in het belang 
van de steden is en geen belemmering vormt voor hun recht om binnen het kader de passende 
maatregelen te kiezen.

Het democratisch besluitvormingsproces in steden en stedelijke agglomeraties kan zowel met 
politieke, als technische middelen worden verbeterd. Op het politieke niveau moeten 
raadplegende (directe) en vertegenwoordigende democratie worden gecombineerd. In steden 
(agglomeraties), regio's of op het niveau van kleine plaatselijke eenheden moeten vaker 
referenda over plaatselijke thema's worden gehouden, afhankelijk van het aard van het 
desbetreffende onderwerp. Plaatselijke autoriteiten kunnen de mening van hun burgers vragen 
middels referenda, elektronische verkiezingen of ad hoc raadplegingen. On linediensten 
kunnen inhoudelijke en actuele informatie geven over de problemen van de gemeenschap, 
zoals milieu-indicatoren, gegevens over real-timeluchtkwaliteit. enz. Toch mogen ook 
degenen zonder toegang tot internet en de media niet worden vergeten. Met het oog op deze 
groepen moet gekozen worden voor meer traditionele informatiekanalen.

Het vergroten van het bewustzijn bij plaatselijke overheden en besluitvormers van 
duurzaamheid is een sleutelelement voor het bewerkstelligen van een omslag in het plaatselijk 
beleid. Ook is er behoefte aan coördinatie op Europees niveau, door middel van het aanbieden 
van studies naar goede praktijken en cursusboeken, en het opstellen van een pan-Europese 
syllabus. Wat dit aspect betreft, is het voorstel van de Commissie goed, maar wat ontbreken 
zijn concrete acties en deadlines. Omdat milieubeleid raakvlakken met allerlei 
beleidsterreinen heeft, moeten systemen voor duurzaam stadsbeheer gebruikt worden voor het 
op progressieve wijze coördineren van de verschillende beleidsterreinen, met de participatie 
van alle besluitvormers en met als doel om milieuoverwegingen ingang te doen vinden in alle 
beleidsterreinen. Hiertoe zijn Europese coördinatie en financiering nodig.

Vervoer
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Snelheidsbeperkingen in stadscentra of andere woongebieden (of in de hele stad of stedelijke 
agglomeratie) verminderen het aantal ongelukken (met name de ernstige) en resulteren in 
lagere emissies van luchtvervuilers en minder lawaai. Een passende snelheidsbeperking zit 
ergens tussen de 30 en 50 kilometer per uur, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden 
en gewoonten. Strenge handhaving van snelheidsbeperkingen redt mensenlevens en het 
milieu, onvoldoende controles leiden tot tragische doden.

Minder (en niet méér) parkeerplaatsen moet het motto zijn voor het centrum van steden. 
Nieuwe parkeerplaatsen moeten gesitueerd zijn bij de eindhaltes van de metro, de premetro of 
de trein aan de rand van de stad.

Niet-gemotoriseerd vervoer moet voorrang krijgen boven elke andere soort van verkeer, 
openbaar vervoer boven de personenauto, kleine en minder vervuilende personenauto's boven 
andere voertuigen: dat is de grondregel van een duurzaam vervoersbeleid. Niet-gemotoriseerd 
vervoer (lopen en fietsen) behoeft een fijnmazig netwerk van (fiets)paden. Voetgangers 
moeten met veilige paden en kruisingen aangemoedigd worden te gaan lopen. Bij 
ongelijkvloerse kruisingen moeten niet de voetgangers, maar de voertuigen door een tunnel of 
juist over een brug worden geleid. Parkeren op het trottoir moet ten strengste worden 
verboden en zwaar bestraft.

Naast dure systemen voor ondergrondsen (metro) zijn er moderne alternatieve 
openbaarvervoersystemen. De tram begint in heel Europa aan zijn tweede jeugd. Afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden kunnen bepaalde delen van het tracé onder het 
straatniveau worden aangelegd ('premetro') en in de buitenwijken op aparte trambanen; de 
zogenaamde 'sneltrams'. Bovengrondse elektrische voorstedelijke spoorwegen zijn ook een 
nuttig onderdeel van openbaarvervoernetwerken. Een moderne stad zonder een goede metro is 
echter moeilijk voorstelbaar. 

Openbaar vervoer gedurende de nacht speelt in het moderne stadsleven een cruciale rol. Het 
stelt de jongeren in de voorsteden in staat aan het stadsleven deel te nemen en vermindert het 
aantal zogenaamde 'disco-ongelukken'.

Spitsheffingen met een elektronisch inningssysteem wordt op dit moment succesvol toegepast 
in zowel Londen, als Stockholm, en het is het enige mogelijke toekomstscenario voor andere 
Europese steden. In sommige steden (bijvoorbeeld Boedapest) kan het brugtolsysteem tegen 
geringere kosten en op eenvoudiger wijze hetzelfde effect hebben omdat de meeste auto's ten 
minste twee keer per een brug over moeten.

Het aandeel van het openbaar vervoer in het totale vervoersvolume is in de nieuwe lidstaten 
nog altijd hoger dan in de 'oude'. Het is van groot belang dat dit zo blijft; hiertoe dient het 
openbaar vervoer middels gezamenlijke EU-, nationale en plaatselijke inspanningen te 
worden verbeterd.

Elke stad dient een plan op te stellen voor het reduceren van de 'vraag' naar het gebruik van de 
eigen auto middels duidelijke en bindende doelstellingen. Uiteraard is daarvoor efficiënt en 
schoon openbaar vervoer nodig. EU-financiering van de ontwikkeling van openbaar vervoer 
enerzijds en de reductie van het gebruik van de eigen auto anderzijds kan worden 
gecombineerd, uiteraard met toepassing van een realistisch tijdschema.

Er is behoefte aan geïntegreerde prijsstellings- en vervoersbewijssystemen, niet alleen voor 
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het hele stedelijke openbaarvervoersysteem, maar ook voor het voorstedelijk spoorsysteem en 
het relevante deel van de nationale spoorwegen.

Hittegolven

Hittegolven veranderen steden en stedelijke agglomeraties tijdens hete zomerdagen en -
nachten in een hel. Door de klimaatverandering kunnen we in de toekomst zelfs op nog hetere 
zomers rekenen. Hittegolven maken elke zomer tienduizenden slachtoffers in Europa; zij 
sterven een pijnlijke en vernederende dood. Noodplannen voor hittegolven zijn van essentieel 
belang voor alle Europese steden en stedelijke agglomeraties, met uitzondering misschien van 
sommige gemeenschappen in het Noorden. De elementaire behandeling in het geval van een 
hittegolf is eenvoudig: meer water, meer groene ruimtes, minder emissies van auto's en, in 
bepaalde gevallen, airconditioning. Groene daken en gevels, koel water en natuurlijke 
koelingssystemen zijn evenwel veel beter dan airconditioning, dat negatieve effecten heeft op 
zowel de individuele gezondheid, als op het mondiale klimaat. 'Lange, hete zomers' staan 
eraan te komen en zij spelen een belangrijke rol in stadsbeleid. Stadsplanning moet hitte-
eilanden voorkomen door middel van ingebouwde windkanalen en goede ventilatie in de 
steden.

Groene steden en stedelijke agglomeraties

Stadscentra moeten aantrekkelijke plaatsen worden om in te wonen. Hiervoor zijn meer 
groene ruimtes in stadscentra nodig. Zelfs groene 'eilandjes' van slechts tien vierkante meter 
kunnen het aanzien van een stadscentrum verbeteren, in combinatie uiteraard met grotere 
parken en tuinen op niet al te grote afstand. Buiten het centrum vormen grotere parken, 
stadsbossen, meren en andere groene ruimtes belangrijke onderdelen van een stad waar 
mensen kunnen leven. In steden leven ook veel diersoorten, en soms neemt de biodiversiteit 
in steden zelfs toe. In zekere mate raken dieren gewend aan de omstandigheden in de stad. 
Voor de meeste stadskinderen zijn zij 'de fauna'. Aantrekkelijke voorlichtingsposters, 
levendige inleidingen op de 'dierenstad', biologielessen in de openlucht door leraren en 
deskundigen op het vlak van dierverzorging kunnen bijdragen tot meer milieubewuste 
generaties.

Buitenactiviteiten zijn essentiële onderdelen van het stadsleven. Het zijn traditionele waarden 
van de Zuid-Europese levensstijl en worden ook in West- en Midden-Europa steeds 
populairder. Afgesloten parken en tuinen kunnen de lucht schoner maken, maar ze dienen niet 
de daadwerkelijke behoeften van de stadsbevolking. Van het voorjaar tot het najaar hangt de 
kwaliteit van het stadsleven grotendeels af van het aanbod aan openluchtevenementen. 
Mensen die een openluchtconcert bijwonen, ervaren direct wat de gevaren zijn van 
luchtvervuiling en lawaai van auto's. Openbare vertoningen en andere openbare shows bieden 
gratis vertier voor jongeren, gepensioneerden en toeristen. Stadsstranden (zoals de afgelopen
jaren in Parijs, Brussel en Boedapest) zijn ook nuttige projecten, waar honderdduizenden
stadsbewoners plezier aan beleven. Steden moeten gedurende de zomer geen gevangenis zijn, 
maar aangename en kleurrijke plaatsen voor hen die de stad niet voor een langere periode 
kunnen verlaten.

Opwaardering van oevers, oude kades en havens zorgt voor nieuwe ruimtes voor stadsleven;
renovatie van open wateroppervlakken vernieuwt het milieu.

Economisch watergebruik en -zuivering, inclusief het opvangen en hergebruiken van 
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regenwater, en toiletten met spaarknoppen zijn verdere essentiële elementen van een 
duurzame toekomst.

Getto's en voorstadsthema's

Zowel in de oude, als in de nieuwe lidstaten wonen miljoenen mensen in eenvormige, prefab
woonwijken. In veel westerse steden zijn deze verworden tot getto's, zowel etnisch, als 
sociaal. Er zijn gedetailleerd uitgewerkte sociale, culturele en ecologische programma's nodig 
om deze voorsteden te regenereren. Goede scholen en beroepsopleidingen, banen met 
arbeidsovereenkomsten voor onbeperkte duur, begrip voor verschillende culturen (de 
plaatselijke én die van de landen van herkomst), goed openbaar vervoer naar het stadscentrum 
en de plaatsen waar wordt gewerkt (naar school wordt gegaan), zijn een 'must'.

In Midden-Europa zijn de meeste van deze woonwijken nog geen getto's geworden; de meeste 
bewoners behoren nog tot de lagere middenklasse. De staat waarin de woonwijken verkeren, 
is zorgwekkend. In de nieuwe lidstaten is het herstel en renovatie van woonwijken van 
essentieel belang voor het handhaven van de sociale rust en het verbeteren van het stadsleven.

In een levende stad is het stadscentrum niet alleen een plaats waar wordt gewinkeld en 
gewerkt. Zonder bewoners is een stadscentrum een dode plek, en zonder een levend centrum 
is de hele stad een lege plaats, ondanks de verscheidenheid van de verschillende wijken. Oude 
huizen moeten opgeknapt en verbeterd worden om als flats te dienen, onder andere voor jonge 
gezinnen met kinderen. De traditionele opzet en architecturale waarden van het centrum 
moeten worden gerespecteerd. Historische monumenten mogen de gezonde ontwikkeling van 
de stadscentra evenwel niet tegenhouden. Er moet een rationeel compromis worden gesloten 
tussen architectonisch erfgoed enerzijds en stadsrevitalisatie anderzijds. Geen radicale 
veranderingen, maar wel nieuwe gebouwen; soms achter de oude gevel. Behalve nieuwe flats 
zijn er ook scholen, crèches, openbare bibliotheken, kleine openbare parken en andere 
openbare voorzieningen nodig.

De rapporteur begrijpt ook goed voor welke demografische uitdagingen onze maatschappijen 
zich gesteld zien, maar dit verslag heeft zijn natuurlijke beperkingen. Aangezien de overgrote 
meerderheid van onze burgers in stedelijke gebieden leeft, hangt onze duurzame 
demografische toekomst ook af van de woon- en milieuomstandigheden in onze steden.


