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From hero to zero 
Armen en stedelijk beleid in Vlaanderen 

Maarten Loopmans 

Stedelijk beleid, gelicht op het verhelpen van 
specifieke stedelijke problemen, heeft geen elg 
langlopende geschiedenis in Belgie en Vlaande
ren, In 1989 verscheen el een overzichtswerk 
over stepelijk beleid in Ernopa waarin weld ge
concludeerd dat 'there doe, not exilt in Belgium 
at either the national or ,egional level any real 
policy de1igned to combat urban decline' (Che
shire & Hay, 1989 in Stouthuysen, Duyvendak & 
Van Del Graaf,2000) 
Op enkele losse initiatieven als de helwaarde
lingsbesluiten na waren de initiatieven op bo
venstedelijk niveau tot dan toe schaars, 1989 
bleek achteraf echtel we! een schamielmoment 
te zijn, omdat net in dat jaar op Vlaams niveau 
de eerste aanzet werd gegeven voor de ontwik
keling van een beleid gelicht op stedelijke pro
blemenAlmen hebben in dit stedelijk beleid ge
dU/ende het afge10pen decennium steeds een 
belangrijke plaats weten op te eisen lot VOOI 

kOI! 

Armen in een strategisch (relatief) 
sterke positie 

Armen bezetten in Vlaanderen een strategische 
ruimtelijke locatie, Door een intense sociaalse
lectieve suburbanisatie is in Vlaandelen een ge
segregeerde stad ontstaan, waarbij de midden- en 
hoge ihkomensklasse voomamelijk in de snbur
bane groene randgemeenten en de lagere inko
mensklassen in de stad wonen. De stadsuitbrei
ding met de fusies uit de jaren zeventig en tach
tig heeft in deze situatie weinig velandering ge
br acht: de subrn banisatie strekt zich immers tot 
ver buiterrde nieuwe stadsgrenzen uit, waar'dool 
slechts een beperkte groep van de suburbane 

middenklasse binnen de stad werd geincOlpo
reerd 

Ondanks een intense residentiNe segregatie be
schrijft Kesteloot de Vlaamse stad nog steeds als 
een dramatrngische, in plaats van een topologi
sche stad (Donzelot & Jaillet, I 997), De topolo
gische stad, met als typevoOlbeeld de Ameri
kaanse steden, vermijdt de confrontatie tussen 
verschillende sociale groepen dOOIdat ze op alle 
vlakken van elkaru gescheiden leven In Amerika 
is de subrnbanisatie en besturnlijke decentralisa
tie zo ver dOOlgedreven dat de subrnbane ge
meenten zich tot zelfstandige 'edge citiel ' heb
ben ontwikkeld die geen enkele functionele rela
tie meer hebben met het stadscentrum De 
subrnbane bewonel vindt hier alles om in zijn 
levensbehoeften te vOOIzien en leeft ,met zijn rug 
naar de stad gekeerd (Kesteloot, 2002). De rume
re groepen leven in het stadscentrum lettellijk en 
figuU/lijk opgesloten in de vergeetput van het 
'hypergetto' - waar bovenop een etnische ook 
een sociale selectie speel! die elvoor zOIgt dat de 
rumen uit etnisch gediscrimineerde gl'Oepen el 
naaltoe worden verdrongen en zij die op de soci
ale ladder kunnen opklimmen er uit wegvluch
ten - en worden zo aI, het ware buiten de maat
schappij gehouden, 
In de drrunatrngische Vlaamse stad woont de 
midden- en lijke klasse weliswaar in de groene 
rand, maar is voor werken, winkelen en recreatie 
nog in belangrijke mate afbankelijk van de cen
trumstad De concentratie van rumen binnen de 
administratieve grenzen van de stad geeft de ar
men (elector ale, voar zij die mogen stemmen) 
macht en maakt het voar hen mogelijk in zekere 
mate op de stedelijke politiek te wegen In de 
Vlaamse steden is een confrontatie tussen ver
schillende groepen niet al!ijd te omzeilen en 
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moeten verschillende groepen (gebruikers en 
arme en rijke bewoners) met elkaar in onderhan
deling treden over het gebruik van de stad Zo 
kon de arbeidersklasse, geconcentreerd in de 19' 
en begin 20'" eeuwse stad belangrijke sociale 
verworvenheden (zoals de algemene stemplicht) 
afdwingen. 

De drarnatmgische stadsstructuur maakt met an
dere woorden dat armen in onze steden (in te
genstelling tot in de Verenigde Staten) niet vol·· 
ledig kunnen worden veronachtzaarnd en nog 
een zekere politiek-maatschappelijke 101 blijven 
spelen Het belang van de grote steden voor het 
Vlaamse hinter land zorgt er voor dat bovendien 
de politieke ontwikkelingen in de grote steden 
ook op federaal en regionaal niveau veel aan
dacht krijgen en dat de electorale rol die armen 
spelen in de steden ook doorwerking heef! op 
hogere schaalniveau's. Dit werd in Vlaanderen 
krachtig duidelijk gemaakt bij de onverwachts 
sterke opkomst van het extreem-rechtse Vlaams 
Blok bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 
in precies die lang verwaarloosde centraalstede
lijke bumten waar' veel armen leven. 

De vaststelling van die ruimtelijke correlatie 
heef! aanleiding gegeven tot een heel specifieke 
politieke analyse die een decennium lang het 
denken over stedelijk beleid in Vlaanderen be
invloedde en ervoor heef! gezorgd dat de positie 
van sociaal uitgeslotenen centmal kwam te staan 
op de stedelijke (en zelfs regionale en federale) 
agenda. Politiek en wetenschap zagen de stem
menwinst van het Vlaams Blok als uiting van het 
ongenoegen over de problemen van armoede en 
onleefbaarheid in de achtergestelde stadswijken 
(Swyngedouw, 1989; 1992; De Decke;' & 
Hubean, 1991; Huyse, 1992 .. Politiek en weten
schap zagen de stemmenwinst van het Vlaams 
Blok als uiting van het ongenoegen over de pro
blemen van armoede en onleefbaarheid in de 
achtergestelde stadswijken (Swyngedouw, 1989; 
1992; De Decker & Hubeau, 1991; Huyse; 
1992) Stemmen voor het Vlaams Blok werd 
geinterpreteerd als een noodkreet van politiek 
lang veronachtzaamde kansarme stadsbewoners 
die slechts zou verstommen als ze de politieke 
aandacht krijgen die ze verdienen 
Gezien het Vlaams Blok meer en meer een be
heersprobleem werd voor de stedelijke politiek 
(in 1988 haalde het Blok reeds 17,7% van de 
stemmen in Antwerpen, in 1994 28%), werd de 
nood om aan de behoef!en van de kansarme kie-
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zer te voldoen steeds sterker De centraal
stedelijke positie van dit kiezerskorps vormde 
het lokale fenomeen (de eerste jaren kwarn het 
Vlaarns Blok maar op in een beperkt aantal ste
den) om tot een probleem van nationaal belang, 
waardoor ook de hogere overheden gealarmeerd 
werden en maatregelen namen Kansarmoede 
werd bovenaan het lijstje van stedelijke proble
men geplaatst en een stedelijk beleid kreeg stil· 
aan VOIm 

De ontwikkeling van een stedelijk 
beleid in Vlaanderen 

Doordat het Vlaams Blok (op Bmssel na) slechts 
in Vlaanderen opkomt, groeide vooral daar de 
aandacht voor een aanpak van de 'stedelijke plO
blematiek'. Vanaf het einde van de jaren tachtig 
volgden een aantal fondsen elkaar op. De mid
delen hiervoor werden gepllt uit de zogenaamde 
Sint-Caiharinabonus, een compensatie die 
Vlaanderen kreeg voor schuldkwijtscheldingen 
aan Waalse steden. Na de eerdere geimprovi
seerde fondsen Lensens en Vandenbossche werd 
in 1990 bij decreet het Vlaams Fonds voo; Inte
gratie van Kansarmen, beter bekend als VFlK, 
opgericht Dit fonds stond ter beschikking van 
een beperkt aantal steden en gemeenten met een 
hoge concentratie 'kansarme doelgt oepen ' 
(Vranken ea, 1996) 
Het VFIK bleef in uitvoering echter sterk be
perkt tot een lokaal welzijnsbeleid (Baert, 1996; 
De Rynck, 1996). Ben stedelijk beleid met een 
iets bredere invalshoek kwam pas goed in de 
aandacht in 1995. In de regeringsverklaring van 
de Vlaamse Regering van 21 juni 1995 werd ste
delijk beleid een topprioriteit (Vlaams Parle
ment, 1995). De minister voor Binnenlandse 
Aangelegenheden (SP'er Leo Peeters) werd ex
clusief bevoegd voor Stedelijk Beleid. Armoe
debestrijding krijgt hierbij nog steeds een be
langrijke plaats. De invloed van het AIgemeen 
Verslag van de Armoede (AVA) uit 1994 was 
groot (Neirinckx, 1995). Dit rappolt, waarin ar
men zelf het WOOl d narnen, werd besteld door de 
federale regering na de verkiezingen van 24 no
vember 1991, de fameuze 'ZWGf te Zondag' 
waarop het Vlaams Blok een doorbraak forceer
de in heel Vlaanderen Het meest zichtbare ele
ment vim het nieuwe Vlaamse stedelijk beleid, 
het nieuw opgelichte Sociaallmpulsfonds (SIF), 
moest volgens de Vlaamse regeringsverklaring 
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van 1995 'een specifieke opvolging van het AVA ' 
bieden (Vlaams ParIement, 1995) 

Na een evaluatie in opdracht van de Koning 
Boudewijnstichting werd in 1995 het VFIK, dat. 
normaal nog tot 1998 zou zijn verIengd (Vran
ken ea, 1995), opgedoekt. De middelen werden 
te versnipperd ingezet in losstaande projecten 
met een tijdelijk karakter.. In het SIF werden de 
zaken anders aangepakt De middelen van het 
VFIK, samen met deze van de bijzondere dota
tie, het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk 
Welzijn en de Kansarmoedegelden werden ge
bundeld, en jaarlijks aangevuld met nieuwe mid
delen In tegenstelling tot het tijdelijke VFIK 
werden deze middelen bij decreet structureel 
vastgelegd .. Zo kreeg het lokale beleid een ga
rantie van continuiteit met betrekking tot de be
schikbare middelen waardoor de integratie van 
projecten in het kader van een meerjareuplan
ning mogelijk werd (De Coninck & Vanden
berghe, 1996; Vandenberghe, De Coninck & De 
Decker, 1996) 
Hei VFIK kreeg ook kIitiek op het gebrek aan 
mogelijkheden om struptureel in te grijpen in het 
fenomeen kansarmoede. Het fonds was sterk ge
richt op de welzijnssector en slaagde er niet in 
om in andere sectoren inclusieve aandacht voar 
kansarmoede los te weken op lokaal niveau 
(Baert & Fauconnier, 1995). Scheppen van 
werkgelegenheid en bouwen van betaalbare en 
cotnfortabele woningen kon slechts op beperkte 
aandacht rekenen Het VFIK begeleidde kansar
men vooral om kansen te benutten, maar was on
voldoende in stilat om ook extra kansen te 
scheppen (Baert, 1996) In het SIF werd daalOm 
getracht de welzijnsaanpak van het VFIK terzij
de te schuiven Het SIF kreeg bij decreet een 
drieledige doelstelling: het herstel van de leef
en omgevingskwaliteit van de achtergestelde 
bumten en steden, de bestrijding van de kansar
moede en de bevordering van welzijn (Belgisch 
Staatsblad, 1996) Met de keuze voor een eerder 
indirecte aanpak van kansarmoede via een ver
betering van de leef- en omgevingskwaliteit in 
kansarme buurten werd getracht ook 'harde 
sectmen' als economie en huisvesting bij het 
beleid te betrekken. Het SIF moest een fYsieke, 
sociale en economische vernieuwing voar de 
steden betekenen (De Decker ea., 1996). Het 
SIF koppelde zo de kansarmoedeplOblematiek 
sterker aan stedelijke ontwikkeling. 

Om invulling te geven aan een meer inclusieve 
en integrale aanpak en de versnippering van 
middelen over losstaande projecten tegen te gaan 
staat een decentralisatie van het beleid in het ka
der van het SIF centraal. Naast een grotere ver
antwoordelijkheid en zelfstandigheid voar het 
lokale niveau op gebied van beleidsplanning en 
uitvoering kIijgt in het kader van het SIF voaral 
de wijkgerichte aanpak aandacht (De Rynck, 
1996) 
In de hoofden van de SIF-ontwerpers was de ja
renlange verwaarlozing van de grote steden en in 
het bijzonder bepaalde bum ten en wijken met 
een concentratie van kansarme bewoners de 001-

zaak van replOductieprocessen van armoede en 
achterstelling in onze maatschappij (Peeters, 
1996a, p 66-68). Een selectieve besteding van 
middelen VOOl het verbeteren van de leef- en 
omgevingskwaliteit in achter gestelde wijken van 
steden zou een belangrijke impuls kunnen geven 
om deze vicieuze cirkel van achter stelling te 
doorbreken 
De integrale wijkaanpak vindt zijn inspiratie bij 
de herwaarderingsgebieden uit de jaren tachtig 
en de experimenten met wijkontwikkeling in het 
kader van de Buurtontwikkelingsmaatschappij 
Noardoost-Antwerpen (BOM) en sociale ver
nieuwing in de eerste helft van de jaren negentig 
(Hobin, 1995; Wittockx e.a. 1994). De keuze 
voor een geconcentreerde inzet van middelen 
heeft enerzijds te maken met de schaarsheid er
van en met de zichtbaarheid van de interventies 
(Nieuwinckel, 1996), maar ook met de mogelijk
heid om de sarnenhang en de complexiteit van de 
problematiek beter uit te klaren op een laag 
schaalniveau. Dit zou een meer geihtegreerde 
aanpak met verschillende betrokken actoren mo
gelijk maken (Bouverne-De Bie, 1999). Heel 
specifiek wordt ook verwacht dat de harde secto
ren gemakkelijker voar zo'n tenitOliale aanpak 
kunnen warden gewonnen. De sterke uitbouw 
van de economische lijn in de BOM bood een 
belangrijke aanvulling op de aanpak van het 
welzijnswerk (Van Hove & Nieuwinckel, 1996) 

Een stedeIijk beleid voor armen 

De combinatie van een integrale en tenitOliale 
aanpak is niet alles zalig makend en br engt ook 
gevaren met zich mee Een gedecentraliseerde 
integrale aanpak heeft in het verleden immers al 
geleid tot een verglijden van doelen en doelstel-
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lingen weg van sociale rechtvaardigheid (Denay
er & Saey, 2001) Met name waar private part
ners betwkken zijn bij een integrale aanpak van 
achterstandswijken blijkt vaak dat sociale doelen 
het moeten afleggen tegen pI ivate winstmoge
lijkheden (Loopmans & Uitermark, 2000) 

De vrees dat de vagere concepten van het SIF (in 
vergelijking met het VFIK) lokaal meer algeme
ne doelen zouden op lever en, ten nadele van een 
aandacht voar kansarme doelgroepen (Baert, 
1996) bleek echter ongegrond De minister be
nadrukte reeds bij de bespreking van het vom
ontwerp van decr eet in het parIement dat de 
nieuwe middelen uit het SIF naar de achterstel
lingsproblematiek zouden gaan (Vlaam5e Raad, 
1995) Deze aandacht voar kansaImoede werd 
nog eens herhaald door zijn kabinetschef in 
1997, onderschrijvend dat het SIF aandacht moet 
hebben vom bijzondere risicogroepen als jonge 
werklozen, migranten, bestaansminimumtrek
kers, kansarme kinderen, eenoudergezinnen,. 
De bestrijding van armoede blijft de centrale 
achtergrond van het SIF (Vandenberghe, 1997). 
Dit wordt bekrachtigd door de decretale vooraf
name van een deel van het SIF-budget VOOI de 
ondersteuning van armenorganisaties, waardoar 
zij betr okken kunnen blijven bij de uitwerking en 
evaluatie van het beIeid. 

Ook de organisatorische structuur van het SIF 
verankert de armoedethematiek stevig in het be
leid. In navoIging van het VFIK werd gekozen 
voor een verdeIing van de middeIen op basis van 
armoedecriteria (in plaats van door de toenmaIi
ge oppositie vOOIgesteIde criteria met betrekking 
tot de economische performantie, de Ieefbaar
he id en de stadsvIucht, zie Vlaams Parlement, 
1996). Op basis van deze 10 indicatoren wordt 
een indeIing gemaakt tussen SIF-waarborg
gemeenten (die enkeI een gewaarborgd aandeel 
van de middeIen krijgen, gelijk aan wat ze ont
vingen uit de bestaande fondsen) en SIF-pIus 
gemeenten (die recht hebben op extra middelen), 
maar wordt ook beslist over het aandeeI dat elk 
van de SIF-plus gemeenten krijgt van die extra 
middeIen (De Coninck & Vandenberghe, 1996). 
Ofschoon het SIF expliciet streeft naar subsidia
rite it vanuit de idee dat 'maatwerk' betere resul
taten oplevert (De Coninck & Vandenberghe, 
1996), is het lokale beleid bovendien niet volle
dig vlij om de middelen te besteden naar eigen 
goeddunken. Via het systeem van convenanten 
behoudt Vlaanderen op lokaal niveau een vinger 
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in de pap De gemeente is verplicht om een (vrij 
gedetailleerd) beleidsplan op te stellen dat moet 
warden vomgelegd aan de Minister alvarens een 
beleidsovereenkomst of convenant kan warden 
opgesteld met de Vlaamse Regering 
Naast deze stok achter de deur om lokale plan
nen af te keuren, worden ook vooraf de doelstel
lingen van het 10kaIe SIF op Vlaams niveau 
scherper afgebakend Er wordt in het decreet be
paaId dat de SIF+ gemeenten bij de opmaak van 
hun lokaal beleidsplan moeten vertrekken vanuit 
een omgevingsanalyse waarbij de 'bestaande no
den inzake de armoede, de bestaansonzekerheid, 
de weIkgelegenheid, de werkloosheid, de huis
vesting en, in ieder geval, de noden op het vlak 
van sociale achterstelling waarop de gemeente 
seaort' (voIgens bovenstaande criteria) aandacht 
moeten krijgen (Belgi5ch Staa/sblad, 1996). 
VeIder is het voor gemeenten met een groter dan 
gemiddeld aandeel migranten in de bevolking of 
een bestaand LokaaI Integratiecentrum op hun 
grondgebied verplicht om een migrantenbeleid 
uit te werken en te integreren in haar beleidspIan 
(De Coninck & Vandenberghe, 1996). 
Deze organisatOIische bepalingen beperken de 
manoeuvreeIIuimte die schijnbaar dOOI de vrij 
algemene doelstellingenbepaling werd gelaten en 
zorgen ervoor dat ook lokaal het SIF maximaaI 
op de bestrijding van kansarmoede gericht blijft 
en niet afglijdt naar andere doeleinden. 
Door deze gerichtheid op armoede heeft het SIF 
een belangrijke materi;;le herverdeIing op gang 
gebracht van rijk naar arm, van winners naar 
verliezers, van suburbane naar centrale gebieden. 
Bovendien heeft het SIF ook in kleinere steden, 
waar armen moeilijker substantiele druk konden 
uitoefenen op het beIeid een bewustwordings
proces op gang gebracht De instituties die het 
SIF in de gemeente binnenbracht hebben op re
latief succesvolle wijze armoede op de lokale 
beleidsagenda geplaatst (Kesteloot ea, 2002) In 
een gesprek omschreef een van de SIF
coordinatoren zich als 'de mol' van de Vlaamse 
Gemeenschap in het gemeentelijk bestel. In vele 
gemeenten en steden werd vOOr het eerst gespro
ken over en geluisterd naar de problemen van 
armen 

Wel bleef het SIF volgens de lokale betrokkenen 
(SIF-coordinatoren en beleidsverantwoOIdelij
ken) onvoldoende in staat om een integrale en 
inclusieve aanpak te verwezenlijken Ondanks de 
pogingen om het SIF te ontrekken uit de wel
zijnssfeer viel in de meeste steden de betrokken-
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heid van harde sectOIen, vooral van de economi
sche lokale actoren (Peeters & Martens, 1998), 
van meet af aan tegen I. Het welzijnswerk kreeg, 
onder meer omwille van de incOIporatie van het 
BFMW in het SIF van in den beginne een stevi
ge voet tussen de deur Bovendien waren ook de 
budgetten niet van die aard dat in steden sterk 
kon worden geinvesteerd in bjjvoOIbeeld de eco
nomische component (Boudry e.a, 1999) 
Daarnaast lijkt ook de nadruk op sociale recht
vaardigheid bij het SIF van belang te zijn (Kes
teloot ea, 2002) De aandacht voor kansarmoe
de schr ikt potentiele partners uit harde sectoren 
af omdat ze vanuit andere premissen redeneren 
en andere belangen te verdedigen hebben of om
dat ze op dit domein weinig ervaring hebben .. De 
lokale welzijnsactoren die in het kader van voor
gaande fondsen wel uitgebreid ervaring had den 
kmmen opbouwen met betrekking tot lokale ar
moedebestrijding voelden zich bij deze doelstel
lingen veel beter in hun vel en domineer den 10-
kaal al snel het SIF 
De onmogelijkheid om harde sectOIen te betrek
ken bU een '5ociaaJ' Impulsfonds voedde de 
roep naar een meer 'ltedelijke', in de zin van een 
minder op zachte sectoren gerichte,invulling van 
het SIF, zowel op Vlaarns (Boudry ea., 1999), 
als op lokaal niveau (Kesteloot ea., 2002), niet 
alleen bij politici maar ook bij de veldwerkers 
zelf. Boveudien wekt de Vlaamse controle op het 
lokale beleid op zich er gernis en wordt er ge
klaagd over betutteliug en bureaucratie (Boudry 
ea, 1999,zie ook de toespraak van Etienne Van 
Vaerenbergh VOOI het Vlaaml Parlement op 7 
mei 1996 bij de bespreking van het ontwerp van 
decreet op het Sociaal Impulsfonds (Vlaaml 
Pmlement, 1996)) 

Van kansarmoede naar stadsvlucht 

De hervOIming van het stedelijk beleid, aange
kondigd in het regeerakkoord van de regering 
Dewael (Vlaamse Regering, 1999), lijkt in de 
eerste plaats toe te willen geven aan deze lokale 
verzuchtingen naar minder betutteling en een 
grotere vrijheidsgraad' in de bestedingen. Het op 
stapel staande beleid lijkt echier een dusdanige 
beleidsomslag te betekenen, dat er van kansar
moede nog weinig sprake is. Zowel in de doel
bepaling van het beleid als in de uitwerking 
wOIdt de aandacht VOOI kansarmoede en sociale 
rechtvaardigheid losgelaten. De arme lijkt, naja-

ren in het middelpunt van het stedelijk beleid te 
hebben gestaan, letterlijk en figuurlijk naar de 
periferie te wOIden verdrongen. 

Kansarmoedebestrijding is niet langer een prio
ritaire doelstelling van het stedelijk beleid Het 
regeerakkoord uit 1999 maakte reeds duidelijk 
dat de klemtoon van het stedelijk beleid zou lig
gen bij 'het keren van de stadsvlucht'. Het be
langrijkste plObleem van de steden ligt hem niet 
zozeer (zoals in vorige legislaturen) in een 
structurele achterstelling van grote delen van de 
stedelijke bevolking, maar in het feit dat gezin
nen uit de middenklasse en de hogere inkomens
klasse de stad ruilden voor een woning in de 
groene rand. De aandacht voor stadsvlucht was 
ook)n het beleid van Peeters aanwezig, maar ka
derde in een str'even naar meer sociale recht
vaardigheid en het creeren van kansen VOOI 
kansarme bewoners. Er we! d verondersteld dat 
een bedachtzarne sociale vermenging op wijkni
veau bepaalde negatieve reproductieplOcessen 
zou kunnen tegengaan (Peeters, 1996a) Deze 
link wordt momenteel nog nauwelijks gelegd. 
Het aantrekken van hogere inkomensklassen 
wordt nu sterker verbonden met het versterken 
van de financiele basis, het sociale weefsel en 
het verenigingsleven en het aanpakken van de 
milieuproblematiek ver bonden met subur banisa
tie zonder daarbij de voordelen VOOl de kansar
me bewoner te verduidelijken (Regeerakkoord 
Vlaarnse Regering, 1999) 
Ook wordt de link met de 'verzur ing' en de aan
tasting van het democratisch draagvlak, lees het 
stemmen op extreemrechts, nu ander s gelegd 
(Van Grembergen, 2001). De lezing dat stemmen 
voor het Vlaarns Blok verband houdt met achter
stelling en dat de opkomst van het Vlaarns Blok 
kan worden gekeerd door iets aan de kansarmoe
de te doen werd al bij de opmaak van het SIF 
niet meer door iedereen geloofwaardig geacht 
(Mruc Van Peel voor het Vlaams Parlement bij 
de bespreking van het ontwerp van decreet op 
het Sociaal Impulsfonds - Vlaams Pari em ent, 
1996) Meer en meer won het Vlaams Blok im
mers ook stemmen in wijken die verre van ach
tergesteld of stedelijk zijn (Kesteloot & De Dec
ker, 1992; De Maesschalck, 2000) Bovendien 
zal het politieke analisten niet ontgaan zijn dat 
bij de Antwerpse distric!sraadverkiezingen in 
2000 net in de districten waar gentrificatie en 
sociale verdringing de laatste tien jaar het mees! 
intensief is opgetreden - Antwerpen en Berchem 
(zie De Maesscha1ck & Loopmans, 2002) -, het 
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Vlaams Blok r elatief minder stemmen haalde 
(respectievelijk 'slechts' 28 1 en 25.3% ten op
zichte van 33% voor de hele stad) De analyse 
dat het Vlaams Blok vomal verband hondt met 
een Vlaamseanti-stedelijke mentaliteit (Keste
loot, 1999; De Decker & Kesteloot 2000' Kes-, ,. 
teloot & De Maesschalck, 2001) wmdt politiek 
(verkeerd) vertaald in een beleid dat de anti
stedelijke wooncnltnnr of stadsvlncht moet om
buigen door de stad aantrekkelijker te maken 
vom hogere inkomensgroepen (Van Grember
gen, 2001) 

De kansarme stadsbewoner lijkt met andere 
woarden zijn politieke breekijzeJ uit handen te 
hebben moeten geven Geen wonder dus dat ook 
de doelglOepen van het beleid veranderd zijn .. De 
doelgraep wordt in de eerste plaats uitgebreid 
van de huidige tot de potentiNe bewoner s. De 
aandacht van het beleid gaat nu naar groepen die 
de stad hebben veIlaten (jonge gezinnen, mid
den- en hogere inkomensgroepen en actieve se
nioren) of dreigen te verlaten (jongeren die hun 
studies in de stad hebben voltooid of met het 
vooruitzicht op kinderen de stad denken te ver
laten en kinderen die voor hun ouders dikwijls 
de oorzaak zijn om de stad te verlaten) Over 
kansarmen wordt slechts zijdelings vermeld dat 
opgelet moet worden voor verdringings- of se
gregatieplOblemen (Anciaux, 1999; Van Grem
bergen, 2001). 
Oat in dit disconrs wordt vertrokken van discu
tabele sociale min- en meelwaalden (De Decker, 
1993) wordt nauwelijks verhuld Anciaux (1999) 
vindt het bijvoorbeeld belangrijk de vitalere 
glOepen weer naar de stad te lokken. Hiermee 
doelt hij niet zozeer op de hogere levensver
wachting bij de rijkere klassen, maar wel op het 
feit dat hij op deze groepen steunt om de stad te
rug 'levendig' of vitaal wil maken Meer bepaald 
wordt verwacht dat zij 'meer levendige' en meel 
waardevolle sociale netwelken en verenigingen 
zullen ontwikkelen Met De Deckel kunnen we 
tegen een der gelijk gedachtegang zowel morele 
als wetenschappelijke bezwaren koesteren (De 
blJdrage aan lokale sociale netwerken van boven 
opgesomde groepen ten opzichte van and~re 
blijkt bijvom beeld eerder beperkt, zie Loop
mans, 2000), maar de kern van het probleern zit 
hem in dit geval dieper: In het huidige beleid 
lijkt sociale rechtvaardigheid nog slechts een be
perkte plaats te krijgen en bovenstaand disconrs 
lijkt slechts een weinig verhullende dekmantel 
om de middelenstroom af te buigen van maatle-
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gelen die behoeftigen ten goede komen naal 
maatregelen die het vooral lijkere bevolkings
graepen naar hun zin moeten maken in de stad 

Meer autonomie, minder' 
herverdeling 

Ook de organisatOlische helvmming van het ste
delijk beleid draagt eltoe bij dat de helve/deling 
van rijk naar arm afneemt Zo wordt het waar
borggedeelte van het SIF (sinds 1989 continu in
gezet voar de kansarmoedeproblematiek) zondel 
verdere voolwaarden omuent de besteding elvan 
in de grate pot van het Gemeentefonds gestort 
(Vlaamse Regering, 2001a). Gemeenten kunnen 
nu deze middelen inzetten naar eigen goeddun
ken en dat zal niet steeds in de richting van ar .. 
moedebestrijding gaan (zie ook De Decker eldels 
in dit nummer) Ook bij de SIF-middelen be
stond immers Iokaal onder druk van de interge
meentelijke concurrentie vaak al de neiging deze 
eelder in te zetien op het aantrekken van riikere 
bewoners teneinde de stadskas bij te sp;kken 
(Kesteloot e.a., 2002). Zoals hoger gesteld weld 
door bovenlokale sturing echtel verhinderd dat 
middelen te weinig armoedegericht werden inge
zet Het rapport Huyse waarschuwde in 1992 
(geciteerd in Stouthuysen, Duyvendak & Van
dergraaf, 2000) al dat 'hedieten beltemd vom 
gemeentelijke initiatieven, op bindende wijze ge
koppeld moeten wmden aan de projecten wam
voor ze zijn bestemd Anders verdwijnt het geld 
langl allerlei lluipwegen in het gemeentelijk 
budget en schiet het naast zijn oOrlpronkelijk 
doel' 
Volgens de Vlaamse Regering echter moeten 
gemeentelijke bestunrders 'zelj aan de SIF~ 

gelden de nodige invulling geven op sociaal en 
maatlchappelijk vlak De strijd tegen verkomme
ring, verhotting en verzuring moet vooral op het 
veld worden geltreden' (Vlaamse Regering, 
2001d). Oat deze lokale veldslag niet altijd ten 
goede aan de meest behoeftigen zal komen, blijkt 
uit een getnigenis die ik uit de mond van een 10-
kale SIF-coordinator mocht optekenen. Hij geeft 
toe dat in zijn gemeente de discussie over de 
ontrnanteling van het SIF al bij aankondiging van 
de herorientering ervan volop is losgebarsten en 
het er naar uit ziet dat vooral de sociate projecten 
van de gemeente hierbij zullen moeten inleveren 
Oat de pil wordt verguld dom de verdeling van 
het Gemeentefonds voortaan gedeeltelijk te ba-
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seren op een aantal sociale criteria, is dan ook 
slechts schone schijn Er werd bovendien dui de
lijk gemaakt dat vooral bij gebreke aan financi
ele dr aaglaacht (gemeten aan de gemiddelde op
brengst per percent personenbelasting per per
soon) van de gemeente doorslaggevend zalzijn 
en niet de sociale criteria (Vlaamse Regering, 
2001a) 

De overblijvende SIF+ middelen (goed VOOl iets 
minder dan 100 miljoen emo) wOlden overge
dragen aan het nog op te r ichten Stedenfonds 
Dit moet, als belangrijkste rechtstreekse instru
ment voor stedelijk beleid een bredere taak op
vatten dan het SlF. De middelen worden dan oak 
uitgesmeerd over een groter tenitorium en een 
bredere doelgroep. De centrale doelstelling is de 
steden stimuli te geven voor het voeren van een 
stedenbeleid waarbij het accent ligt op het ver
hogen van de Ieefbaarheid Naast de huidige be
woners wordt, in lijn met de algemene doelsteI
ling van het keren van de stadsvIucht vanaf nu 
ook rekening gehouden met de potentiele bewo
nerS (Van Grembergen, 2001). 
De middeIen voor wijkontwikkeIing moeten bo
vendien niet alleen wOlden geinvesteerd jn de 
meest verlaotte buurten, maar ook in de wijken 
die 'achteruitgaan', met name de naoorlogse ste
deIijke wijken die momenteeI ontvoIken, dit om 
preventiever te kunnen werken (Regeerakkoord 
1999) 
De selectie van gemeenten die mogen delen in de 
koek, gebeurt in Iijn met deze bredere taakstel
ling oak niet langer op basis van criteria van 
achterstelling en kansarmoede, maar op basis 
van de centrumfiurcties die een stad vervult 
Voorlopig worden de middelen zo beperkt tot de 
dertien groot- en centrumsteden (Vlaarnse Rege
ring, 2002). Op Roeselare na werden deze steden 
weliswaar allen minstens een maal als SIF+ ge
selecteerd, en op deze manier wordt toch enigs
zins een concentratie van de middelen verwe
zenlijkt, maar andere gemeenten waar de kans
armoede omwille van een regionale problema
tiek diep gewOlteld is (ik denk maar aan de Ru
pel- en mijnstreek, Ronse) vallen uit de boot en 
warden niet langer aangezet tot een selectief be
leid. 

Los van het SIF wordt ondertussen in het kader 
van de strijd tegen de stadsvlucht werk gemaakt 
van de oprichting van een stadsvemieuwings
fonds De Regering maakt een goede 25 miljoen 
euro vrij voor het 'wegwerken van echte stads-

kankers' (Vlaarnse Regering, 200 I b). Dit moet 
de fysieke leefomgevingkwaliteit in steden op
krikken 
De relatief beperkte middelen kunnen word en 
verdeeld over 34 centrum en regionale steden 
(ook weer geselecteerd op basis van hun rang in 
de stedelijke hierarchie volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen). Om al te grote veI
snippering van middelen tegen te gaan wOldt 
echter onder deze steden nog een selectie ge
maakt Niet op basis van billijkheid en een afwe
ging van lokale nod en, maar op basis van een 
beoOldeling van de projecten door een 'gemeng
de jury' met vertegenwoordigers van de Vlaamse 
overheid en exteme experten. De projecten die
nen totaalprojecten te zijn die betrekking hebben 
op wonen, winkelen, recreeren en werken en op 
de iD! ichting van het pubJieke domein en de 
glOene ruimten, ondersteund door een deugdelij
ke analyse en uitmondend in structurele ingrepen 
die zichtbar·e veranderingen teweeg brengen in 
de fysieke omgeving. Bovendien dient minimaal 
dertig procent van de middelen word en inge
bracht door de private sector (Viaamse Regering, 
200Ic). 
Dat dergelijke projecten, waar steden tegen el
kaar worden uitgespeeld in een competitie om 
schaarse middelen negatieve gevolgen heeft op 
het vlak van herverdeling is duidelijk, zeker 
wanneer compromissen moeten worden gesloten 
met pr ivate actoren die heel andere doeleinden 
nastreven. Evaluaties van het Britse City Chal
lenge Fund en later ook het SingleRegeneration 
Budget Challenge Fund, hebben aangetoond dat 
naast het feit dat veel tijd en geld wOldt ver
speeld aan plannen die misschien niet worden 
gehonoreerd (Home Office, 200 I), vaak net de 
meest behoeftige gebieden naast de prijzen val
len (Jones, 2002). Het stadsvemieuwingsinitia
tief lokt dan ook al de la itiek uit dat binnenkOlt 
misschien Knokke-Heist middelen Iaijgt om haar 
'echte Madskanker,l' aan te pakken (Vlaarns 
Par lement, 200 I - zie ook De Decker elders in 
dit nummer) 
In de organisatie van het nieuwe stedelijk beleid 
ligt de nadruk op meer autonomie, meer stedelijk 
dan sociaal beleid en meer concmrentie De ver
deling van middelen lijkt daarmee heel wat min
der gunstig uit te vallen voor behoeftige doel
groepen en gebieden. De middelen in het nieuwe 
stedelijk beleid worden niet alleen opnieuw meer 
versnipperd (verdeeld over meer fondsen, meer 
doelgroepen, meer gebieden) mam ook nadruk-
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kelijk naar andere gebieden en doelgroepen ge
richt 

Armen verliezen macht 

Het belangrijkste effect van het nieuwe beleid 
zal zich pas op langere termijn laten zien. Het 
verIies aan middelen voor kansarmoedebestrij
ding is, hoewel belangrijk, immers niet echt in
drukwekkend Om de armoede structureel te 
doen verdwijnen is immers een veel grntere her
verdeling van de rijkdom uodig. Het SIF was in 
de eerste plaats een wasverzachter die het leven 
in armoede wat draaglijker kon maken. De hero
rientering van het stedelijk beleid zal echter de 
mogelijkheid om politiek een ingrijpende her
verdeling te eisen verder buiten het bereik van de 
armen brengen .. 

Het keren van de stadsvlucht van de hogere in
komensgroepen zal onvermijdelijk een nieuwe 
stadsvlucht op gang trekken, ditmaal van minder 
gegoeden. De stad is immers vo! (De Decker, 
1993) De ruimte in de stad is beperkt en een in
stroom van nieuwe bewoners kan alleen maar 
worden mogelijk gemaakt door andere bewoners 
of te compacteren, of te laten uitstromen. Vran
ken e .. a. (1997) vinden dat sociale verdringing 
moet worden geriskeerd omwille van het belang 
van middengrnepen in de stad, maar de risico's 
lijken groter dan de baten. 
In Londen is de sociale verdringing reeds zOVer 
gevorderd dat kansarme bewoners nog slechts in 
sociale w6ningen van zeer slechte kwaliteit in 
het centrum aanwezig zijn maar vooral tot ver in 
de periferie zijn teruggedrongen (zie Hamnett in 
dit nummer). Ook in Belgie merken we onder in
vloed van gentrificatie in bepaalde centraal
stedelijke wijken in ons land toenemende sociale 
verdringing op. In eerste instantie leidt die toe
nemende druk op de stedelijke woningmarkt tot 
een grntere concentratie van armen in de meest 
achtergestelde wijken van de steden (De Maes
schalck en Loopmans, 2002; Decroly ea, 1999), 
maar ook tot een toename van mar ginale woon
vormen op het platteland (Raymaekers, 1999; 
Demoor & De Decker, 1996; Meert, 2000a & 
2001a; BOUIgeois, 2001; Driessens e.a, 2000) 

Een verdringing van armen tot buiten de stad 
vermindert in belangrijke mate de mogelijkheden 
om overlevingsstrategieen te ontwikkelen De 
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stad biedt armen in hun overlevingsstrijd immers 
een bron van mogelijkheden die op het platteland 
veel minder bestaan (Meert, 1997; Meert, 1998) 
Maar bovenal biedt de stad mogelijkheden tot 
protest (zie 0 a. De Decker, 1999; 2000; Meert, 
200 1 b) Vooral de centraal-stedelijke positie van 
de armen heef! politici aan de alarmbel doen 
trekken op het moment dat ze massaal kozen 
voor het Vlaams Blok. Plattelandsarmoede wordt 
beleidsmatig nog steeds slechts in beperkte mate 
erkend (Meer!, 2002). 
Naast zichtbaarder is armoede in de stad immers 
ook politiek gewichtiger. Een verdringing van de 
armen uit de stedelijk ruimte naar de rand zal het 
veel moeilijker maken om politiek nog om aan
dacht te vragen Wanneer rijken in het centrum 
werken, recreeren, winkelen en wonen en rumen 
verspreid worden over de periferie evolueren we 
naar een topologische stad, waar armen veel ge
makkelijker kunnen worden genegeerd omdat 
confrontatie en interactie kan worden vermeden. 
Armen verliezen ook het voordeel van een ge
concentr·eerde en zichtbare locatie, omdat ar
moede verspreid wordt over een grotere oppeI'
vlakte en een groter aantal bestumlijke eenhe
den. Een collectieve vuist maken wordt dan al 
veel moeilijker. 
Het nationale politieke belang van perifere ge
meenten is bovendien minder grnot Een electo
rale verschuiving in pakweg Wuustwezel zal niet 
gemakkelijk het nationale nieuws halen, laat 
staan de bovenlokale politiek bepalen. In tijden 
dat armoede nog hoog op de nationale en regio
nale agenda stond heef! net die bovenlokale po
litiek in veel steden en gemeenten ervoor ge
zorgd dat (al dan niet onder zachte dwang) initi
atieven werden genomen op het vlak van armoe
debestrijding Bovendien zorgde bovenlokale 
strning ervoor dat de neiging om elkaar de arme 
Zwar!e Piet door te spelen zonder hem te helpen 
op gemeentelijk vlak werd onderdrukt De gei
soleetde arme in zijn caravan kan zich dan wel 
Superman voelen (Meer!, 2000b), maar dreigt 
sneller politiek te worden vergeten dan wie het 
centrum van Brussel op stelten kan zetten 

Besluit: 'From hero to zero' 
in het stedelijk beleid 

Armen hebben in Vlaanderen gedmende tien jaar 
hun problemen op de stedelijke politieke agenda 
kunnen houden en daarin zelfs een prominente 
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positie kunnen veroveren Hun centrale ruimte
lijke positie in de Vlaamse steden leverde hun 
tegelijk een belangrijke positie op binnen het 
beleid. 
De recente regeringswissel heeft echter een in
grijpende verschuiving teweeggebracht Armen 
hebben het politieke breekijzer dat het Vlaams 
Blok geruime tijd voor hen was uit handen moe
ten geven en hebben plaats moeten ruimen voor 
een nieuwe politieke inzet: de bij de sub urbane 
middenklasse heersende anti-stedelijkheid om
buigen. Dat sociale rechtvaardigheid op deze 
manier in het stedelijk beleid het veld heeft 
moeten ruimen, heeft voor de aIme stedeling niet 
alleen directe gevolgen wat betreft ter beschik
king staande middelen en voorzieningen Op 
langere termijn lijkt het nieuwe stedelijk beleid 
ook de positie van armen op het maatschappelij
ke forum te zuIlen ondergraven door ze uit hun 
centraalstedelijke positie te wiUen verdringen 
De arme die in de stad op een voetstuk stond 
dreigt dan te verworden tot een eenzame huiler 
in de woestijn 

Noot 

I Deze vaststelling maet toch enigszins genuanceerd WOI

den In de SIF+ gemeenten was welzijn weliswaar de 
sector die in de beleidsplannen het meeste middelen weld 
toegewezen (25% in 1997, 24% in 2000), maar oak 
werkgelegenheid (20%), huisvesting (20, resp 17%) 
wijkontwikkeling (8% en 12%) en ruimtelijke ordening 
(10 en 7%) zijn van belang (bron Administratie Binnen~ 
landse AangeJegenheden, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap) 
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