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De GOC heeft haar 10-jarig bestaan willen beklemtonen door een bijzondere 
gebeurtenis. 
Zij heeft hiertoe een academische zitting gehouden in het Paleis voor Schone 
Kunsten op 10 februari 2004. 
De Voorzitter van de Commissie, de heer Coenraets, heeft tijdens zijn toespraak 
herinnerd aan de opdrachten van de GOC, terwijl hij het belang beklemtoonde in de 
rol van het proces van opmaak van de gewestelijke en gemeentelijke plannen en 
verordeningen waarvoor zij verzocht wordt een gemotiveerd advies uit te brengen 
voor de regering of de gemeenten naargelang het geval. Er stond ook een 
conferentie op het programma over het thema “Welke democratie(ën) voor welk(e) 
gebied(en) ?” door de Franse filosoof, Thierry Paquot, universiteitsprofessor (Institut 
d’Urbanisme de Paris, Paris XII – Val-de-Marne), uitgever van het tijdschrift 
“Urbanisme”. 
U kan op deze site de volledige tekst van de toespraak van de heer Coenraets en 
van de conferentie van de heer Paquot lezen. 
Op de tekst van de heren Coenraets en Paquot volgde deze van de Minister-
Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Ducarme, welke wij 
spijtig genoeg niet hebben kunnen inlassen. Hij verkoos de tekst die hij voorbereid 
had, te vervangen door een geïmproviseerde tekst die zeer spitsvondig was en niet 
ontdaan van een vleugje humor. 
Aldus heeft hij aan de Voorzitter van de Commissie de beslissing van de Raad van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herinnerd, welke op 6 februari 2004 de nieuwe 
ontwerpordonnantie heeft goedgekeurd over sommige bepalingen inzake ruimtelijke 
ordening; de GOC zal voortaan over een bijkomende termijn beschikken voor de 
overhandiging van haar advies over het ontwerp van GewOP, namelijk 90 dagen in 
plaats van 60; de heer Minister-Voorzitter verwees naar hetgeen de heer Paquot 
gezegd had, namelijk “onze maatschappij is onderworpen aan de tirannie van de 
“reële tijd”, de “dringendheid” en onderstreepte daarmee het aanzienlijk werk van de 
Commissie die, zoals de heer Coenraets had gezegd, zijn adviezen had opgesteld 
aan het eind van drukke werkzaamheden welke dikwijls “afgerond werden binnen te 
korte termijnen”. 
 
De toespraken werden gevolgd door een receptie-buffet zodat iedereen kon genieten 
van een ontspannen gastronomische atmosfeer en enige bedenkingen uitwisselen. 
 
Op deze academische zitting werden talrijke vertegenwoordigers uitgenodigd uit de 
universitaire, politieke, economische…  wereld evenals meerdere ministers van de 
Brusselse regering. 
 
Deze academische zitting werd een groot succes en degenen die niet de 
gelegenheid hebben gehad deze bij te wonen kunnen hieronder kennis nemen van 
de teksten. 
 
 


