
‘heeft geen zin’. Om daar direct aan toe te voegen
dat een verdere groei van het autopark uitge-
sproken slecht is voor mens en milieu. Radicale
ingrepen zijn noodzakelijk, maar daarbij ‘moet je
ongelooflijk voorzichtig zijn’. Mensen ervaren zo’n
beleid al gauw ‘of je voorstelt hen een vinger af te
snijden’. 

Opvallend genoeg relativeert Stevaert de bete-
kenis van regulerende heffingen (die voor de
meeste forensen niet te ontwijken zijn en voor ‘ver-
zuring’ en agressie zorgen) en van technische in-
grepen als rotondes en bloembakken. De burger
moet niet alleen gehinderd, maar vooral ook ver-
leid worden — met behulp van positieve financiële
prikkels die, in combinatie met intensieve voorlich-
tingscampagnes, de vraag  naar groot- en klein-
schalig openbaar vervoer stimuleren. Het gratis
openbaar vervoer in Hasselt is daar een voorbeeld
van, net als de verstrekking van gratis treinabonne-
menten in ruil voor ingeleverde nummerplaten.

Maar het gaat Stevaert zeker niet alleen om een
betere ‘mix’ van auto- en ander verkeer. De auto zal
blijven en moet veel rationeler en milieuvriendelij-
ker gebruikt gaan  worden; inschikken om de kwa-
liteit van de omgeving te verbeteren; en niet in de
laatste plaats de verkeersveiligheid te dienen. Het
echte schandaal van het autoverkeer, aldus Ste-
vaert, zijn de duizenden doden die er per jaar val-
len. Vandaar: beperk de maximumsnelheid en con-
troleer streng; verminder de verzekeringspremie
van wie correct rijdt; en vooral: pak de ‘viespeuken’
op de weg, zoals hij ze noemt, keihard aan.

Stevaert brengt, met andere woorden, de verlei-
ding en de moraal terug in het verkeersbeleid. En
hij boekt er succes mee. Als hij de gangbare prio-
riteiten in dat beleid omdraait (eerst de verkeers-
veiligheid, dan de bestrijding van de verkeers-
armoede, en daarna pas de files), wordt hij daar-
voor niet afgestraft, maar boekt hij een grote ver-
kiezingsoverwinning. De PvdA, die de automobi-
listen de afgelopen jaren steeds meer naar de
mond is gaan praten, kan veel van hem leren.    

paul kalma
Directeur wbs; redacteur s&d

Steve Stunt en de
viespeuken
Drie maanden na de wonderbaarlijke electorale
terugkeer van de PvdA zorgde haar Vlaamse zuster-
partij, spa.a, voor een even opmerkelijk verkie-
zingsresultaat. Op 18 mei behaalde ze bij de Belgi-
sche Kamerverkiezingen ruim 23% van de Vlaamse
stemmen; 8% meer dan wat de sp in 1999 bijeen-
bracht. De sociaal-democraten zijn daarmee weer
terug op het kiezersaandeel van 20% tot 25% waar-
mee ze vertrouwd waren (zoals in Nederland de
PvdA, na de ‘dreun’ van mei 2002, weer terug is op
haar ‘oude’ niveau van 25% tot 30%).

Voor het electorale succes van de spa.a, dat
vooral ten koste van het groene agalev is gegaan,
zijn meerdere verklaringen te geven. De sp-nieuwe
stijl heeft geprofiteerd van haar verbond met een
afsplitsing van de Volksunie (‘Spirit’) en van haar
steun aan de Belgische paarse-coalitie-met-een-
groene-rand. Maar minstens zo belangrijk was de
persoonlijke populariteit van een aantal spa.a-po-
litici,  Steve Stevaert voorop. Stevaert, voorzitter
van spa.a en burgemeester van Hasselt, is een
groot stemmentrekker gebleken en heeft de verkie-
zingscampagne sterk beïnvloed. 

In de media is Stevaert geportretteerd als een
politicus die bescheidenheid en Schwung combi-
neert; die, zoals het gratis openbaar vervoer in Has-
selt bewijst, vaak met eenvoudige, maar controver-
siële oplossingen komt (wat hem de bijnaam ‘Steve
Stunt’ heeft bezorgd); en die een hekel heeft aan
het ‘gezaag’ van intellectuelen. ‘Populistisch’,
wordt hij wel genoemd. Zelf heeft hij niets met die
term. ‘Maar als een populist iemand is die moeilijk
realiseerbare dingen () waar kan maken, dan wil ik
ervoor gaan. Vergeet daarbij vooral niet dat die
moeilijk realiseerbare dingen tijd vergen en in eer-
ste instantie absoluut niet populair zijn.’

Deze uitspraken staan opgetekend in een boek
van Marcel Kerff over het beleid dat Stevaert jaren-
lang als minister van mobiliteit in Vlaanderen heeft
gevoerd, Filosoof of regelneef (Uitgeverij Van Hale-
wyck). ‘Een anti-autobeleid’, zegt de ex-minister,
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