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Smart City 
Samen op zoek naar argumenten. 
 
De omgevingsfactoren in de steden veranderen steeds sneller en 
diepgaander. De evolutie van de grootstedelijke context lijken 
exponentieel te verlopen. Organisaties, ondernemingen en politiek 
ondergaan dit en proberen voor steeds wisselende problemen en 
behoeften antwoorden te verzinnen. 
Ik kan me geen stad voorstellen zonder warme sociale weefsels. 
Dit was en is de missie van het middenveld. Hoe solidariteit waar 
maken vanuit grote diversiteit. Hoe het stedelijk project koppelen 
aan deze van de vele nieuwkomers en de Moslimgemeenschap in 
het bijzonder. Op zijn minst heb ik geprobeerd antwoorden te 
verzinnen. Brede school, een keuze voor de moeilijkste leerlingen, 
diversiteit als normaliteit… Dit vanuit de praktijk en in de dagelijkse 
realiteit. Vandaag in een andere rol met hetzelfde doel.  
Zaak is de mondiale transitie in de stad, hoe bevreemdend ook, 
positief te vertalen.  
Hoe dan ook als klassiek geschoolden starten we met een analyse. 
Ik heb de indruk dat velen, ook beleidsvoerders, zich niet bewust 
zijn van de maatschappelijke transities die zich momenteel 
voordoet. Men weet het wel, maar onze ‘leiders’ worden bedolven 
door de casuïstiek van het laatste incident. Daarbij krijgt de politiek 
noch het respect noch het intellectueel draagvlak die ze in de feiten 
verdienen.  
 
Analyse dus:  
Zonder te refereren naar interessante boeken probeer ik de triggers van de transitie te begrijpen en te 
formuleren. Dit is niet zomaar een vrijblijvende intellectuele oefening omdat het correct formuleren van 
oorzaak, gevolg en haar hiërarchie een voorwaarde is om te kunnen komen tot correcte concepten. 
Veranderingstheorie vertrekt meestal vanuit de grote technologische kwalitatieve sprongen. Het 
Buskruit, de stoommachine, de computer enz. Waar energie als basis deze sprongen bepaalden werd 
de recente kwaliteitssprong vooral beschreven vanuit de informatietechnologie. Hoewel, het belang 
van of de schaarste van grondstoffen blijft sterk spelen, met water als een van de belangrijkste, ook op 
het politieke vlak.  
De belangrijkste bepalende factoren zijn dus volgens mij het milieu, energie en technologie. Alle drie 
zijn momenteel in een versnellingsproces waardoor er sprake kan zijn van kwalitatieve stappen. De 
daaruit vloeiende mondialisering wordt in haar concrete verschijningsvormen sterk geformuleerd.  
De belangrijkste afgeleide kenmerken in West Europa zijn volgens mij de teloorgang van de sociaal 
democratie als politiek systeem, de demografische  ontwikkelingen en de exponentiële groei van 
communicatie en informatie. 
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Het debat, zowel in haar analyse en oplossingen is zeer verscheiden. De daaruit voorvloeiende 
literatuur is meestal van een hoge kwaliteit. Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat, behalve 
van een zeker enthousiasme voor oplossingen, er weinig oog is voor de menselijke schaal. Mobiliteit 
is anders voor kinderen en ouderen, om maar een voorbeeld te noemen. Als mensen elkaar niet 
aanraken gaan ze dood. Daar kan zelfs facebook niet tegen op. 
De crisis die momenteel als economisch wordt beschreven is terzelfdertijd oorzaak en gevolg. Ook 
hier gaat het hier over concrete mensen. Economische en sociale politiek, werkloosheid en armoede 
zijn geen theoretische thema’s. Verdriet en wanhoop worden hierbij het lot van miljoenen mensen. 
Mijn persoonlijke en politieke projecten situeren zich in bovenstaande context.  
Het is zo dat wij mensennood hebben aan metaforen en ritussen om de werkelijkheid te kunnen 
vatten. Het debat rond de rol van de godsdienst in de samenleving wordt zo herleidt tot een 
hoofdoeken kwestie. Soms karikaturaal, maar het is niet anders. De abstractie van Smart City wordt 
zo omgezet in het oprichten van scholen, ruimtelijke planning en energietechnologie. Daarin kan het 
contextueel argumenteren meerwaarde bieden bij het formuleren van concepten die niet vertrekken 
vanuit een negatieve probleemstelling maar vanuit visie op een toekomstige groene samenleving. 
Optimisme, deskundigheid en creativiteit zijn hierbij voorwaarden.  
Een start van een nieuw levensplan of een herhaling? 
Met kameraadschappelijke groeten, 
 
Luc Lamote 


