Voor een mobiliteit die de Brusselaars past
DRP heeft geen ideologie en heeft nooit aangeboden de auto te gebruiken
om zich te verplaatsen. Maar DRP is een vzw die de Brusselaars met overtuiging bijstaat wanneer ze met de auto moeten/willen reizen.
Het gaat erom deze Brusselaars te beschermen tegen langzame of ongemakkelijke of opgelegde mobiliteit! Het doel is het bevorderen van een
efficiënte, multimodale mobiliteit, met inbegrip van de auto.
Het is tijd om de juiste vragen te stellen en deze te beantwoorden op sociaal,
economisch, operationeel en niet alleen op milieugebied. Daarom is het tijd
om het ontwerp voor het mobiliteitsbeleid «Good Move» te heroriënteren.
Een op de twee huishoudens zou in Brussel geen auto bezitten, maar deze
Brusselaars, die dikwels over minder inkomen beschikken, rijden vaak in de
auto van een familielid of vriend, of in een gehuurde auto wanneer dat nodig
is, of.... als passagier.
JA, mensen maken dagelijks meer dan een miljoen autoritten in Brussel, niet
voor hun plezier maar om zich «snel en goed» te verplaatsen.
JA, we moeten de aanwezigheid van auto’s op onze wegen verminderen, dankzij meer metro, wat «de» oplossing is om bijvoorbeeld 200.000 van deze ritten
te kunnen absorberen (niet mogelijk met trams en bussen, noch met de fiets).
JA, Brusselaars met een laag inkomen, die geen garage in hun huis hebben,
moeten beschikken over parkeerplaatsen in de buurt van hun huis, tegen een
betaalbare prijs, niet tegen 100 euro per maand en niet alleen op een «gedeelde» site, die de helft van de tijd niet toegankelijk is.
JA, auto’s zullen 100% schoon zijn in Brussel als ze elektrisch zijn en dus JA,
het is noodzakelijk om oplaadpunten in de openbare ruimte te plaatsen, zoals
Schaarbeek, dat al zes laadstations heeft.
JA, laten we ophouden te proberen de manier waarop Brusselaars zich bewegen op te leggen...
ALVAST BEDANKT aan de politieke vertegenwoordigers die alle mensen die in
Brussel zich verplaatsen willen respecteren, afhankelijk van hun behoeften en
gedwongheden.
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