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Voorwoord
L'état De bedoeling van de "Staat van het leefmilieu" is een beeld te schetsen van de situatie
van het leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze geeft een samenvatting van elk
onderwerp dat aan bod komt in de goed gestoffeerde "Schriftjes voor milieustatistiek", die
eveneens door het BIM worden gepubliceerd. Deze themaschriftjes, die verkrijgbaar zijn bij het
BIM, zijn opgebouwd uit technische steekkaarten. Aan de hand daarvan kan de lezer die zich
voor een bepaald onderwerp interesseert een gedetailleerder beeld vormen.
Dit document benadert op een systematische wijze het Brusselse leefmilieu met zowel zijn
menselijke als fysische eigenheden en belicht de openbare beheersinstrumenten van het
Gewest. Het bevat prioritaire actieplannen, krachtlijnen genoemd, met name op het vlak van de
vervuiling door het verkeer, groene ruimten met een sociaal karakter, de afvalverwerking door
recyclage en het zuiveren van afvalwater. De lezer die bezorgd is om de duurzame
ontwikkeling van het Gewest (d.w.z. een evenwichtige ontwikkeling die rekening houdt met
zowel de sociaal-economische als de ecologische doelstellingen) vindt er een antwoord in op
zijn vragen.
In dit document worden de verschillende thema's, die evenveel facetten vormen van het
leefmilieu, niet louter naast elkaar geprojecteerd. De opeenvolging van de hoofdstukken en de
verbanden die er dikwijls tussen bestaan, geeft de lezer voor het eerst een algemeen overzicht
van de situatie.
Een systematische woordenlijst, technische toelichtingen, grafieken, tabellen, kaarten en
illustraties verstrekken bijkomende informatie en maken het geheel luchtiger om lezen.
Veel leesplezier,
D. Gosuin, Minister voor Leefmilieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de la Région de Bruxelles-Capitale
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