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‘Goede publieke ruimte  
is cruciaal voor de democratie’
“Nu we van de ene crisis in de andere tuimelen, moet de conclusie toch 
zijn dat ons economisch systeem grote fouten bevat en crisissen uitlokt. 
In plaats van de symptomen te bevechten, moeten we ons op het 
neoliberalisme gestoelde systeem in vraag stellen.” Dat zegt 
verkeerskundige Kris Peeters. In zijn jongste boek ‘Weg van het systeem’ 
hebben mobiliteit en zeker het publieke domein nog wel een prominente 
plek, maar de auteur verruimt het blikveld. “Onze mobiliteits- en vele 
andere problemen vinden hun oorsprong in ons economisch systeem. 
Dat is de kern.” Lees het artikel vanaf p. 14.
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