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De meerderheid, die na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
is gevormd, is van plan om in elke wijk van de Stad Brussel (Vijfhoek, Laken,
Haren, Neder-Over-Heembeek, Louiza, Noord en Noordoost) de diensten en
de sociale, culturele, recreatieve en sportieve voorzieningen aan te bieden
waar onze medeburgers recht op hebben. Het doel is een Stad op tien minuten
creëren. Zo willen we de levens- en luchtkwaliteit verbeteren, de sociale
dualisering verminderen en de isolatie van buurten en van maatschappelijk
kwetsbaren voorkomen en bestrijden. De principes van solidariteit en gelijke
kansen vormen de basis van ons inclusief stadsproject, waarin elke inwoner zijn
plaats moet kunnen vinden. Het is van essentieel belang dat de projecten die
tijdens deze legislatuur worden uitgevoerd de sociaaleconomische ontwikkeling
bevorderen. Het aanbod van sociale ondersteuning voor de kwetsbaren en
mensen die leven in armoede zal worden verdergezet via het werk en de
diensten van het OCMW. Ook voor de senioren zal een Stad op maat van hun
behoeften worden aangeboden.
Brussel heeft als aantrekkelijke kosmopolitische Stad en hoofdstad van Europa
een voorbeeldfunctie. De meerderheid zal werken aan een harmonieuze
Stad waar kinderen veilig kunnen spelen, waar burgers actief zijn en elkaar
ontmoeten in een mooie, veilige, aangename en inclusieve omgeving. Gezonde
lucht moet aan iedereen worden gegarandeerd. Dit impliceert investeringen
in voetgangers- en fietsinfrastructuur en in het openbaar vervoer om zo de
autodruk te verminderen.
Een harmonieuze stadsmobiliteit vergt uiteraard een efficiënte samenwerking
met de verschillende gemeenten en bevoegdheidsniveaus. Openbare diensten
zullen beter worden afgestemd op gebruikers om zo onnodige verplaatsingen
te vermijden. Met de klimaatproblematiek in het achterhoofd zullen we de
groene en blauwe netwerken versterken en zullen we ons stedelijk beleid
aanpassen en onze acties op vlak van energie versterken. Met het oog op
een beter algemeen welzijn, zal de Stad Brussel eveneens een aantal tools
inzetten om op een duurzame manier werk te maken van gezonde voeding
bij de burgers. Brussel zal ook volop nieuwe digitale middelen gebruiken
om een Smart City uit te bouwen die het dagelijkse leven van haar burgers
verbetert. Uiteraard zal hier rekening gehouden worden met de problematiek
van de digitale kloof die leidt tot sociale uitsluiting van bepaalde doelgroepen.
Het toekomstige administratief centrum wordt een toonbeeld van een
kwaliteitsvolle en snelle service aan burgers, gesteund op digitalisering van
documenten, elektronische loketten en administratieve vereenvoudiging.
De aanhoudende demografische groei vereist een snellere renovatie van
bestaande sociale woningen – isolatie en energieprestatie – en het bestrijden
van leegstaande woningen. In samenwerking met het gewest zullen duurzame
woningen worden gebouwd, afgestemd op de behoeften van verschillende
types huishoudens. Er wordt vooral gelet op een goede integratie en verdeling
van nieuwe gebouwen binnen het stedelijke weefsel om zo een sociale mix en
een goede mix van stedelijke functies te waarborgen.

We besteden veel aandacht aan de Brusselse handelssector en de kleine
bedrijven. Zij dragen bij tot de economische dynamiek van onze stad, creëren
lokale werkgelegenheid en komen tegemoet aan de behoeften van de
inwoners. Daarom zullen we bedrijfsincubatoren stimuleren die gepassioneerd
werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovatie.
Als Stad voor de burger zal Brussel de hervorming van goed bestuur
voortzetten. Bovendien zullen Brusselaars worden geïnformeerd, geraadpleegd
en ondersteund om zo het aantal kwaliteitsvolle initiatieven uit te breiden
en ook om de Stad mee te bouwen. Een Stad voor iedereen, waar het
meerderheidsprogramma aan gaat werken, steunt vooral op de vrijheid om
zichzelf te zijn, ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid of geslacht. Het
leren samenleven is essentieel. In die zin vertegenwoordigt de veiligheid van
onze burgers het fundamentele recht om zich op elke plaats en op elk moment
vrij te ontwikkelen. De politie, waarvan het personeel zal worden versterkt, en
Bravvo spelen in dit opzicht een essentiële rol bij het ontraden, voorkomen
en onderdrukken van delinquent gedrag. De netheid van de publieke ruimte,
waarvoor we nieuwe inspanningen zullen leveren, verhoogt in dit opzicht het
gevoel van veiligheid van de inwoners.
Door haar diverse bevolking heeft Brussel de taak om een gastvrije Stad te
zijn. Ons lokale beleid stelt voor om deze realiteit te vertalen in het dagelijks
leven van de inwoners, in termen van administratief onthaal, scholing,
huisvesting, gezondheid, zelfontplooiing en deelname aan het burgerschap. Dit
meerderheidsprogramma wil bij onze medeburgers de fierheid van het wonen
in Brussel versterken.
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Met haar rijke erfgoed zal de Stad blijven investeren in culturele instellingen
en haar evenementenbeleid, rekening houdend met de leefbaarheid van
buurten. Op deze manier zal Brussel haar uitstraling versterken, wat de lokale
economie ten goede komt. Brussel kiest resoluut de weg naar de toekomst
… en de toekomst van de Stad zijn onze kinderen. Zorg en opvang voor jonge
kinderen en toegang tot kwaliteitsvol onderwijs blijven daarom onze prioriteiten.
Deze zullen zich vertalen in een toename van het aantal crècheplaatsen en de
ontwikkeling van nieuwe schoolinfrastructuur. Een school van welzijn en respect
die openstaat voor de wereld is de beste voorbereiding voor burgers die op hun
beurt de Stad van morgen zullen bouwen. Gezien deze essentiële rol van de
school streven we naar kosteloosheid binnen de onderwijsomgeving. Sporten,
binnen of buiten, wordt ook concreet gestimuleerd door de renovatie of aanleg
van infrastructuur.
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1

KINDEROPVANG
Een kwaliteitsaanbod, op maat van ouders én kinderen.

EEN KWALITEITSAANBOD AAN OPVANG VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR
Kinderopvang moet beschouwd worden als een recht en niet als een basisdienst.
Het moet de combinatie van werk en gezin mogelijk maken voor iedere ouder die dat
wenst. Het is eveneens een ondersteuning voor de opvoeding en het samenleven
binnen het gezin. Het draagt bij tot een optimale individuele en sociale ontwikkeling
voor ieder kind.
Die opvang moet ook een eerstelijns psychosociale begeleiding toelaten gezien meer
dan 30% van de Brusselse kinderen onder de armoedegrens leven.
De Stad Brussel zal zich blijven inzetten om, stelselmatig, een kwalitatieve
opvangplaats te verzekeren voor elk kind
Het aantal opvangplaatsen in kinderdagverblijven van de Stad optimaliseren en
verhogen
Volgende stappen dringen zich op:
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• het afronden van de projecten van kinderdagverblijven en co-opvang die gestart zijn
tijdens de legislatuur van 2012-2018;
• in de eerste plaats werken aan het verbeteren van het bezettingsgraad van de
bestaande kinderdagverblijven, met name door het herzien van de voorrangsregels;
• het opstellen van een nieuw plan voor het creëren van opvangplaatsen van 2018
tot 2024, in samenwerking met het Gewest en de Gemeenschappen (ONE en Kind &
Gezin), om in de eerste plaats te focussen op:
- de wijken waar het totaal aantal opvangplaatsen per kind lager is dan het
gewestgemiddelde (0,37), door de soorten zorg en opvang te diversifiëren
om te beantwoorden aan de behoeften van de ouders;
- de wijken waar de verhouding werkloze vrouwen het hoogst is voor het
creëren van gesubsidieerde opvangplaatsen;
- de coördinatie met de grensgemeenten van de Stad.
We zullen eveneens voorzien in de ontwikkeling van een soepel opvangsysteem in
functie van de beschikbare budgetten:

• door flexibele opvangplaatsen (opvanghaltes) op poten te zetten waar de kinderen
enkele voormiddagen of namiddagen per week kunnen opgevangen worden;
• door multi-opvang te organiseren (die kinderdagverblijf en opvanghalte combineert).
In alle kinderdagverblijven zullen we de opvang mogelijk maken van kinderen met
een handicap of een chronische ziekte.
We zullen samen met GIAL verder inzetten op de verbetering van de informaticatools
die het beheer van de kinderdagverblijven van de Stad vergemakkelijken.

© Photo by Colin Maynard on Unsplash

• door de gezinnen tegemoet te komen (aanwezigheid op openbare plaatsen zoals
markten);

VERBETEREN VAN DE BESTAANDE INFRASTRUCTUREN
We zullen verdergaan met het renovatieplan voor alle kinderdagverblijven door
de renovatie van alle kinderdagverblijven te plannen, en massaal te investeren
in energiebesparing, en met het oog op het comfort van de gebruikers en de
toegankelijkheid voor iedereen.
VOORBEELDKINDERDAGVERBLIJVEN VANUIT MILIEUPERSPECTIEF
De allerkleinsten zijn in het bijzonder gevoelig voor milieuvervuilingen. De plaatsen
voor opvang van kinderen van 0-3 jaar oud moeten op dit vlak het voorbeeld geven.
Alles zal dus in het werk gesteld worden om de volgende zaken te verzekeren:
●
●• de milieuvriendelijkheid van de gebruikte materialen;
●• de kwaliteit van de lucht in de lokalen;
●• de afwezigheid van overmatig lawaai;
●• de milieuvriendelijkheid van de gebruikte onderhoudsproducten;
●• de afwezigheid van onnodige straling en prioriteit geven aan het kabelnetwerk;
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●• de milieuvriendelijkheid van het kinderverzorgingsmateriaal;
●• de milieuvriendelijkheid van het speelgoed en het pedagogisch materiaal.
EEN KWALITEITSVOEDING
Het samenwerkingsverband met de Brusselse Keukens zal worden verdergezet na
een grondige evaluatie die zich met name zal concentreren op de kwaliteitsaspecten
van smaak en afvalbeheer.
EEN OPVANGOMGEVING ALS PARTNER VAN DE OUDERS
In de kinderdagverblijven van de Stad zal het accent gelegd worden op:
• de maandelijkse organisatie van bezoeken van de opvangomgevingen bestemd voor
ouders van baby’s die daar zullen naartoe komen;
●
• de regelmatige organisatie van ontmoetingen, workshops, opleidingen, … waarbij
gezinnen, waarvan het kind naar de opvangomgeving gaat, en het personeel elkaar
ontmoeten teneinde de communicatie en de betrokkenheid van de ouders te
verbeteren;
●
• het versterken van de vaardigheden en de begeleiding van het personeel teneinde
de opvang van de verschillende soorten publiek en van de verschillende gezinnen te
verzekeren (kwetsbaar, precair, met specifieke behoeften, …);
●
• het opleiden van het personeel voor het wegwerken van de vooroordelen teneinde
vanaf de allerjongste leeftijd gendergelijkheid te garanderen;
●
• de samenwerking met verenigingen om gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht
op te nemen in de opvangomgevingen;
• de samenwerking met het OCMW en de verenigingen met betrekking tot de opvang
van kinderen van de meest precaire gezinnen.;
●
• werken aan een systeem van pictogrammen voor ouders die geen Frans of
Nederlands spreken.

EEN PEDAGOGISCH KWALITEITSPROJECT
Het nieuwe gemeenschappelijk pedagogisch project zal ten uitvoer gebracht worden
door het in elk van de opvangomgevingen toe te passen in functie van de specifieke
aspecten daarvan. Dat zal gebeuren door ervoor te zorgen dat de professionals
betrokken worden bij de toepassing en door regelmatig een evaluatie te organiseren.
In het kader van dit pedagogisch project zal bijzondere aandacht geschonken
worden aan de globale ontwikkeling van het kind en aan het respecteren van zijn
individualiteit, meer bepaald door:
●
• het ontwikkelen van de pedagogische en ludieke tools;
●
• het ontwikkelen van de motoriek en de creativiteit;
.
• het bevorderen van de ontwikkeling van de gesproken taal.;
●
• het verderzetten van het project «Lezen van bij de geboorte»;
●
• het organiseren van gemeenschappelijke terugblikmomenten en een uitwisseling
van goede praktijken onder de professionals;

• het ontwikkelen van intergenerationele projecten;
Nu kinderarmoede één gezin op drie treft zijn de diensten voor psychosociale
begeleiding meer dan ooit onontbeerlijk en moeten zij versterkt worden.
De overgang tussen opvangomgeving en kleuterschool zal eveneens worden
vergemakkelijkt, met name door het organiseren van samenwerkingen met de
kleuterscholen, door het informeren van de ouders over de inschrijvingsprocedures
in de scholen van de Stad, alsook door het ontwikkelen van specifieke activiteiten
gericht aan de grootste kinderen van de opvangomgeving om ze te laten wennen aan
de school en de eerste schooldag gemakkelijker te laten verlopen.
GOED UITGERUSTE EN ONDERSTEUNDE PROFESSIONALS
Al het voorgaande is enkel mogelijk dankzij de professionals van de
opvangomgevingen (kinderverzorgsters, schoonmaaksters, psychologen, sociaal
assistenten, directrices, …) en de steun van de dienst Kinderopvang.
Het is dus ook nodig om omstandigheden te creëren teneinde een levenskwaliteit te
garanderen aan de professionals door:
●
• ● een omgeving te creëren om de bron van bezorgdheid en stress voor het personeel
te beperken (voorbehouden lokaal, ergonomie ...);
• de valorisatie van de vakkennis van de kinderopvang verder te zetten in de
scholen van de Stad maar ook door samenwerkingsverbanden aan te knopen met
de opleidingsinstellingen die verbonden zijn aan deze domeinen teneinde het
opleidingsaanbod te ontwikkelen;
• de opvang en opleiding van nieuwe personeelsleden te verbeteren;
• de voortgezette opleiding van de kinderverzorg(st)ers te verbeteren.;
●• momenten te organiseren voor het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken
onder de professionals van de verschillende structuren;
• de directies uit te rusten en op te leiden voor de specifieke aspecten van deze post:
communicatie, animatie en teambeheer, personeelsbeheer, preventie van conflicten,
evaluatie van het personeel, toezicht, ...
• te werken aan een einde-carrière plan voor de kinderverzorg(st)ers.
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• te waken over een «gender-neutrale» aanpak die open staat voor alle vormen van
ouderschap (één ouderschap, twee ouders van hetzelfde geslacht,...);

EEN UNIEK INFOLOKET
Momenteel houdt de «Dienst van het Jonge Kind» zich bezig met het coördineren
van het aanbod aan opvang van de Stad en het bieden van een luisterend oor voor
de ouders. Wij wensen de rol ervan uit te breiden en er het enige infoloket van te
maken voor alles wat te maken heeft met kinderopvang. De nodige samenwerkingen
met de andere diensten die door de overheidsinstanties of de verenigingen worden
aangeboden op haar grondgebied, zullen van daaruit opgezet worden.
Het zal bovendien op termijn het enige inschrijvingsloket zijn in een kinderdagverblijf.
Er zullen permanenties van de Dienst worden gehouden in elk verbindingsbureau,
bovenop de antenne gelegen aan het Sint-Katelijneplein, waar de openingsuren
opgetrokken zullen worden.
Verder zal de ‘Dienst van het Jonge Kind’ de rol toebedeeld krijgen om alle informatie
over de structuren voor kinderopvang op het grondgebied van de Stad te verzamelen
en te coördineren teneinde ouders een volledige informatie te kunnen aanbieden over
de opvangmogelijkheden.
Daartoe zullen de nodige personeelsmiddelen en technische middelen toegekend
worden.
EEN STAD DIE DE OUDERS ONDERSTEUNT
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Steun aan het ouderschap is een prioriteit in de door de stad beheerde
opvangomgevingen. De rol van de stad in het ondersteunen van de ouders mag
zich niet daartoe beperken en moet ook georganiseerd kunnen worden buiten de
opvangomgevingen en voor de kinderen die daar niet naartoe gaan.
De Stad zal in elk van de wijken de volgende zaken organiseren:
• opleidingsworkshops voor ouders;
• spreek- en ontmoetingsruimtes waar ouders onder elkaar van gedachten kunnen
wisselen en vragen kunnen stellen aan diegenen die beroepsmatig met kinderen
bezig zijn (verloskundigen, kinderartsen, …);
• culturele evenementen voor baby’s en hun ouders (voorstellingen, concerten, ...);
• ouderschapsmiddagen.
Er zullen verschillende mogelijkheden voor dringende gezinshuisvesting
aangemoedigd en ondersteund worden in samenwerking met de betreffende
verenigingen.
De Stad zal de mogelijkheid evalueren om ruimtes te ontwikkelen die toegankelijk
zijn voor de kinderen van de kinderdagverblijven en voor de kinderen die naar geen
enkele collectieve structuur gaan.
EEN BABYVRIENDELIJKE STAD
De Stad Brussel zal het voorbeeld geven inzake de opvang van baby’s en hun ouders.
Daarvoor zullen de voor het publiek toegankelijke diensten van de Stad (bevolking en
burgerlijke stand, verbindingskantoren, musea, bibliotheken, politiecommissariaten,
zwembaden, …), daar waar mogelijk, geleidelijk aan uitgerust worden met een «baby
corner». Deze opvangplaats zal bestaan uit:
• een adequate en comfortabele wachtruimte (speeltuigen, boeken,
zuigflesverwarmer, …);
• een ruimte voor het verschonen van baby’s die zowel toegankelijk zal zijn voor de
papa’s als voor de mama’s.;
• een ruimte waar de mama’s in alle sereniteit borstvoeding zullen kunnen geven.
De Stad zal eveneens in de mate van het mogelijke «baby corners» verplichten tijdens
evenementen die op haar grondgebied en a fortiori door haar zelf georganiseerd
worden.

Photo by Michal Bar Haim on Unsplash
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2
OPENBAAR

ONDERWIJS

Als inrichtende macht organiseert de Stad Brussel kleuteronderwijs, lager, secundair en hoger onderwijs, onderwijs voor
sociale promotie en secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan. Het onderwijs van de Stad behoort tot het officiële
gesubsidieerde onderwijs en heeft een niet-confessioneel karakter.

De Stad Brussel erkent de uiterst belangrijke rol die er voor het onderwijs is
weggelegd in de totstandkoming van een democratische, billijke en solidaire
samenleving waarin er plaats is voor iedereen. Het is de taak van een school om
individuen op te leiden die instaan voor hun eigen ontplooiing en de ontwikkeling van
een rechtvaardige, open en harmonieuze maatschappij. De school is een essentieel
instrument voor de bestrijding van sociale ongelijkheid. Om deze maatschappelijke
opdracht tot een goed einde te brengen, is ons onderwijs gebaseerd op de
grondbeginselen van een democratische samenleving, zoals gedefinieerd en
weerspiegeld in de educatieve en pedagogische projecten van de Stad:
• De openbare dienstverlening: continuïteit, flexibiliteit en gelijkheid voor elke
gebruiker.
• Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid: ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk,
zonder onderscheid. Het biedt iedereen zo hoog mogelijke slaagkansen en laat
iedereen toe zich ten volle te ontplooien.
• Democratie: ons onderwijs moet een toonbeeld zijn van respect voor de
fundamentele mensenrechten zoals die worden omschreven in de Grondwet
en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Kind.
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• Neutraliteit zoals gedefinieerd in het decreet van 31 maart 1994: een objectief
onderwijs dat vrij is van filosofische, politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen,
zodat elke persoonlijke overtuiging wordt gerespecteerd. Het betreft een actieve
neutraliteit die berust op objectiviteit, respect voor ieders fundamentele rechten en
vrijheden en de ontwikkeling van een kritische geest, waarbij de principes van vrij
onderzoek centraal staan.
• Gelijke kansen en diversiteit: ons onderwijs schuift de sociale, academische, culturele
en socio-economische diversiteit naar voren als bron van verrijking en vermijdt iedere
vorm van verbaning.
We willen aan alle Brusselaars reële vooruitzichten bieden, door vastberaden
te werken aan een democratische, eerlijke, solidaire en respectvolle samenleving.
We zijn er inderdaad van overtuigd dat een doeltreffend onderwijssysteem, geworteld
in de waarden van emancipatie en solidariteit, de leerlingen het juiste kader biedt om
de kennis en vaardigheden te verwerven die hen de rest van hun leven van pas zullen
komen.
Om tegemoet te komen aan het toenemende aantal leerlingen, heeft de Stad
Brussel er bovendien voor gekozen om massaal te blijven investeren in het onderwijs.
Deze investeringen zijn van menselijke, materiële (infrastructuur en uitrusting) en
pedagogische aard (methode en projecten). Het doel blijft een zeer hoogwaardig
onderwijs voor kinderen en jongeren en gelijke kansen op succes voor iedereen.
Het is onze taak om een efficiënte openbare dienst te verzekeren op het vlak van
onderwijs, en om de ontwikkeling, het succes en de ontplooiing van iedereen mogelijk
te maken, zonder onderscheid.
ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
De schoolkosten verlagen en streven naar gratis onderwijs
• De kosten voor naschoolse opvang en begeleide/omkaderde studie beperken.
• Initiatieven nemen om de schoolkosten te verlagen (diensten, en duurzaam en
recycleerbaar materiaal), onder andere door de organisatie van groepsaankopen,
bijvoorbeeld voor schoolklassen.
• Ruilbeurzen voor schoolbenodigdheden organiseren.
• De kosten van schoolklassen trachten te beperken voor de ouders.
• Het aantal scholen dat gratis naschoolse activiteiten organiseert in het
basisonderwijs verhogen.

• Onze deelname aan het proefproject van de Franse Gemeenschap rond gratis
schoolmaaltijden in de kleuterscholen uitbreiden en de bevoegde Vlaamse overheden
aanspreken om dit project open te trekken naar scholen van het Nederlandstalige net.
• De sportactiviteiten van de Stad Brussel gratis maken.
Het aanbod openbare scholen vergroten

• Het scholenplan 2018-2024 opstarten. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van
financiële middelen, zou dit plan o.a. de volgende projecten omvatten:
- Twee nieuwe scholen op de site van Thurn & Taxis;
- Nieuwe middelbare school Vuurkruis/Oorlogskruis;
- Renovatie en uitbreiding van het Athénée des Pagodes;
- Renovatie en uitbreiding van het Lycée Dachsbeck;
- Nieuwe school op de Heizelvlakte (Neo);
- Nieuw gebouw en uitbreiding van de basisschool Congres Dachsbeck;
- Renovatie van de Bockstael-campus (lager en secundair);
- Renovatie en uitbreiding van de Droomboom-school;
- De mogelijkheid bestuderen om een nieuwe Nederlandstalige school
te creëren en hiervoor een geschikte locatie zoeken
• De aan voorkooprecht onderworpen perimeters rond onze schoolcomplexen
vastleggen om de uitbreidingen te kunnen inplannen.
• De nieuwe gebouwen zodanig ontwerpen dat zij gebruikt kunnen worden door
de wijk, de bewoners en buitenschoolse initiatieven (sportclubs, verenigingen,
vakantiekampen, enz.) buiten de lesuren, en zo het gebruik van de schoolinfrastructuur
optimaliseren. De nieuwe gebouwen moeten ook rekening houden met actieve
vervoerswijzen.
• Erop toezien dat er voldoende gemeenschappelijke ruimten worden gecreëerd in de
nieuwe gebouwen van het secundair onderwijs.
Inclusie versterken
• De inclusie van leerlingen met specifieke behoeften in het gewoon onderwijs
bevorderen en aanmoedigen, ook in het secundair onderwijs, door het comité
‘Handicap’ te heractiveren (platform voor informatie en ondersteuning van directie en
leerkrachten).
• De mogelijkheid bestuderen om mobiel onderwijs uit te bouwen voor kinderen van
asielzoekers.
• De mogelijkheid bestuderen om buitengewoon onderwijs uit te bouwen voor
autistische kinderen die niet in het klassieke onderwijssysteem terecht kunnen en dit
onderwijs implementeren.
LEERMETHODES EN PROJECTEN MET SLAAGKANSEN VOOR IEDEREEN
Methodes en projecten
• Actieve leermethodes promoten die gericht zijn op autonomie en samenwerking,
waarbij de leerling al doende leert, en deze in zoveel mogelijk scholen ingang doen
vinden.
• Samenwerking tussen de leerlingen, leerkrachten en burgermaatschappij
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• Het scholenplan 12-18 voltooien (reeds gefinancierd):
- Mutsaard-project (kleuter - lager - secundair);
- Nieuwe tuinbouwschool;
- Nieuwe Franstalige kleuterschool (Donderberg);
- Nieuwe Nederlandstalige basisschool Zennestraat (Vijfhoek).

bevorderen (in plaats van concurrentie).
• Een gedifferentieerde pedagogie bevorderen die gebaseerd is op leermethodes
die het ritme en de behoeften van het kind respecteren, zodat het op zijn/haar eigen
manier zoveel mogelijk vaardigheden kan ontwikkelen.
• Nieuwe technologieën implementeren om een gedifferentieerd onderwijs te
ontwikkelen dat aangepast is aan de behoeften van elk kind (gepersonaliseerde
oefeningen, spraakherkenning voor lezen en schrijven, wiskunde in drie dimensies ...).
• De verwerving van basisvaardigheden en de kennis van de onderwijstaal verbeteren,
voor leerlingen van wie de moedertaal niet Frans of Nederlands is, met bijzondere
aandacht voor jonge nieuwkomers, wier slaagkansen afhangen van deze taalkennis.
• Het opsporen van leerstoornissen vanaf de kleuterschool verbeteren door o.a.:
- de initiële opleiding en voortgezette vorming van leerkrachten te versterken,
- het logopedie-project in het secundair onderwijs ook in het basisonderwijs
in te voeren
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De taak van de logopedisten bestaat erin om:
	▪- leerstoornissen op te sporen
▪	
- ouderbegeleiding voor te stellen
▪	
- leerkrachten te helpen om hun aanpak af te stemmen op de moeilijkheden
van het kind
▪	
- de teams te ondersteunen bij het organiseren van aangepaste examens
▪	
- deel te nemen aan de klassenraad om extra toelichting te geven.
• Leerlingen die het moeilijk hebben voortdurend ondersteunen met een snelle
remediëring (zodra het probleem zich stelt).
• De verschillende projecten van begeleiding door pedagogen (steunpunten in
lagere scholen, mentoraat, remediëring ...) binnen en buiten de school (jeugdcentra,
verenigingen ...) steunen.
• De schoolbegeleiding door PMSC verbeteren door efficiëntere tools aan te reiken en
deze begeleiding laten berusten op een fundamenteel principe: de ontplooiing van
de talenten van de leerling aanmoedigen.
• De wetenschappelijke (rationele) geest ontwikkelen vanaf een zo jong mogelijke
leeftijd (wetenschapsworkshops, ‘tellen in de kleuterklas’, enz.).
• Autonoom werken aanmoedigen vanaf de lagere school om de overstap naar het
middelbaar voor te bereiden.
• De banden met de ULB en VUB aanhalen (lokalen delen, brugklassen,
voorbereidende cursussen, enz.) voor een vlotte overgang van het secundair naar
het hoger onderwijs.
• Meer e-learning.
• Een online platform creëren:
- Voor de leerkrachten, om de uitwisseling van goede praktijken en de
communicatie tussen de teams te bevorderen.
- Voor de leerlingen, met informatiebronnen die door onze pedagogische
adviseurs en onze leerkrachten gevalideerd worden, zodat er een soort van
virtuele, officiële campus ontstaat voor alle instellingen van de Stad.
HET LEREN VAN VREEMDE TALEN AANMOEDIGEN
Talen leren is essentieel voor een duurzaam samenleven in een multiculturele
samenleving met vele gezichten, vooral in een kosmopolitisch Gewest waar mobiliteit
en meertalige contacten essentieel zijn.
• Nieuwe leermethodes en structurele partnerschappen voor taaluitwisselingen
ontwikkelen ter bevordering van de tweetaligheid.

• Blijven investeren in e-learning onder begeleiding van een leerkracht.
• Naschoolse activiteiten organiseren in beide landstalen of in een andere taal.
• De banden tussen Franstalige en Nederlandstalige scholen in de buurgewesten
versterken, onder andere door middel van verbroederingen tussen Franstalige scholen
in Wallonië en Nederlandstalige scholen in Vlaanderen, met uitwisselingsprojecten
voor leerlingen.
• De talen die de leerlingen spreken erkennen en valoriseren.
• Nagaan welke voorwaarden aanwezig moeten zijn om een immersieschool op te
richten en deze voorwaarden creëren om het succes van het project te verzekeren.
EEN WARM ONDERWIJS DAT WEDERZIJDS RESPECT EN PSYCHOLOGISCH
EN FYSIEK WELZIJN HOOG IN HET VAANDEL DRAAGT
• Acties blijven voeren rond mediaopvoeding vanaf een zo jong mogelijke leeftijd,
om kritisch denken te ontwikkelen.
• Welzijnsprojecten op school uitbreiden, zoals het ‘inspiratie-uurtje’ dat steunt op
meditatie en geweldloze communicatie.

• Sensibiliseringsacties voor ouders en kinderen op touw zetten over diverse thema’s
ter bevordering van een gezonde levenshouding en goede leeromstandigheden
(gezonde voeding, slaap, sport).
• Activiteiten rond gezondheidsopvoeding voortzetten en uitbreiden in de
schoolinstellingen:
- De actie ‘soep om 10 u.’ doortrekken over het ganse jaar;
- De ‘week van de gezonde voeding’ verder uitbreiden. Initiatief om leerlingen
op een leuke en aangepaste manier bewust te maken van het belang van het
eten van fruit en groenten;
- Biologische, lokale en seizoensgebonden producten promoten in de
schoolrefters;
- De actie ‘Chef at school’ verderzetten, waarbij echte chefs de scholen
bezoeken;
- Sport promoten en ‘ervaringsgericht sporten’ aanmoedigen om
genderstereotypen in de sport te bestrijden;
- Meer tabakspreventie voeren (‘Rookvrije school’) en alle vormen van
verslaving bestrijden;
- Het gewicht van de boekentas naar beneden halen.
• Het investeringsplan verderzetten om drinkbaar water aan te bieden op alle scholen
en tijdens alle verschillende evenementen waaraan de leerlingen deelnemen.
• Oprichting van een sportbibliotheek zodat sportleerkrachten gebruik kunnen maken
van een breed scala aan gemeenschappelijke sportuitrustingen.
ONDERWIJS DAT MEE IS MET DE MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES
• Nieuwe opleidingen organiseren:
- Een master in geluidskunst aan het Arba-Esa
- Een bachelor leerkracht secundair onderwijs Nederlands buiten de
werkuren
- Een bachelor met specialisatie in lichamelijke voorbereiding en training
(voor sportzalen en -clubs)
- Een bachelor voor alle pedagogische diploma’s in knelpuntfuncties 		
(leerkrachten Nederlands, wetenschap, wiskunde) buiten de werkuren
- In verband met de evenementensector
- Een optie sport in het secundair onderwijs
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• Projecten tegen pesten en vooral cyberpesten steunen.

• Het opleidingsaanbod in het beroepsonderwijs herzien zodat de opleidingen
daadwerkelijk tewerkstellingsperspectieven bieden zonder aan polyvalentie in te
boeten.
• Het onderricht van de geschiedenis van culturen, religies, wereldbeschavingen,
immigratie, kolonialisme en de Europese geschiedenis veralgemenen.
• De samenwerkingsverbanden versterken tussen ons beroepsonderwijs en:
- de verschillende diensten van de Stad (ziekenhuizen, rusthuizen, BME,
politiezone ...)
- de grote openbare werkgevers van het Gewest (MIVB, NMBS ...)
- de beroepsfederaties/private werkgevers
- de netwerken van de sociale en solidaire economie
- de evenementensector
• Actief deelnemen aan de denkoefening over het Pact voor een uitmuntend onderwijs
(‘Pacte d’excellence’) (met name door de implementatie van een stuurplan in elk van
onze instellingen) en de hervorming van de initiële opleiding.
• Een proefproject ‘leren programmeren’ opstarten.
• De communicatie met de ouders en de leerlingen verbeteren, met name via digitale
platformen (e-campus, smartschool, enz.)
• De intergenerationele activiteiten uitbreiden.
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• De samenwerkingsverbanden tussen onze kunstscholen en de culturele instellingen
op het grondgebied van de Stad Brussel versterken.
• Zoveel mogelijk Franstalige en Nederlandstalige scholen mee opnemen in de
plannen die een betere integratie van de scholen in hun wijk nastreven (Brede School,
gewestelijk scholenplan).
• De fusie voltooien tussen de Haute Ecole Fransisco Ferrer en de Haute Ecole Lucia
De Brouckère in het kader van de hervorming van het hoger onderwijs.
EEN ONDERWIJS DAT ZICH INZET OM DE BURGERS VAN MORGEN TE VORMEN
• Een dienst ‘gender’ oprichten binnen het departement, die belast wordt met:
- het opzetten van transversale projecten tussen de verschillende
onderwijsniveaus .
- het ontwikkelen van opleidingsmodules over de gelijkheid tussen vrouwen
en mannen voor elk onderwijsniveau .
- ervoor zorgen dat het leertraject relationele, affectieve en seksuele
opvoeding in de lagere en middelbare school ook de beginselen gelijkheid
en respect voor iedereen aan bod laat komen.
- het aanmoedigen, steunen en voorstellen van initiatieven ter bevordering
van gendergelijkheid:
- het aanmoedigen van gemengde lessen lichamelijke opvoeding
• De burgerstage uitbreiden naar al onze middelbare scholen.
• De workshops rond filosofie steunen om nadenken, actief luisteren en een open
geest te stimuleren.
• De projecten ondersteunen die strekken tot:
- het ‘samen bouwen’ en de bestrijding van maatschappelijke dualisering
- het leren van de democratische waarden en de uitdrukking ervan
- de bestrijding van racisme, xenofobie en antisemitisme
- de bestrijding van homofobie
- het leren van de politieke en sociale context en de instellingen van België
en Europa, ook via debatten met woord en wederwoord, in aanwezigheid van
actoren van het maatschappelijke middenveld.
• De ontwikkeling van de Schoolvervoerplannen in onze instellingen verderzetten,

om de zachte mobiliteit van het personeel en de leerlingen te stimuleren en te
organiseren, door middel van proefprojecten en met de steun van de ouders
(voetgangersrijen, veilig gebruik van de fiets, fietsenstallingen, enz.).
• De ouders aanmoedigen om actieve vervoerswijzen te gebruiken en de directe
schoolomgeving zo aanleggen dat de luchtkwaliteit in en rond de school verbetert.
• Bewust maken van de principes van duurzame ontwikkeling en bescherming van het
leefmilieu op drie vlakken: sociaal, ecologisch en economisch:
- Afvalsortering in de scholen handhaven en verbeteren door zowel het
personeel als de leerlingen te sensibiliseren, om te streven naar ‘0% afval’.
- Alle vormen van verspilling bestrijden.
- Schoolactiviteiten en uitstappen aanmoedigen die de natuur in de verf
zetten (moestuin, composteren, bezoek aan producenten, biodiversiteit,
duurzame voeding, enz.).
• Leerlingen aanmoedigen om actief deel te nemen aan het schoolleven, onder meer
via de leerlingenraden en klasvertegenwoordigers.
EEN ONDERWIJS IN EEN VEILIG, AANGENAAM EN FUNCTIONEEL KADER

• De inrichting van speelplaatsen en ruimten voor buitenschoolse activiteiten
verderzetten om er gediversifieerde onderwijsprojecten te ontwikkelen, met de input
van de pedagogische teams, de leerlingen en de ouders.
• De speelplaatsen vergroenen en voorzien van uitrustingen.
• Meer studieruimten inrichten voor de studenten van het hoger onderwijs.
• Ruimten inrichten waar dialoog en ontmoetingen mogelijk zijn.
• Doorgaan met de aanpassings- en beveiligingswerken aan de schoolomgeving,
in nauwe samenwerking met de dienst Wegeniswerken, ter bevordering van de
zachte mobiliteit (bewegwijzering, verbreding van trottoirs, fietsenrekken, enz.).
• Doorgaan met de organisatie van technopreventieve bezoeken en
bewustmakingscampagnes over verkeersveiligheid.
• Een nieuw investeringsplan uitvoeren om het energieverbruik terug te dringen
en aanzienlijke besparingen te realiseren (dakisolatie, (drie)dubbele beglazing,
thermostatische kranen, enz.).
• Voortzetting van de inbraakbeveiligingsacties (Amok of terrorisme) in samenwerking
met de politie.
• De samenwerking met sportclubs en wijkverenigingen om sportuitrustingen ter
beschikking te stellen, verderzetten en versterken.
• Bijzondere aandacht besteden aan de geluidsnormen en de geluidshinder beperken.
• De sanitaire installaties verder renoveren.
• Ten minste één keer per jaar een zichtbare actie ondernemen ter bevordering van
de netheid in de scholen zelf maar ook daarrond, in samenwerking met de dienst
Openbare Netheid.
AANGEPASTE EN DUURZAME VOORZIENINGEN EN MATERIALEN
• De infrastructuur van ons beroepsonderwijs verder uitbouwen.
• Nieuwe technologieën blijven aanbieden om digitale scholen te creëren
en tegelijkertijd een respectvol gebruik waarborgen.
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• De renovatie van de bestaande infrastructuren verderzetten.

• Doorgaan met het vervangen van de bestaande uitrusting van onze scholen
door duurzaam en recycleerbaar schoolmeubilair.
VOLDOENDE GEKWALIFICEERD EN GEMOTIVEERD PERSONEEL
Voldoende onderwijzend personeel
• Op korte termijn:
- een beroep doen op laatstejaarsstudenten (bachelor en master).
- een beroep doen op gepensioneerde leerkrachten.
- leerlingen de kans geven om nieuwe technologieën te gebruiken
(virtueel platform, e-learning, enz.) onder begeleiding van een personeelslid.
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• Op de middellange termijn het schaarsteplan nieuw leven inblazen:
- Jongeren warm maken voor het onderwijs en hen aanmoedigen om een
pedagogische richting te kiezen, onder andere aan de Hogeschool Francisco
Ferrer, door deel te nemen aan studie- en jobbeurzen en interactieve
en dynamische informatiesessies te blijven organiseren voor de laatstejaars
van het secundair onderwijs;
- het beroep van leerkracht blijven promoten, jongeren warm maken en
stimuleren om de opleiding ad hoc te volgen;
- de begeleiding van toekomstige leerkrachten tijdens hun stageperiode
in onze instellingen verbeteren, zodat zij na hun opleiding ook daadwerkelijk
bij ons blijven.
• Begeleiding van nieuwe leerkrachten:
- de goede opvang en begeleiding van jonge leerkrachten verderzetten en
nog beter maken;
- het mentoraat voor beginnende leerkrachten uitbreiden.
- de directie een grotere rol laten spelen in de begeleiding van jonge 		
leerkrachten.
GEKWALIFICEERD EN GEMOTIVEERD ONDERWIJSPERSONEEL (LEERKRACHTEN,
OPVOEDERS, OPVOEDEND HULPPERSONEEL, ENZ.)
• Systematisch in de initiële opleiding de volgende thema’s opnemen:
- de bestrijding van vooroordelen (racisme, seksisme, enz.).
- de ontwikkeling van kritisch denken en de methode van filosofische
workshops;
- de praktijk van ‘warm onderwijs’ (bienveillance éducative);
- mindfulness als pedagogisch instrument;
- het opsporen van leerstoornissen, sensibilisering voor onmiddellijke 		
remediëringstechnieken en voorzieningen die kunnen worden ingezet
- het toepassen van actieve en gedifferentieerde leermethodes die 		
aangepast zijn aan ieder kind;
- e-learning.
• In de voortgezette opleiding, de nadruk leggen op:
- het opsporen van leerstoornissen, sensibilisering voor onmiddellijke 		
remediëringstechnieken en voorzieningen die kunnen worden ingezet;
- nieuwe leermethodes en pedagogische instrumenten.
• Pedagogische ondersteuning van leerkrachten bij de omschakeling naar digitale
tools en digitale kennis (e-learning, BIT’s, tablets ...).
• Het onderwijzend personeel de nodige middelen aanreiken zodat het gepast kan
reageren op risicogedrag en tekenen van mishandeling.

• Constructieve evaluaties invoeren.
• De constructieve dialoog met de vakbondsorganisaties verderzetten.
BETROKKEN OUDERS DIE ALS VOLWAARDIGE PARTNERS WORDEN BESCHOUWD
• De vertrouwensrelatie ouders-school versterken door meer informatie, dialoog en
participatie.
• Ouderverenigingen stimuleren en steunen; hen voorstellen om aan te sluiten bij
FAPEO.
• Digitale instrumenten ontwikkelen om de communicatie tussen de school en de
ouders te verbeteren.
• Ouders beter informeren over studiebegeleidingsprojecten van de Stad of die de
Stad ondersteunt in de scholen en verenigingen.
• Ouders betrekken bij projecten voor de herinrichting van de ruimten voor
buitenschoolse activiteiten en speelplaatsen.

• Ouders betrekken bij de Schoolvervoersplannen om de zachte mobiliteit
te bevorderen.
HET OPENBARE LEESAANBOD VEELZIJDIGER MAKEN
Bibliotheken doen tegenwoordig veel meer dan alleen maar boeken uitlenen; ze
hebben hun materialen aangepast aan de noden van het publiek. Bibliotheken zijn
echte maatschappelijke actoren geworden en hebben zich derhalve aangepast
aan de nieuwe noden van hun publiek (informaticaruimten, wifi-aansluiting, enz.). Zij
bieden tal van educatieve activiteiten aan (klassen ontvangen, literaire ontmoetingen,
conferenties, tentoonstellingen, workshops, leesclubs, enz.). Om deze omschakeling
verder te zetten, willen wij:
• Een openbare bibliotheek ‘van de toekomst’ oprichten met lees- en werkruimten,
een digitale ruimte, een ontspanningsruimte met mogelijkheid tot een snelle hap, enz;
• Een centrum voor de geschiedenis van het prentenboek oprichten;
• De bibliotheek van Brunfaut in de Modelwijk onderbrengen in een nieuwbouw die
groter en geschikter is, in samenwerking met de Lakense Haard;
• De bibliotheek van Brand Withlock onderbrengen in een nieuw gebouw (Strostraat);
• Het proefproject ‘Lire dès la naissance’ verderzetten in samenwerking met de dienst
Kinderopvang;
• Hechter samenwerken met onze rusthuizen (intra en extra muros).
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• Ouders betrekken en voorlichten om mogelijke straatschoolprojecten te ontwikkelen
in samenwerking met de politiediensten en de dienst Mobiliteit.

JEUGD
De Huizen van het Kind en de jeugdcentra zijn plaatsen die de socialisering van het
kind bevorderen. Ze hebben een voorbeeldfunctie, omdat het leerplekken zijn voor
samenleven in groep. Ze moeten dan ook een weerspiegeling van de samenleving
zijn, waar tegenstrijdigheden en confrontaties uitgesproken en uitgelegd worden,
en bij consensus worden opgelost. Uitgaande van het beginsel dat diversiteit een
verrijking is, moeten kinderen en jongeren opgevoed worden tot verantwoordelijke
burgers, die in staat zijn bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische,
hechte en pluralistische samenleving die openstaat voor alle culturen. Er wordt
speciaal aandacht besteed aan sociaal, economisch, cultureel en emotioneel
zwakkere kinderen en jongeren, zodat iedereen krijgt wat hij nodig heeft om zich te
kunnen ontplooien.
Aansluitend hierop verbindt de Stad Brussel zich ertoe om aan te sluiten bij de
‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’, een initiatief van Unicef dat er naar streeft de
beginselen van het internationale Kinderrechtenverdrag te waarborgen.
Dit verdrag werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties op 20 november 1989 en door Frankrijk bekrachtigd op 26 januari 1990. Door
een ‘Kindvriendelijke stad’ te worden, treedt de Stad toe tot een internationaal netwerk
waarin goede praktijken en voorbeelden van sociale innovatie worden uitgewisseld.
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Omdat de jeugd de drijvende kracht en de grootste rijkdom van Brussel is
(30% van de Brusselse bevolking is jonger dan 24 jaar), ziet de Stad Brussel jongeren
als volwaardige partners in haar overheidsbeleid. Hiertoe zullen wij ‘Staten-Generaal
van de jeugd’ organiseren met de Brusselse jongeren en experten uit de sector. De
Stad zal er alles aan doen om ‘Europese Hoofdstad van de Jeugd’ te worden
HET PERSONEEL ONDERSTEUNEN EN VORMEN
• De opdracht van de straathoekwerkers herdefiniëren.
• Het onthaal en de omkadering van nieuwe personeelsleden verbeteren.
• Een opleidingsplan opstellen voor de domeinen ethiek en pedagogie.
HET PEDAGOGISCH PROJECT BIJWERKEN EN KWALITEITSVOLLE
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN ONTWIKKELEN
• Het activiteitenaanbod tijdens de schoolvakanties en het buitenschools aanbod
diversifiëren en uitbreiden.
• De structuren en activiteiten aanpassen om de integratie van kinderen en jongeren
met specifieke behoeften te bevorderen.
• Sport en gezonde voeding promoten bij kinderen en adolescenten.
• Preventieve acties tegen tabaksgebruik opzetten (voorlichting, ‘rookvrije omgeving’)
en ter bestrijding van alle vormen van verslaving.
• Het kritisch denken vanaf een zo jong mogelijke leeftijd bevorderen, meer bepaald
door de workshops rond filosofie te veralgemenen en meer projecten te organiseren
rond mediaopvoeding.
• De acties rond het thema duurzame ontwikkeling versterken: projecten voor een
verstandig energieverbruik, activiteiten rond afval sorteren, enz.
• Het leren van talen aanmoedigen door meer ludieke bewustmakingsactiviteiten
en immersie, gesprekstafels in de Huizen van het Kind en de jeugdcentra en
gezamenlijke activiteiten tussen de Franstalige en Nederlandstalige structuren.
• In elk Huis van het Kind een kinderraad oprichten en in elk jeugdcentrum een
jongerenraad, en deze raden een participatief budget geven. Ten minste één keer per
jaar een plenaire vergadering met alle wijken organiseren.
• Jongeren aanmoedigen om zich mee in te zetten voor de organisatie van het
jeugdcentrum, de wijk, de Stad ...

• De voorwaarden scheppen voor een actieve participatie van jongeren om een sterke
en open samenleving op te bouwen (vergaderzalen, enz. …).
• Subsidies vragen aan de VGC om meer activiteiten voor Nederlandstalige jongeren
op te zetten.
• Educatieve projecten rond respect voor verscheidenheid voortzetten (strijd tegen
discriminatie, fascisme en racisme, noord-zuidtegenstelling, gelijkheid man en vrouw,
respect voor seksuele geaardheid, enz.).
• Meer studiebegeleiding voor jongeren in het middelbaar onderwijs via onze
jeugdstructuren.
• Samenwerken met de structuren die een divers publiek opvangen.

• De toegang tot cultuur vergemakkelijken en artistieke creatie stimuleren, meer
bepaald in samenwerking met culturele en kunstinstellingen.
• De openingsuren van speelpleinen in de lente- en zomervakanties verlengen en hun
omkadering garanderen.
• Jongeren aanmoedigen om de monitoropleiding te volgen aan het Elisabeth Cartercentrum om zo de onderwijsberoepen aantrekkelijker te maken.
• Een sociaal-educatief project voor kinderen van asielzoekers opzetten.
• Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen integreren in de bestaande
jeugdstructuren.
GEPASTE INFRASTRUCTUUR EN GEPAST MATERIAAL AANBIEDEN
• De omgeving rond opvangplaatsen veilig maken (zone 30, oversteekplaats voor
voetgangers, enz.) op stedenbouwkundig vlak.
• Het jeugdcentrum R’En Arts en het gemeenschapscentrum Rempart des Moines
herinrichten.
• Het jeugdcentrum Locomotive verhuizen naar een nieuw gebouw dat ruimer
is en beter aangepast aan de behoeften.
• Het Huis van het Kind Noordpool verhuizen naar een nieuw gebouw dat ruimer
is en beter aangepast aan de behoeften.
• Een gezamenlijke infrastructuur oprichten in Haren, waarin jongerenactiviteiten
en de bibliotheek zullen worden ondergebracht.
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• Meer inzetten op intergenerationele activiteiten.
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HUISVESTING
Na werkloosheid vormt huisvesting de grootste kopzorg voor een toenemend aantal Brusselse gezinnen.
Heel wat medeburgers ondervinden dagelijks moeilijkheden om toegang te krijgen tot een behoorlijke woning:
onbetaalbare aankoopprijzen, voortdurend stijgende huurprijzen, toename van de huurkosten enz. Als we deze crisis – die
vooral lagere inkomens en kwetsbare bevolkingsgroepen treft – met succes willen aanpakken moeten we ingrijpen op
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het publieke en private woningaanbod. Dat is de reden waarom de Stad Brussel
een ambitieus woonbeleid voert en nog versterkt – in overeenstemming met artikel 23 van de Belgische grondwet,
over het recht op wonen. Een degelijke woning moet mensen in de eerste plaats in staat stellen om aan hun universele
behoeften te voldoen, zoals slapen, een gezin stichten, een actief leven leiden, studeren of werken.

De Stad Brussel zet zich in voor het Klimaatakkoord van Parijs en ontwikkelt een eigen
plan voor de toekomstige generaties. Wij moeten ervoor zorgen dat de meest kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan en profiteren van deze ecologische transitie. De
dringende renovatie van sociale woningen en de bouw van nieuwe woningen moet
een antwoord bieden op vraag naar gezondere lucht, de strijd tegen de klimaatverandering en de beperkte budgetten van sociale huurders.
Daarnaast geeft de Stad impulsen op het vlak van de bouw van nieuwe woningen,
ligging en kwaliteit van de woningen, sociale en functionele mix van de huisvesting,
bescherming van de kwetsbaarste burgers enz.
Als we onze inspanningen om de gelijktijdige uitdagingen van de bevolkingsgroei
en de veroudering van de gebouwen op lange termijn willen bestendigen, dienen
we het aantal kwalitatieve woningen op het grondgebied van de Stad Brussel op te
voeren. Op dat vlak zal de meerderheid vooral kiezen voor de renovatie van bestaande
gebouwen en minder voor openbare projecten van grote wooncomplexen. In het
kader van haar stedenbouwkundige beleid zal de Stad ook de nodige aandacht
besteden aan nieuwbouw en in dat verband streven naar een verdichting van de
‘woonkernen’, om op die manier te vermijden dat de stad nog uitbreidt. Bij de bouw
van openbare (sociale of middelgrote) woningen zullen duidelijke richtlijnen worden
gevolgd voor dit soort projecten. Daarbij zal voorrang worden verleend aan:
- kleine eenheden die over het grondgebied zijn verspreid;
- de sociale en functionele mix in al haar projecten;
- projecten waarin zo veel mogelijk openbare voorzieningen zijn opgenomen;
- een voorafgaande overlegfase bij de omschrijving van de projecten.
VERSNELLING VAN DE RENOVATIE VAN SOCIALE WONINGEN
De renovatie van sociale woningen - en dan vooral op het vlak van het energieverbruik
- vormt een essentiële prioriteit, omdat bewoners op die manier energiekosten
kunnen besparen en elke dag van een hogere levenskwaliteit kunnen genieten.
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In Brussel komt het erop aan om het betaalbare woonaanbod uit te breiden, binnen
de huidige context van demografische groei en een tekort aan huurwoningen,
waardoor mensen in slechte woonomstandigheden terechtkomen. Deze
kwantitatieve uitdaging gaat gepaard met een maatschappelijke uitdaging, want
Brussel kent sinds de jaren 90 van de vorige eeuw een sterke stijging van de
vastgoedprijzen, die niet gepaard gaat met een gelijkwaardige inkomstenstijging.
Dit zorgt ervoor dat Brusselse gezinnen steeds meer op zichzelf terugplooien.
Zo leven verschillende generaties langer op hetzelfde adres, terwijl steeds meer
jongvolwassenen naar de ouderlijke woning terugkeren. Gezinnen verlaten Brussel
om zich in de rand te vestigen, in de hoop dat ze daar een betaalbare woning
vinden die aan hun behoeftes is aangepast.
Onze Stad speelt niet alleen een rol op het vlak van het regionale woonbeleid,
maar stimuleert ook de plaatselijke ontwikkeling van de woningmarkt. In dit
verband willen we er evenwel op wijzen dat de bevoegdheid ‘sociale woningen’
strikt genomen een gewestelijke en niet een gemeentelijke bevoegdheid is hoewel de Stad via 2 OVM’s sociale woningen beheert.

De Brusselse gewestelijke regering besteedt aanzienlijke financiële middelen aan
de renovatie van sociale woningen, maar aangezien de procedures die daarbij
moeten worden gevolgd, complex en lang zijn, duurt het een hele tijd voordat de
renovatieplannen tastbare resultaten opleveren.
In sommige gevallen wacht de Stad Brussel en haar inwoners al bijna 20 jaar op de
realisatie van bepaalde renovatieprojecten.
In dat kader wil de Stad de renovatieprocessen voor sociale woningen op de volgende
manieren versnellen:
• een herkapitalisatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen, waarbij een
specifieke aandacht zal worden besteed aan de energie-efficiëntie van de gebouwen;
• een zoektocht naar alle innoverende financieringswijzen voor renovatieprojecten van
sociale woningen;
• een onderzoek, in samenwerking met het Gewest, van de bestaande administratieve
hindernissen voor een doeltreffende realisatie van de renovatieplannen van sociale
woningen en de oplossingen die op dit vlak kunnen worden toegepast;
• de zoektocht naar financiering bij de Europese Investeringsbank.
OPENBARE WONINGEN
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• In dit verband is het de bedoeling om openbare grondreserves te ontwikkelen met
de bedoeling om openbare huur- en koopwoningen te bouwen, waarbij het grondbeheer hoofdzakelijk op het grondgebied van de Stad wordt behouden en om over
terreinen te beschikken waarmee aan de vraag naar meer kinderdagverblijven en
scholen ten gevolge van de bevolkingsaangroei kan worden voldaan.
• Het is in dat verband belangrijk om de programma’s voor de bouw van sociale
woningen van het Gewest op het grondgebied van de Stad te begeleiden en
daarvoor gronden ter beschikking te stellen - bij voorkeur voor gemengde projecten
(middenklasse, bescheiden en sociale woningen).
• We willen daarbij de mogelijkheid onderzoeken om Community Land Trusts in te
voeren.
• Het aanbod van bescheiden en middenklasse openbare huurwoningen van de
Grondregie en van het OCMW (750 eenheden) moet verder worden ontwikkeld. In dit
ontwikkelingsprogramma van het openbare woningenpark zijn dit de beleidslijnen:
- voorrang verlenen aan woningen voor kroostrijke gezinnen en voor nieuwe
woonvormen, zoals cohousing en centraal wonen en aan het bouwen van
nieuwe studentenwoningen;
- woningen opnemen die personen met een beperkte autonomie of beperkte
mobiliteit in staat stellen om langer thuis te wonen, zoals serviceflats van het
OCMW (in navolging van Versailles Seniors te Neder-Over-Heembeek);
- zorgen voor voldoende aanbod voor personen met een beperkte mobiliteit
(PBM), waarbij minstens 10 % aangepaste woningen in nieuwe gebouwen
worden voorzien en waarbij alle gebouwde woningen toegankelijk zijn voor
PBM’s;
- in overeenstemming met de energie- en gezondheidsnormen lichte
woonstructuren (bv. containers) ontwikkelen, waarmee heel wat tijd en geld
kan worden bespaard tijdens de bouwfase;
- de voorkeur geven aan ‘moduleerbare’ woningen die aan evoluties in
het gezinsleven kunnen worden aangepast (leven als vrijgezel, scheiding,
nieuw samengestelde gezinnen enz.) in samenwerking met partners die op
dat vlak de nodige knowhow in huis hebben;
- samen met het Gewest experimenten met technologische innovaties in
materialen en bouwtechnieken ondersteunen (bv. 3D-printen van woningen)
via research en ontwikkeling.

• Ook de samenwerking tussen het OCMW en de BGHM moet verder worden
uitgewerkt met de bedoeling om sociale woningen te bouwen.
• Er zal in dit verband ook een ‘Handvest inzake sociale mix’ worden opgesteld.
• Grote projecten moeten worden gebruikt om de integratie van groene technologieën
en communicatietechnologieën te bevorderen.
- Op basis van de beschikbare gronden zullen nieuwe soorten ecologische
wijken worden aangelegd, waarbij telkens wordt gestreefd naar een 		
financieel, ecologisch, technologisch en sociaal evenwicht.
- In die nieuwe duurzame en moderne stedelijke wijken zullen werk, 		
huisvesting, levenskader en sociale mix worden geïntegreerd.
- Ze zullen ook gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen.
- Die ecologische wijken impliceren de aanleg van groene ruimten, het
stimuleren van het gebruik van actieve verplaatsingswijzen als alternatief voor
de eigen auto, ruimtes die ingericht worden als ontmoetingszones, met wifi
en een gediversifieerd aanbod aan winkels.

• Een registratiesysteem ontwikkelen dat door alle openbare actoren wordt gebruikt
en dat hen snel en duidelijk zicht biedt op de punten die voor verbetering vatbaar zijn
en de goede praktijken op het vlak van:
- leegstaande huurhuizen en toewijzing van woningen;
- technische kenmerken en kenmerken op het vlak van energieprestaties van
de woningen;
- financiën;
- tevredenheid van de huurders.
• De renovatie voortzetten van wooncomplexen die conform de recentste normen
moeten worden gebracht en/of die moeten worden gemoderniseerd – en dit zowel
op het vlak van middenklasse als van sociale woningen: Versailles, Modelwijk,
Noordwijk ... waarbij in de eerste plaats wordt gestreefd naar een verlaging van de
kosten en van het energieverbruik, die een grote hap uit de gezinsbudgetten nemen.
• De sociale mix in de wijken verbeteren, door vooral sociale woningen te bouwen
in wijken waar er nog niet veel aanwezig zijn en door middenklasse woningen voor
verkoop aan te bieden in wijken met veel sociale woningen.
• Tijdelijk gebruik bevorderen van woningen in afwachting van renovatie/werken
(op voorwaarde dat die woningen geen gevaar vormen voor de gebruikers) voor
verenigingen en andere collectieve culturele evenementen, kantoren, pop-ups enz.
• Een nabijheidsrelatie tot stand brengen tussen de openbare operatoren en de
huurders met behulp van conciërges, die volwaardige contactpersonen worden.
• Platte daken en binnenplaatsen in huizenblokken optimaal benutten, voor
zonnepanelen, stadslandbouw …
• Fietsenstallingen en alle andere mogelijke voorzieningen voor zachte mobiliteit
integreren.
• Systematisch laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien in de nieuwe garages
en de plaatsing van laadpalen in de bestaande parkeergarages van de openbare
gebouwen bevorderen.
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• Bijdragen tot de invoering van originele financierings- en partnershipformules om de
renovatie van 1.000 sociale woningen mogelijk te maken, evenals hun aanpassing aan
de nieuwe normen op het vlak van de energieprestaties. Er zal hierbij voorrang worden
verleend aan leegstaande woningen.

• De renovatie van afgetakelde gebouwen in de openbare sector voortzetten door de
ontwikkeling van Renobru.
• Eén enkel loket oprichten voor alle huisvestingsvragen, waar de Brusselaars:
- zich kunnen inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, SIK’s, de
Grondregie en de eigendommen van het OCMW;
- een zicht kunnen krijgen op de gewestelijke en gemeentelijke huurtarieven,
waardoor ze kunnen nagaan of ze niet te veel betalen voor hun woning;
- kunnen worden verwezen naar referentie-instellingen met betrekking tot
het recht van huurders, eigenaars en bemiddeling.
PRIVÉWONINGEN
• Bij het Gewest pleiten om de stedenbouwkundige lasten vooral te gebruiken voor
de bouw van woningen met geconventioneerde of sociale huurtarieven.
• Een duidelijk zicht krijgen op de leegstand van de woningen door de oorzaken en
de logica nauwkeurig te onderzoeken, waarbij de nadruk wordt gelegd op sociale
woningen.
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• De strijd tegen leegstand opvoeren via enerzijds taksen die eigenaars van
verwaarloosde woningen aansporen om die woningen te verkopen of te verhuren en
anderzijds de activering van de vorderings- en openbare beheermechanismen.
- Om de strijd tegen leegstand zo efficiënt mogelijk te sturen, zal een 		
specifieke taskforce worden samengesteld met personeelsleden 		
van de diensten financiën, stedenbouw en gemeentelijke eigendommen en
met vertegenwoordigers van verenigingen die actief zijn rond wonen. 		
Die taskforce zal in twee jaar tijd een inventaris van leegstaande woningen
moeten opstellen en vervolgens 200 lege woningen per jaar een nieuwe
bestemming geven.
- Ze zou ook een overzicht moeten opstellen van de niet-bebouwde		
terreinen, zodat de Stad de eventuele aankoop ervan kan overwegen.
• Het renovatiewerk van de aangetaste gebouwen in de private sector voortzetten
door de ontwikkeling van Renobru, dat de woningen conform de Huisvestingscode*
stelt in ruil voor een omkadering van de huurprijzen en de activering van het recht op
openbaar beheer en de vordering van gebouwen.
• Samen met de Sociale Immobiliënkantoren (SIK’s) het beheer van private woningen
of elk conventioneringsmechanisme ontwikkelen waarmee de huur en de kwaliteit van
de woning kan worden omkaderd.
• Een specifiek fiscaal stelsel behouden waardoor eigenaars het beheer van hun goed
aan een SIK kunnen toevertrouwen.
• De eerste ervaringen evalueren van collectieve woonvormen, zoals woongroepen,
wooncoöperatieven, Community Land Trusts of kangoeroewoningen, waardoor
ouderen thuis kunnen blijven wonen, via stedenbouwkundige en domiciliëringsregels.
• Eigenaars van commerciële gebouwen aanmoedigen om de verdiepingen
boven de winkelruimte als appartementen te verhuren (in samenwerking met de
departementen Handel en Stedenbouw). Op een proactieve manier eigenaars
van ongebruikte kantoren benaderen en incentives invoeren om de gebouwen in
woningen om te vormen (Louiza, Nieuwstraat enz.).
• De ombouw van lege kantoorgebouwen in woningen ondersteunen.
IJVEREN VOOR DE WAARDIGHEID VAN IEDEREEN
• Overeenkomsten sluiten tussen openbare woonoperatoren en het OCMW voor de
terbeschikkingstelling van woningen.

• Meer noodopvang- en transitwoningen ter beschikking stellen, zodat snel kan
worden gereageerd op sociale noodsituaties op het vlak van de huisvesting (daklozen,
slachtoffers van huiselijk geweld, rampen enz.).
• Projecten zoals ‘Housing First’ en ‘Woningzoeker’ aanmoedigen, die een snelle
en definitieve oplossing bieden voor daklozen die (opnieuw) een woning krijgen
toegewezen.
VOORRANG AAN GOED BESTUUR EN OVERLEG
• De transparantie en gelijkheid van de procedures voor de toekenning van woningen
van de Regie en van het OCMW garanderen.
• Met het oog op de invoering van het enkele loket een gezamenlijk kadaster opstellen
van het vastgoedpark van de Stad en van het OCMW.

• De sociale begeleiding en de kwaliteit van het onthaal en van de luisterbereidheid
naar de bewoners vermenselijken en versterken
- door eerstelijnspersoneel op te leiden;
- door tevredenheidsenquêtes op te stellen over de verleende diensten;
- door de diensten te controleren die voor de bewoners werken.
• Gemeenschapsinitiatieven van bewoners stimuleren en ondersteunen die een
positieve invloed hebben op de sociale cohesie en het thuisgevoel.
• Vanaf de voorontwerpfase informatie- en participatievergaderingen blijven
organiseren met de bewoners in het kader van de creatie van nieuwe woningen.
• De onthaalvergaderingen met de nieuwe huurders en een jaarlijks feest met alle
huurders in stand houden; de gewoonte voortzetten om drie maanden na hun
verhuizing bij de nieuwe huurders op bezoek te gaan.
• De bestaansreden en het werk van de overlegraden van de huurders in de
verschillende wijken, zowel bij de Regie als in de sociale woningsector, valoriseren
door dit soort initiatieven beter te omkaderen.
• De diverse contactdocumenten en/of procedures digitaliseren (inschrijving,
zoektocht naar een vastgoed, oproep voor huur, indienen van kandidatuur, opvolging
van een technisch of ander dossier), met de bedoeling om de kwalitatieve interactie
met de huurders en/of de kandidaat-huurders te optimaliseren.
• De website van de verschillende operatoren op het vlak van de openbare huisvesting
aanpassen en in nieuwe communicatiemiddelen investeren (en dan meer bepaald in
sociale netwerken, e-loket enz.).
• In de private huisvestingssector voorrang verlenen aan de alternatieve manieren om
conflicten op te lossen, door de partijen uit te nodigen om deel te nemen aan de gemeentelijke zittingen van de Paritaire huurcommissie. Die commissie dient te bepalen
welk huurtarief past bij de kwaliteiten van een woning en de in het conflict betrokken
partijen aan de geldende regels te herinneren: als op die manier geen akkoord kan
worden bereikt, kan alleen de Vrederechter beslissen om huurders uit de woning te
zetten of om de huur te verlagen.
• De effecten bestuderen en de eerste lessen trekken uit de fusie van GEBRUWO en
de Brusselse Haard.
• De optie onderzoeken om één enkele website aan te maken waarop alle informatie
wordt samengebracht over openbare huisvesting in de Stad Brussel.
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• De mogelijkheid onderzoeken om criteria vast te leggen om de openbare woningen
van de Stad toe te kennen aan medewerkers van de Stad met een knelpuntberoep.
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GEZONDHEID • ZIEKENHUIZEN
De Stad Brussel is één van de steden waar de gezondheidssector de belangrijkste ter wereld is.
Ongeacht of het gaat om het IRIS-netwerk of het academisch netwerk, samen vormen we één van de grootste
zorgverstrekkende netwerken van Europa.

Onze objectieve alliantie moet het mogelijk maken voor onze bevolking, maar
ook voor al die mensen van over heel de wereld die zich laten verzorgen in onze
ziekenhuizen, om te blijven genieten van deze uitzonderlijke dienst.
We streven ernaar kwaliteitsverzorging aan te bieden die voor iedereen
toegankelijk is. De alliantie tussen de gezinsgerichte gezondheidszorg en het
medisch onderzoek van een hoger niveau is steeds kenmerkend geweest voor
Brussel. Deze tevredenheid van de Brusselaars over onze ziekenhuiszorg wordt
eveneens bevestigd in de cijfers: 80% van de patiënten die worden behandeld in de
Brusselse ziekenhuizen wonen in Brussel zelf.
Al meer dan twintig jaar werken het Brusselse Gewest en de Stad Brussel aan een
groot project dat erop gericht is de financiën en de ziekenhuisverliezen te saneren en
tegelijkertijd de kwaliteit van de ziekenhuiszorg op een uitzonderlijk hoog niveau te
handhaven en de infrastructuur van de ziekenhuiskwaliteit te renoveren.

Onze ziekenhuizen doen het goed, onze bevolking blijft hun vertrouwen schenken en
onze ziekenhuisinfrastructuur is nagenoeg volledig gerenoveerd.
ZORGEN VOOR EEN BETER PREVENTIEBELEID
• Berustend op de expertise van de Milieuraad, een functie van bemiddelaar
milieugezondheid creëren die belast zal zijn met de opvang van de aanvragen,
opmerkingen en klachten van burgers en werknemers van de Stad Brussel en
het OCMW (ja zelfs klokkenluiders) op het vlak van milieugezondheid (risico’s
gekoppeld aan bepaalde producten die door de diensten worden gebruikt,
voedingsbestanddelen gebruikt door de Brusselse Keukens, kwaliteit van de lucht of
aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals asbest in het vastgoedpatrimonium
van de Stad en van het OCMW …).
• Versterken van de innoverende voorzieningen voor sensibilisering voor de risico’s
en preventie (soa, alcohol, drugsverslaving …) in het feestmilieu en ter gelegenheid
van culturele manifestaties van de Stad Brussel (BSF, Festival Couleur Café …), meer
bepaald ter attentie van de jongeren.
• Op basis van een samenwerkingsverband tussen de Stad Brussel en het OCMW,
en met een drievoudige doelstelling van volksgezondheid, sociale verbondenheid
en beveiliging van de openbare ruimte, een zaal oprichten voor drugsgebruik met
minder risico (ZDMR) voor drugsverslaafden.
• In de wijken die het meeste last hebben van drugsverslaafden gratis en anonieme
punten opzetten voor het uitwisselen van injectiemateriaal – zogenaamde
«StériBornes» – met het doel de toegang tot steriel materiaal te verzekeren,
de verslaving te begeleiden door mogelijkheden voor verzorging open te stellen en
de hinder en de onzekerheid te verminderen.
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En vandaag is het resultaat van onze investering in de Stad en in het Gewest uitermate
overtuigend.

EEN BETERE TOEGANG TOT VERZORGING GARANDEREN
• Verderzetten van het structurele partnerschap tussen het academisch ziekenhuis
Erasmus en het Bordet Instituut.
• Ontwikkelen van een gemeenschappelijk beleid tussen het Erasmusziekenhuis en
onze vier ziekenhuizen.
• Het IRIS-netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen uitbreiden naar andere
ziekenhuisinstellingen en andere actoren van de eerstelijnszorg, met name de
rusthuizen en verzorgingstehuizen, de gezondheidshuizen en thuiszorg.
• Verderzetten van de integratie van alle instellingen van het IRIS-netwerk en hun
zorgaanbod coördineren om hun complementariteit en de opvang van patiënten over
het hele grondgebied te verbeteren.
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• Creëren van een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) met een capaciteit van
60 bedden om te beantwoorden aan de behoeften van dit soort publiek dat, op
zuiver medisch vlak, niet zijn plaats heeft in de psychiatrische zorgeenheden van
de Brusselse ziekenhuizen. Dit PVT zou de eerste instelling van dit genre zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zou eveneens een concreet alternatief vormen
voor de huisvesting van deze verzwakte personen door niet-erkende commerciële
structuren, in omstandigheden die op schandalige wijze mensonterend zijn.
• Versterken van de steun aan het bestaande netwerk van gezondheidshuizen op het
grondgebied van de Stad Brussel, psychosociale en mentale gezondheidsdiensten,
met name in termen van lokalen, infrastructuren en, in voorkomend geval, op
financieel vlak.
• Verderzetten van het contracteringsbeleid tussen enerzijds de Stad Brussel en zijn
OCMW en anderzijds de behandelende artsen op het gemeentelijk grondgebied.
• Actief aanmoedigen en ondersteunen van de oprichting van nieuwe
gezondheidshuizen in de buurt, heel in het bijzonder in de wijken die het zwakst
bediend worden en zij die het meest blootgesteld zullen worden in de komende jaren
volgens het observatorium voor gezondheid en welzijn van de COCOM, met name
berustend op het inzetten van het vastgoedpatrimonium van de Grondregie en het
OCMW.
• Versterken van de gezondheidshuizen door samenwerkingsverbanden met de
openbare ziekenhuizen, om te beschikken over de meest moderne uitrustingen.
• Versterken van het aanbod aan thuiszorg van het OCMW (CAPA-SAD-SAF), in het
bijzonder voor personen met een beperkte autonomie en ouderen die een beperkt
pensioen ontvangen maar die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen.
• Vereenvoudigen van de administratieve procedures van de dringende medische
hulp (DMH) binnen het OCMW en ernaar streven deze te harmoniseren met de
hulp van de Federatie van Brusselse OCMW’s, om het verkrijgen van deze hulp
en de overdraagbaarheid ervan in geval van verhuizing van de rechthebbende te
vergemakkelijken.

• Via de maatschappelijke werkers van het OCMW zorgen voor het systematisch en
volledig informeren van de rechthebbenden over hun rechten en mogelijkheden
inzake medische opvolging.
• Versterken van het samenwerkingsverband tussen onze ziekenhuizen en onze
verpleegsterscholen (Haute Ecole Francisco Ferer en Ilya Prigogine).

• Versterken van de samenwerkingsverbanden met de partneruniversiteiten,
zowel op het vlak van onderwijs als op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.
• Verderzetten van het ambitieuze beleid van investering in geavanceerde medische
uitrustingen.
• Het Belgisch referentiecentrum zijn voor de behandeling van kanker dankzij de
afwerking van New Bordet en van het structurele samenwerkingsverband tussen
Bordet en Erasmus.
• Versterken van de specialisatie van de diensten van het Kinderziekenhuis,
het Sint-Pieterziekenhuis en het Brugmann-ziekenhuis om de patiënten
referentiecentra aan te bieden.
• Ontwikkelen van nieuwe zorgtrajecten tussen de openbare ziekenhuizen, het
academisch ziekenhuis, de rusthuizen en verzorgingstehuizen, de gezondheidshuizen,
de thuiszorg en meer in het algemeen alle actoren van de eerstelijnszorg.
• Meer investeren om de opvang te verbeteren en het belang te versterken dat aan
ieder wordt gegeven, zowel op het niveau van het personeel van de instellingen als
op het niveau van de patiënten.
• Zorgen voor meertalige opvang. Daarnaast zal het verbeteren van de opvang van de
Nederlandstalige bevolking en meer bepaald in de spoeddiensten een prioriteit zijn en
dit aan de hand van een leerplan voor het Nederlands.
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GARANDEREN VAN KWALITEITSZORG
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5
SOCIALE

ACTIE

ARMOEDEBESTRIJDING EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt één vijfde van de rijkdom van ons land voort (19 % van het bbp) en is
daarmee een van de rijkste regio’s in de Europese Unie. Tegelijkertijd moet bijna één derde van de Brusselaars het
stellen met een inkomen dat onder de armoederisicodrempel ligt. De Stad Brussel moet in haar wijken een antwoord
bieden op die dualiteit.

De meerderheid engageert zich voluit om vanuit het gemeentelijke
bestuursniveau, dat het dichtst bij de burger staat, progressieve projecten in te
voeren die tot doel hebben om de ongelijkheid zoveel mogelijk te verkleinen. Het
doel is om zo rust te brengen in de wijken en daar een sterkere sociale cohesie tot
stand te brengen.
We worden daarbij met steeds talrijkere en steeds meer gevarieerde uitdagingen
op het vlak van maatschappelijke bescherming, bestrijding van de armoede en
maatschappelijke integratie geconfronteerd. Wegens de explosieve toename van het
aantal begunstigden – van wie velen uitgesloten zijn van de sociale zekerheid – moet
het OCMW overigens ook oplossingen zoeken voor de bijkomende kosten.
Om het centrum in staat te stellen om zijn opdrachten te vervullen en in te spelen op
de behoeften van de bevolking, is het belangrijker dan ooit om voldoende budgettaire
middelen toe te wijzen aan het OCMW.
Bovendien moet het OCMW als belangrijke openbare actor zijn inspanningen
opvoeren op het vlak van duurzame ontwikkeling – niet alleen met betrekking tot
het eigen beheer, maar ook met betrekking tot zijn beleid ter ondersteuning van de
begunstigden.
HELPEN OM TE EMANCIPEREN
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• We blijven het OCMW volledig ondersteunen en ontwikkelen (mechanismen van de
artikelen 60 en 61, zoals voorzien in de organieke wet betreffende de OCMW’s, professionele integratie, thuishulp, juridische ondersteuning, huisvesting enz.), zodat het
elke burger in staat stelt om zijn fundamentele rechten te laten gelden, en dan meer
bepaald de rechten die in artikel 23 van de Grondwet worden gegarandeerd.
• Het is de bedoeling om de bestaande instrumenten te versterken waarmee het
OCMW, in samenwerking met het Jobhuis en de gewestelijke actoren (Actiris, VDAB,
Bruxelles Formation), actief contacten kan leggen op de arbeidsmarkt.
• We blijven personen die door het OCMW worden geholpen, ondersteunen om
opnieuw op de arbeidsmarkt actief te worden en de overstap van die werknemers van
een inschakelingscontract naar een arbeidsovereenkomst op te volgen.
• We verlenen prioriteit aan de aanwerving van die werknemers – afhankelijk van
hun eigenschappen – in het bestuur van de Stad, het OCMW en de paracommunale
verenigingen en diensten.
• We willen de individuele begeleiding met het oog op de socioprofessionele
integratie versterken en opleidingen voorzien die de cursisten in staat stellen
om snel op zoek te gaan naar werk, in samenwerking met de regionale en
gemeenschapsactoren zoals Bruxelles Formation en de VDAB.
• We pleiten voor een individualisering van de sociale rechten.
• We verlenen voorrang aan een hoogwaardige begeleidingslogica van de OCMWbegunstigde in alle aspecten van zijn of haar leven in plaats van een controlelogica.
Dat impliceert de weigering van het verplichte karakter van de gemeenschapsdienst
in het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) en de
valorisering van de vrijwillige deelname aan het verenigingsleven van de Stad als
individuele emancipatievector.
• We willen werken aan het voortbestaan van de jobs volgens art. 60 binnen de
structuren waarin die jobs worden uitgevoerd.
VOOR EEN VOORBEELDIGE EN HOOGWAARDIGE DIENSTVERLENING
• We versterken de voortgezette opleiding van trainers voor socio-professionele
integratie en alfabetisering, met name op basis van de pedagogische
opleidingsvoorzieningen die door de gewestelijke en gemeenschapsactoren zoals
Bruxelles Formation worden aangeboden.
• Wegens de toename van de behoeften en de complexiteit van de zaken waarmee
eerstelijns sociale werkers worden geconfronteerd, willen we voortgezette
opleidingen organiseren voor de medewerkers van elk van de antennes van het
OCMW - en dan meer bepaald op het vlak van de mentale gezondheid.
• Samen met de sociale partners willen we een charter goedkeuren voor de strijd
tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten van het OCMW.
• Samen met de dienst Cultuur van de Stad Brussel willen we de collecties en de
archieven van het OCMW herwaarderen.

• We zijn van plan om de sensibilisering te versterken en opleidingen te organiseren
voor de uitkeringsgerechtigden met de bedoeling om hen te leren om hun kosten
voor energie- en waterverbruik te drukken.
• We versterken de invoering van sociale dienstverlening in het kader van Agenda 21
van de Stad Brussel en van het OCMW.
• We plannen een informaticaopleiding om op een doeltreffender manier de digitale
kloof te kunnen overbruggen.
• Het is de bedoeling om het DREAM-project (distributie en recuperatie van
voedingsoverschotten in Mabru) voort te zetten en te versterken om op die manier
niet-verkocht vers fruit en groenten te recupereren en uit te delen aan de Brusselse
verenigingen die actief zijn op het vlak van voedselhulp.
• De Dienst schuldbemiddeling van het OCMW zal worden versterkt.
• We streven naar samenwerking met diensten die onvoorwaardelijke en
laagdrempelige onthaalinfrastructuren ter beschikking stellen - MASS, SAS (sociale
begeleidingsdienst van het OCMW) en TRANSIT.
• Samen met de Stad, het Gewest, het Parket en de diensten die mensen met een
verslaving helpen, zullen we een project voor een ruimte voor gebruik van verdovende
middelen met een laag risico uitwerken met de bedoeling om een pragmatisch
antwoord te bieden op een belangrijk gezondheidsrisico en een belangrijke stedelijke
problematiek.
.• We zullen een openbare co-workingruimte inrichten voor sociale ondernemers.
• We willen helpen bij de oprichting van kringloopwinkels in de wijken.
• We ontwikkelen de promotie van het ‘microkredietfonds’ van finance.brussels.
• We willen een psychiatrisch verzorgingstehuis oprichten met een capaciteit van
60 bedden om in te spelen op de groeiende behoeften, die niet door de Brusselse
ziekenhuizen kunnen worden behandeld.
• We zetten het beleid van conventionering voort tussen het OCMW en de artsen die
op het gemeentelijke grondgebied actief zijn.
• We ondersteunen de oprichting van nieuwe wijkgezondheidscentra op een
actieve manier en moedigen ze ook aan, onder meer op basis van bijdragen van het
vastgoedpatrimonium van het OCMW.
• We willen het aanbod van de thuiszorg van het OCMW (CAPA-SAD-SAF) versterken,
en dan meer bepaald voor personen met een beperkte mobiliteit en ouderen met een
laag inkomen.
• We onderzoeken de mogelijkheid om de administratieve procedures voor dringende
medische hulp te vereenvoudigen en proberen om ze met behulp van de Federatie
van de Brusselse OCMW’s op elkaar af te stemmen
ONDERWIJS EN OPLEIDING, FUNDAMENTELE HULPMIDDELEN VOOR SOCIALE
COHESIE
• We blijven inspanningen leveren en het aantal beschikbare plaatsen uitbreiden voor
kinderen en jongeren in de dienst ‘huiswerkscholen’.
• We besteden daarbij bijzondere aandacht aan studenten in het hoger onderwijs,
van wie er steeds meer een beroep doen op het OCMW, met de bedoeling om het
hoger onderwijs toegankelijker te maken, de culturele hindernissen die de toegang
bemoeilijken te beperken en de slaagkansen bij examens en studies te verbeteren.
We stellen in dat verband voor om de Cel Studenten te versterken.
• We willen het aantal beschikbare plaatsen in studiezalen voor Brusselse studenten in
de lokalen van het OCMW en van de Stad op korte en op lange termijn uitbreiden.
• We willen doorgaan met de sensibilisering voor alfabetisering en het ‘Alpha’project versterken, dat gebaseerd is op alfabetiseringscursussen die openstaan voor
gebruikers die hun beheersing van een van de landstalen willen perfectioneren, op
kwantitatief vlak door het plaatsenaanbod aan te passen aan de maatschappelijke
en de professionele behoeften, en op kwalitatief vlak door de organisatie van de
cursussen te organiseren in de antennes van het OCMW die het dichtst bij de burger
staan.
• In overleg met de verenigingen die actief zijn op het vlak van de armoedebestrijding,
werken we mee aan een pilootproject met de bedoeling om in onze scholen
‘armoedebemiddelaars’ aan te duiden, die de contactpersonen zijn tussen de ouders
en de schoolteams.
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BEGELEIDING DIE MET DE NIEUWE UITDAGINGEN REKENING HOUDT

DE STAD VOOR IEDEREEN
• We willen alle tarieven onderzoeken van de openbare diensten die de Stad en het
OCMW hanteren met de bedoeling om ze aan de inkomsten van de burgers aan te
passen, zodat die diensten toegankelijker worden.
• We willen burgerinitiatieven ondersteunen in verband met de opvang van
vluchtelingen en nieuwkomers en een welwillend gemeentebeleid ontwikkelen met
het oog op het onthaal en de integratie, waarbij individuele emancipatie en autonomie
worden aangemoedigd.
• We willen het onthaal versterken van personen met een handicap die geen
plaats vinden in een instelling in Brussel. De zoektocht naar partners op andere
beslissingsniveaus en verenigingen die zich bezighouden met hulp aan personen met
een handicap, kan leiden tot de oprichting van een gespecialiseerde instelling op het
grondgebied van de Stad.
• We willen meer aandacht besteden aan ouderen met de bedoeling om ze zo lang
mogelijk autonoom te houden en voor hen sociale en culturele activiteiten uitwerken
en hen aanmoedigen om op een actieve manier aan het gemeenschapsleven deel te
nemen.
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• We zetten de ontwikkeling van buurtdiensten voort (thuishulp, opvang, schrijfhulp
enz.).
• We onderzoeken de bouw van een nieuw rusthuis.
HUISVESTING, EEN ESSENTIËLE BEHOEFTE
• We zetten het beleid voort om vervallen gebouwen van de Stad en het OCMW door
Renobru te laten renoveren om op die manier de strijd aan te gaan met ongezonde
woningen en de socioprofessionele integratie te bevorderen.
• We investeren in de woningen van het OCMW met de bedoeling om het
energieverbruik ervan zoveel mogelijk te beperken - onder meer door de toepassing
van betere isolatie en efficiënte verwarmingssystemen.
• We willen het aanbod opvanghuizen voor zeer dringende situaties uitbreiden.
• In het vastgoedbestand van de woningen van het OCMW voorzien we een aantal
Housing First-woningen, waar we in samenwerking met de ION van de GGC
Bruss’Help daklozen op een structurele manier kunnen opvangen.
• We verlenen voorrang aan het bouwen van woningen voor kroostrijke gezinnen en
voor studenten.
• We houden daarbij rekening met de nieuwe woonvormen, zoals cohousing en
samenwonen.
• We besteden bijzondere aandacht aan het ontwerp van woningen, zodat het toenemende aantal personen die minder autonoom worden of personen met een beperkte
mobiliteit zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
• Samen met de sociale immobiliënkantoren (SIB) het beheer van privéwoningen
ontwikkelen.
• De samenwerking tussen het OCMW en de BGHM ontwikkelen om de bouw van
sociale woningen te bevorderen.

• Twee keer per jaar willen we overleg organiseren tussen de plaatselijke spelers
actief in de economie, op de arbeidsmarkt en in de opleidingssector om samen
het coherente aanbod met betrekking tot creatie van en de actieve zoektocht naar
werk, de prospectie van de plaatselijke werkgelegenheid en de beroepsopleiding te
evalueren en aan te passen, om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften en de
realiteit in Brussel.
• We willen de samenwerking versterken tussen de departementen ‘Opleiding’ en
‘Werk - Sociale Economie’ van het OCMW en het Jobhuis en het opleidingshuis van de
Stad, en met de gewestelijke en gemeenschapsactoren (Actiris, Bruxelles Formation
en de VDAB).
• Samen met de gewestelijke en gemeenschapsactoren werken we aan de validering
van vaardigheden en gedrag.
• We ondersteunen en organiseren de coördinatie van de verenigingsacties per wijk,
zodat dubbel werk en energieverlies worden vermeden en we moedigen deelnemers
aan om collectieve projecten in te dienen.
• We willen de samenwerking versterken tussen de Stad en het OCMW enerzijds en
de verenigingssector die zich bekommert om de daklozen anderzijds.
• We ondersteunen vernieuwende initiatieven op het vlak van de sociale en solidaire
economie (bv. sociale kruidenierszaak, sociaal restaurant, repair café, ressourcerie,
kringloopeconomie enz.).
• We ondersteunen de erkende private schuldbemiddelingsdiensten en bevorderen
overleg met het OCMW, zodat dubbel werk wordt vermeden en informatie over ‘best
practices’ kan worden uitgewisseld.
• We ondersteunen vernieuwende initiatieven op het vlak van de sociale en solidaire
economie (bv. sociale kruidenierszaak, sociaal restaurant, repair café, kringloopwinkel,
kringloopeconomie enz.).
• We willen de participatie en de actieve medewerking versterken met partners die
deel uitmaken van de sociale cohesie (bv. Brussels Platform Armoede) in verschillende
wijken van Brussel.
• We bevorderen het tijdelijke gebruik van vastgoed dat moet worden gerenoveerd/
bewoond, ten gunste van verenigingen, werkgroepen, culturele evenementen, popups enz.
• Aan private en verenigingspartners die bij het OCMW aankloppen met de bedoeling
om werknemers met een contract art. 60 te verkrijgen, stellen we de gewestelijke
formules Stage First en het inschakelingscontract voor.
ONTMOETINGS- EN DIALOOGRUIMTEN BEVORDEREN
• We openen en beheren nieuwe ruimten voor bewoners, zodat zij (ongeacht de
wijk waar ze wonen) in de buurt over uitnodigende, gezellige en moderne openbare
infrastructuur kunnen beschikken.
• We starten grondige renovatiewerken op voor de Buurthuizen.
• We willen het aanbod van activiteiten dat aan de burgers wordt voorgesteld,
uitbreiden om zo beter in te spelen op de behoeften op het terrein en de werkroosters
van de buurthuizen aanpassen aan de uurroosters van werkenden.
• Het is de bedoeling om intergenerationele projecten voort te zetten en te versterken.
• We willen een globaal plan uitwerken ter bestrijding van sociaal isolement voor
de meest kwetsbare personen (nieuwe buurtdiensten, noodplan voor hittegolf en
koudegolf, shuttledienst enz.).
• We zetten de traditie van verschillende jaarlijkse en transversale evenementen voort
en verstevigen die nog (Sinterklaas, carnaval, wijkfeesten, buurtfeesten, gezellige
maaltijden enz.).
• We zetten, in samenwerking met de verschillende actoren, de praktijk van de
culturele en andere uitstappen voort.
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SAMENWERKING EN COMPLEMENTARITEIT MET EXTERNE DIENSTEN
EN DE VERENIGINGSSECTOR
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6
VEILIGHEID

PREVENTIE

Veiligheid is een fundamenteel recht dat iedere burger vrije beweging en een vreedzaam leven waarborgt. De opdracht
van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene bestaat erin om niet alleen de veiligheid en de orde te handhaven, maar ook
om de sociale verbondenheid te versterken. Deze doelstelling wordt ook door de preventiediensten nagestreefd. De vzw
Bravvo staat ten dienste van en luistert naar de burgers om hen te helpen volop en actief te bouwen aan een aangename
en veilige stad en om hen attent te maken op hun rechten en plichten. Het vertrouwen van de bevolking in deze openbare
dienstverlening - politiediensten en Bravvo - komt het samenleven ten goede.

Om voor iedereen een veilige stad te creëren waar het goed leven is, dient men te
beschikken over:
• een voorbeeldig, integer en eerlijk politiekorps dat de rechten en vrijheden van
iedereen respecteer.
• een politiekorps dat luistert en dicht bij de burgers staat, dat doeltreffend en
professioneel is en beschikt over de nodige financiële middelen.
• diensten die streven naar een optimale werking en die geïntegreerd en
complementair samenwerken.
• proactieve preventiediensten die anticiperen op de noden en verwachtingen van de
burgers.
Het vertrouwen van de gehele bevolking, ongeacht haar administratieve, economische
en sociale situatie, ten aanzien van de diensten die belast zijn
met de veiligheid, is essentieel voor elke rechtsstaat.
Daarom stellen wij de volgende actiepunten voor:
Blijven rekruteren in de wijken waar onze politieagenten actief zijn en de politie
dichter bij de burgers brengen
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• De aanwervingsinspanningen verderzetten door 200 extra politieagenten aan te
werven.
• Het verderzetten van de samenwerking tussen de politiezone en het onderwijs voor
de sociale promotie van de Stad bij de voorbereiding op de selectieproeven voor
de opleiding tot inspecteur van politie. Dit doen we om politiepersoneel te kunnen
inzetten dat beschikt over een goede kennis van het terrein en van de specifieke
problemen van onze stad.
• Het peterschapsproject in scholen verderzetten om duurzame banden te smeden
tussen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van alle onderwijsnetten en
taalgemeenschappen en de politieagenten. Het project brengt de verschillende
aspecten van het politieberoep onder de aandacht.
• De vele politieberoepen promoten en jongeren hierover informeren, vooral op het
gebied van IT, nieuwe technologieën, sociale netwerken ...
• Meer burgerpersoneel aanwerven voor bepaalde administratieve taken, om de
politie van deze taken te ontlasten. De bedoeling is om meer politie op straat te
hebben, in de plaats van in het politiekantoor. Bovendien zullen deze burgers door
hun aanwezigheid in het korps en door de opleiding die ze krijgen, de relatie met de
burgers en de perceptie van de burgers ten aanzien van de politie kunnen verbeteren.
• Naast de geplande opleidingen in het kader van de hervorming met betrekking tot
de zogenaamde ‘territorialiteit’ (zie hierna) en de inzet van burgerpersoneel aan het
onthaal van de politiekantoren, zullen we ook alle fysieke inrichtingen analyseren om
de opvang van burgers in de politiebureaus te verbeteren en discrete ruimten in te
richten waar burgers zich op hun gemak voelen.
• Het blazoen van de politie oppoetsen om de politie dichter bij de burgers te brengen,
maar ook om erkenning te krijgen voor dit boeiende maar moeilijke beroep en om het
beroep op te waarderen.
• Bij de inschrijving van nieuwe burgers in Brussel en als onderdeel van de algemene
opvang van nieuwkomers, informatie verstrekken over de lokale politie en ervoor
zorgen dat iedereen die in Brussel gedomicilieerd is, zijn wijkagent kent en hem
gemakkelijk kan benaderen.
• De volledige rapporten van de politieraad systematisch op de website van de
politiezone plaatsen.

MEER POLITIE OP STRAAT
• Het toekomstige hoofdkwartier van Polbru komt in de De Lignestraat. Dit hoofdkwartier moet niet alleen een moderne werkomgeving aanbieden aan de politieagenten,
maar ook een kantoor worden waar de bevolking 24 uur per dag en 7 dagen per week
terecht kan. Daarnaast zal de politie nog steeds een politie-antenne bemannen in het
hypercentrum (Unesco-zone, voetgangerszone).
• Meer politieagenten op de fiets inzetten, om ze dichter bij de burgers te brengen, en
de fietsbrigades over het volledige grondgebied inzetten.

• In samenwerking met de Cel Mobiliteit van de Stad en Brussel Mobiliteit, meer
agenten inzetten (meer bepaald bikers) op kritieke momenten, om de doorstroming
van het verkeer te waarborgen en onburgerlijk gedrag van automobilisten die kruispunten blokkeren, te bestraffen.
VOORZIENINGEN EN BETERE VORMING VOOR POLITIEAGENTEN
• Het plan voor de uitrol en de gerichte en proportionele modernisering van de camera’s op het grondgebied van Brussel verder uitwerken. Dit vanuit het perspectief van
ordehandhaving, maar ook om onderzoek te vergemakkelijken en onburgerlijk gedrag
doeltreffender aan te pakken. De uitrol is een aanvulling op de versterking van de
nabijheidspolitie.
• Blijven investeren in apparatuur voor snelheidscontroles (vaste, mobiele en preventieve en repressieve radars) om het aantal controles op te drijven en verkeersagressie
te ontmoedigen en te bestraffen.
• In 2021 een trainings- en schietcentrum alsook een nieuwe kennel openen ten bate
van ons politiekorps. De gekozen locatie aan de De Béjarlaan in Neder-Over-Heembeek ligt buiten de dichtbevolkte woonwijken.
• Blijven investeren in informatietechnologie, nieuwe digitale hulpmiddelen
en gespecialiseerde medewerkers, om het contact tussen de burgers en de
politiediensten te vergemakkelijken (online afspraken maken, klachten indienen van
thuis uit, communicatie op sociale netwerken, enz.).
• Verdergaan met het uitrusten van voertuigen met computerhulpmiddelen om het
werk van de patrouilles te vergemakkelijken (mogelijkheid om rapporten te schrijven,
gegevensbestanden te raadplegen ...).
• De deontologische vorming van het politiepersoneel versterken, zodat het gedrag
van onze agenten in dienst onberispelijk is (integriteit en eerlijkheid). De vormingen
‘deontologie’, ‘mensenrechten’, ‘diversiteit’ en ‘LGBTQI’ in samenwerking met Unia
en het Rainbow House, zullen aan een zo groot mogelijk aantal medewerkers
aangeboden worden. In geval van geweld tegen vrouwen zal er een bijzondere
aandacht uitgaan naar de opvang van de slachtoffers en de opvolging van hun klacht,
vooral bij partnergeweld en seksueel geweld.
• De mogelijkheden bestuderen die bodycams bieden tijdens interventies, voor zowel
het politiepersoneel als de betrokken burgers, en werken aan de haalbaarheid van de
implementatie van het systeem (gebruiksvoorwaarden, backoffice, overleg met het
Parket, budget ...).
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• Het voorzetten van de hervorming met betrekking tot de ‘territorialiteit’ waarvan de
belangrijkste doelstellingen zijn:
- via decentralisering meer aanwezigheid en zichtbaarheid van de politie
op het terrein
- de interventietijd verbeteren
- de aanwezigheid van politieagenten ‘s nachts in de wijken opdrijven
- het aanbod vergroten en de samenwerking van de diensten in elke
DPI versterken.

KRACHTIGERE PREVENTIEVE ACTIES
• Het proefproject Bruciteam, dat een team van veelzijdige stewards inzet in het
hypercentrum, evalueren, en indien relevant de werking ervan uitbreiden naar andere
wijken.
• De inzet van preventiemedewerkers en politieagenten rond scholen verderzetten
als onderdeel van het Focus-schoolproject.
• Op basis van de lokale diagnoses, teams van gemeenschapswachten blijven
inzetten. De prioriteit gaat uit naar de Noordwijk.
• Samen met de diensten Mobiliteit, Wegeniswerken en de verkeerspolitie werken aan
het oplossen van de gevaarlijke punten in het verkeer, die onder meer gemeld worden
door verenigingen, bewoners, enzovoort. Daarnaast het publiek beter informeren over
de initiatieven die hierrond genomen worden.
SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID
• De veiligheidsrondes blijven organiseren om sneller in te grijpen bij lokale
problemen. Tijdens deze rondes ontmoet de burgemeester de inwoners van
een wijk en bespreekt hij, samen met de politiediensten en Bravvo, kwesties die
verband houden met veiligheid. Daarbij wordt telkens toelichting gegeven over
de diensten van de lokale politie en de non-profitorganisatie belast met preventie
(technopreventieadviseurs, slachtofferhulpdienst, bemiddelaars ...).
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• Naar het voorbeeld van de Zavelwijk het eerste lokale preventiepartnerschap voor
zelfstandigen (LPPZ) lanceren en andere wijken identificeren waar een mogelijke
samenwerking met inwoners/handelaars/politie en preventiediensten kan worden
ontwikkeld om samen de veiligheid te waarborgen.
• Ervoor zorgen dat de basisopdrachten van de politie (opvang, nabijheid, hulp
aan slachtoffers, onderzoek, interventie, gezamenlijk beheer van de openbare
ruimte, mobiliteit) beter aansluiten op die van andere veiligheidsactoren, waaronder
privébewakingsfirma’s, die, door bepaalde taken uit te voeren, de politiediensten in
staat stellen om zich op andere taken te concentreren.
DOELGERICHTER SAMENWERKEN
• Van de federale overheid een herfinanciering van de politiezones eisen en de
zone Brussel Hoofdstad Elsene de mogelijkheid bieden om haar organieke kader
aan te vullen, naar het voorbeeld van Antwerpen. De cijfers staven dit verzoek: de
gemeentelijke dotatie voor de politiezone is met 14% gestegen onder deze legislatuur,
terwijl die van de federale overheid slechts met 6,4% omhoog ging.
• Meer samenwerking tussen de Brusselse politiezones, in samenwerking met de
minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name tijdens grote
geplande evenementen en onaangekondigde evenementen.
• Om beter te kunnen reageren op problemen die de grenzen van de politiezone
overschrijden, moeten we onze kennis en een aantal investeringen bundelen en
het gewestelijk project voor het opzetten van een gemeenschappelijke meertalige
dispatching van de 101-oproepen steunen en een modern, gezamenlijk en
geïntegreerd crisiscentrum oprichten.
• Meewerken aan de oprichting van de Gewestelijke School voor Veiligheids-,
Preventie- en Urgentieberoepen.
• Het Parket sensibiliseren voor bepaalde problemen met betrekking tot delinquentie
en de onveiligheid in bepaalde buurten (gerelateerd aan prostitutie, drugshandel,
streetraces, straatgeweld tegen vrouwen en tegen LGBTQI+ ...).
• De huidige samenwerking tussen de politiediensten, de Stad en de sociale diensten
in de strijd tegen huisjesmelkers en schijnhuwelijken verderzetten, alsook voor de
begeleiding van daklozen, mensen op de dool, enz.

• De gemengde brigades politie/netheidsdienst versterken, die, wanneer ze op
heterdaad betrappen, echt effectief zijn in de strijd tegen tags, sluikstorten en andere
overlast. Daarnaast de gemeenschapswachten blijven sensibiliseren voor meldingen
van overlast in de openbare ruimte.
• De medewerking van de politiezone aan het project van het ‘Zorgcentrum na
Seksueel Geweld’ verderzetten.
ANTICIPEREN OP NIEUWE UITDAGINGEN
• De maatregelen tegen straatgeweld opdrijven door de politie en de agenten van
Bravvo hiertoe te sensibiliseren en op te leiden. De opvang van de slachtoffers moet
verbeterd worden en we moeten ze aanmoedigen om daadwerkelijk klacht in te dienen.
• De diversiteit in termen van gender en cultuur promoten binnen de politiediensten
en de gemeenschapswacht door meer vrouwen aan te werven in de veiligheids- en
preventiesector.

• De verantwoordelijken van eredienstplaatsen die op ons grondgebied gevestigd zijn,
begeleiden in hun erkenningsprocedure.
• Samen met het Gewest, het Parket en de diensten voor de bestrijding van
drugsverslaving een veilige ruimte voor drugsgebruik inrichten om een pragmatisch
antwoord te bieden op een groot gezondheidsprobleem en een belangrijke stedelijke
problematiek.
WERKEN AAN RUSTIGE WIJKEN
• De strijd tegen overlast door prostitutie, zoals in de Alhambra-wijk, opdrijven, in
samenwerking met het Parket, de zedenbrigade en alle diensten die kunnen optreden
tegen mensenhandel (federale inspectiediensten, OCMW, Bravvo, stedenbouw ...).
In die zin zal het reglement ‘Alhambra’ van kracht blijven, zal de politie harder
optreden tegen mensenhandelaars en zullen terrassen verboden blijven voor zaken
die de orde verstoren.
• Samenwerken met verenigingen op het terrein om begeleidingstrajecten
uit te werken voor meisjes die uit de prostitutie willen stappen via
herinschakelingsprojecten.
• De samenwerking van de Stad met het Gewest voortzetten als onderdeel van het
Globaal Veiligheids- en Preventieplan, om een gezamenlijk en complementair beleid
inzake prostitutie te ontwikkelen.
• De strijd tegen bedelnetwerken verderzetten, met een bijzondere aandacht voor de
bescherming van bedelende kinderen. Onze prioriteit gaat uit naar de ontmanteling
van netwerken die schaamteloos kinderen, mensen met een handicap, enz. uitbuiten.
• Onze prioriteit blijft het vergroten van de verkeersveiligheid. Alle scholen,
kinderdagverblijven en sportfaciliteiten moeten verkeersveilig worden onder
deze legislatuur. In de woonwijken zullen we preventieve en repressieve radars,
zigzagdoorgangen en Berlijnse kussens inzetten in de strijd tegen verkeersagressie.
• De schoolomgeving veilig maken door middel van proefprojecten in samenwerking
met de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en andere belanghebbenden, zoals de
schoolstraten.
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• Preventieve instrumenten tegen gewelddadig religieus radicalisme en ter bestrijding
van terrorisme versterken, zoals de PRE-RAD-cel die in 2014 werd opgericht. Deze
cel werd opgericht als instrument om de invloed van het extremisme aan banden
te leggen, burgers te beschermen en families van een geradicaliseerd familielid te
steunen.

• Samen met de sociale, medische en gerechtelijke diensten van de strijd tegen
huiselijk geweld (geweld tegen vrouwen, kindermishandeling ...) een prioriteit maken.
• Een specifiek beleid voor senioren ontwikkelen: gerichte informatiecampagnes
organiseren en stadspersoneel opleiden. De politie sensibiliseren voor het probleem
van dolende ouderen die lijden aan Alzheimer of andere vormen van dementie.
In dit verband bestuderen we ook de oprichting van een dienst ‘verdwijningen’ in
samenwerking met ouderenzorg.
• De maatregelen ter bestrijding van geweld op school (afpersing, bedreiging
…) versterken, via de cel die toeziet op spijbelaars en de aanwezigheid van
preventiemedewerkers rond de scholen.
• Informatie- en preventiecampagnes voor jongeren, ouders, leerkrachten, opvoeders,
enz. ondersteunen rond legale en niet-legale (verdovende) middelen en drugs
(alcohol, tabak, heroïne, cannabis ...)
• Het ‘Charter voor het Nachtleven’ uitvoeren in samenwerking met de Stad, het
Gewest, de politie en de handelszaken en etablissementen van de Sint-Jacobswijk
die ‘s nachts open blijven, om de leefbaarheid van de wijk te verzekeren. Daarnaast
werk maken van preventie en klantveiligheid en een evenwicht vinden tussen het
nachtleven en de woonfunctie van de wijk. Als de resultaten positief zijn rollen we het
initiatief uit in andere wijken van de Stad. Aansluitend hierop kan de cel Openbare Rust
de handelszaken en etablissementen begeleiding voorzien.
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• Een ‘platform voor het nachtleven’ oprichten, om na te denken over het Brusselse
nachtleven en het beheer ervan concreet te verbeteren. De opdracht van dit platform
zal erin bestaan om de denkoefening over het nachtleven in de brede zin van het
woord (ontspanning, maar ook economisch, sociaal, cultureel, gezondheid, enz.) te
leiden en te structureren door een verscheidenheid aan belanghebbenden samen
te brengen (inwoners en hun vertegenwoordigers, de sector van het nachtleven
in het algemeen, de overheden, de culturele en academische wereld). De rol van
dit platform zal erin bestaan om op basis van debatten en studies concrete acties
voor te stellen aan het College. In dit verband zal een ‘referentiepersoon voor het
nachtleven’ aangesteld worden die informatie verspreidt en verzoeken van het grote
publiek overmaakt aan de relevante diensten/verenigingen. Deze organisatie zal
geen deel uitmaken van de administratieve diensten (zoals de cel Openbare Rust van
Bravvo, die moet worden uitgebouwd), om zo vanuit het terrein zelf te kunnen werken
en een diversiteit aan actoren samen te brengen. De burgemeester zal de functie
van beleidsreferent opnemen, vanwege zijn transversale visie op de behandelde
onderwerpen en zijn bevoorrechte relatie met de politiediensten en de bevoegde
overheden.
• De strijd tegen woninginbraken is zowel voor de lokale als de federale politie een
prioriteit. Er moet meer ruchtbaarheid gegeven worden aan de diensten die de
adviseurs inbraakpreventie van de politiezone en de technopreventiecel van Bravvo
aanbieden.
• De Stad Brussel promoten als een ‘stad van bemiddeling’ (via de deelname van
Brussel aan het Europese project Urbact-Euromediation) om het gebruik van
bemiddeling bij de beslechting van minder belangrijke geschillen die de inwoners
het leven zuur maken te stimuleren, en dit op verschillende niveaus (conflicten op
scholen, interpersoonlijke, interculturele, echtelijke en familiale conflicten, burenruzies,
overmatige schuldenlast, netheid).
• Het principe van tussenpersonen voor sociale bemiddeling op sociale-woningsites
ontwikkelen. Mits een opleiding kunnen deze personen de verzoeken naar de
gespecialiseerde diensten doorsturen en zo mogelijke conflictsituaties voorkomen.
• Op gemeentelijk niveau de bemiddeling voor minderjarigen invoeren in het kader van
de nieuwe wet betreffende de jeugdbescherming (hervorming van de wet van 1965).
• Bemiddeling uitbreiden naar een breder conflictenspectrum (burgerlijk,
commercieel) in een vrijwillige of juridische context zoals bepaald door de wet
van 3 februari 2005.

• Doorgaan met het programma voor de beveiliging van sociale woningen.
• Een preventieproject tegen geweld opzetten via stedenbouw en ruimtelijke
ordening. Het idee is om specifiek advies te geven aan professionals en individuen om
stedenbouwkundige of architecturale inrichtingen gebruikersvriendelijker en veiliger
te maken. De Stad zal haar plan voor de verbetering van de openbare verlichting
verderzetten en de inrichting van de openbare ruimte onderzoeken vanuit het
oogpunt van veiligheid (verkenningswandelingen voor vrouwen ...)

• Patrouilles in burger inzetten om onmiddellijk iedere overtreding (pesten,
beledigingen, intimidatie, fysiek en verbaal geweld, enz.) ten aanzien van gebruikers
van de openbare ruimte, en vooral vrouwen en LGBTQI+, te bekeuren.
• In het kader van de begroting van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene,
de financiën in evenwicht brengen door te berekenen hoeveel (in)direct naar vrouwen
en mannen gaat (gender budgeting).
• In samenwerking met de betrokken verenigingen, bewustmakingsactiviteiten
organiseren (risicogedrag gerelateerd aan alcohol en drugs, pesterijen, enz.) op
festivals die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel (Brussel-Bad,
Brussels Summer Festival, enz.).
• Bij de bevoegde instanties pleiten voor nachtbussen die stoppen op verzoek.
VAN BRUSSEL EEN ‘GASTVRIJE STAD’ MAKEN
• De verwaarlozing door de federale overheid van haar verantwoordelijkheden in
verband met haar opvangbeleid aankaarten en bij de bevoegde overheden pleiten
voor de opening van een federaal opvang- en begeleidingscentrum voor migranten.
• Om de menselijke waardigheid van transmigranten te waarborgen, het falende
federale overheidsbeleid compenseren met initiatieven om onderdak te bieden aan
deze personen, in nauwe samenwerking met en met de steun van verenigingen.
• In een intergemeentelijk perspectief het migrantenprobleem trachten te beheren;
in die zin zal de Stad andere gemeentebesturen van het Brussels Gewest vragen
om opvang- en begeleidingscentra ter beschikking te stellen aan verenigingen,
waaronder het Burgerplatform voor Vluchtelingen, Dokters van de wereld ...
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WERKEN AAN SAMENLEVEN
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7
SPORT

BRUSSEL DOET
DE BRUSSELAARS BEWEGEN
Regelmatige lichaamsbeweging is essentieel voor de gezondheid van de Brusselaars. Sport moet binnen
het bereik liggen van iedereen – ongeacht middelen, herkomst, leeftijd, geslacht,
handicap, seksuele geaardheid, tijd en plaats.

Het beoefenen van een lichamelijke en sportieve activiteit draagt bij tot
ontplooiing, integratie en sociale verbondenheid. Sport is een factor van integratie,
zorgt voor deelname aan het lokale leven, openheid, aanvaarding van verschillen,
en naleving van de regels die we samen bepalen.
Ver van grote, risicovolle en dure projecten, is de rode draad van deze ambtstermijn
de nabijheid, toegankelijkheid en diversiteit van sportbeoefening.
SPORT VOOR IEDEREEN
Aan iedereen de middelen geven om een of meer sporten te beoefenen, is noodzakelijk voor de algemene gezondheid van de Brusselaars. Stad Brussel is rijk aan sportinfrastructuur, die in de eerste plaats toegankelijk moet zijn voor haar inwoners. Daartoe
neemt de Stad deze maatregelen:
• Ze stemt de uurregelingen van de sportinfrastructuur af op de behoeften van de
burgers. Ze verruimt de openingstijden van de sportcomplexen en de drie gemeentelijke zwembaden, in het bijzonder buiten de gebruikelijke werkuren (vakanties,
weekends en avonden). In dit kader neemt de Stad contact op met het gewest en de
aangrenzende gemeenten om aan alle Brusselaars geïntegreerde en gecoördineerde
diensten te bieden;

52 • MEERDERHEIDSAKKOORD 2018-2024

• Ze behoudt en verbetert verder het systeem van de ‘sportcheques’ om het beoefenen van sport in een club op het grondgebied van de Stad te bevorderen, vooral bij de
meest kwetsbaren;
• Ze versterkt de gendermix in de door haar ondersteunde sportbeoefening;
• Ze werkt aan de verhoging van de mate (capaciteit) waarin de gemeentescholen de
zwembaden kunnen gebruiken;

• Ze promoot sportbeoefening door personen met een handicap, onder meer door de
openbare infrastructuur geleidelijk aan te passen;

• Ze waakt er nauwgezet over dat gemeentesubsidies enkel worden toegekend aan
sportclubs of -organisaties die een voorkeurtarief bieden aan haar burgers. Volgens
dezelfde gedachtegang verleent ze prioritair toegang tot de sportinfrastructuur aan
sportorganisaties en aan haar eigen inwoners;
• Ze versterkt de aanwezigheid van toegankelijk en gratis sportmateriaal in de openbare parken en ruimten (street workout en agora space);
• Ze nodigt ouderen uit om aan sport te doen en ontwikkelt partnerschappen met de
rust- en verzorgingstehuizen van de Stad voor het organiseren van sportactiviteiten
(gym, dans, tai chi …) in de rusthuizen en seniorenclubs;
• Ze ontwikkelt gezondheidsjoggingtrajecten in de gemeentelijke parken in
samenwerking met het Departement Groene Ruimten en in de parken van het gewest
in samenwerking met Leefmilieu Brussel;
• Ze ondersteunt de creatie van sport- en studieafdelingen in minstens een van haar
scholen;

• Ze ondersteunt nog meer de initiatieven binnen kinderdagverblijven ter ontdekking
van de psychomotoriek;
• Ze moedigt haar personeel aan om aan sport te doen;
• Ze erkent en ondersteunt het beoefenen van e-sport.

ONDERSTEUNING VAN SPORTCLUBS, -VERENIGINGEN EN -FEDERATIES
Stad Brussel wenst transparantie aan de dag te leggen en gelijkheid te bevorderen
in de toekenning van subsidies aan de verschillende clubs die het gemeentelijke
sportleven verzorgen. Bijna 220 clubs zorgen voor diversiteit in het aanbod van Stad
Brussel! Respect en openheid (wat betreft geslacht, leeftijd, culturele diversiteit en
seksuele geaardheid) zijn waarden waartoe de door de Stad ondersteunde sport moet
bijdragen. Daartoe neemt de Stad de volgende acties:
• Ze publiceert online een samenwerkingscharter op het vlak van sport, opgesteld in
samenwerking met de sportclubs en de sportwereld. Dit verbindt de ondertekenende
clubs en federaties tot het verdedigen van essentiële waarden als eerbiediging van de
gebruiksreglementen voor de gemeentelijke infrastructuur, fair-play en bestrijding van
alle vormen van discriminatie;

• Ze ziet toe op de versterking van de solidariteit tussen meer en minder of niet rendabele sporten, met bijzondere aandacht voor vrouwen- en de jongerensport;
• Ze centraliseert (loket, website …) de inschrijvingen voor de huur van ruimten door
inwoners en amateurteams om de toegang ertoe te verbeteren. Deze centralisatie zal
een referentietool zijn voor alle infrastructuur, clubs en bestaande sportverenigingen.
DE GROTE BRUSSELSE SPORTEVENEMENTEN BENUTTEN OM DE AMATEURSPORT
TE PROMOTEN
De nieuwe meerderheid wil de dynamiek van onthaal en realisatie van populaire,
verenigende en mobiliserende sportevenementen voortzetten om de Brusselaars aan
te zetten tot sportbeoefening. Daartoe neemt de Stad deze acties:
• Ze zal haar plan en budget voor het promoten van het dagelijkse gebruik van de fiets
in de Stad voorstellen ter gelegenheid van de start van de Ronde van Frankrijk 2019;

• Ze zal de komst en de (gezamenlijke) organisatie met het gewest van een grote
internationale sportwedstrijd (vrouwen, atletiek) bevorderen;
• Ze bevordert de toegang voor kansarmen tot de door haar onthaalde of
georganiseerde sportevenementen door bij deze evenementen een significant aantal
plaatsen aan hen voor te behouden;
• Ze overweegt zich kandidaat te stellen voor een grote internationale
atletiekmanifestatie, in samenwerking met de andere overheidsniveaus;
• Ze eist van de organisatoren van sportevenementen dat ze de milieu-impact ervan
drastisch reduceren (duurzame mobiliteit, streven naar zero waste, lokale biologische
en seizoensgebonden voeding, enz.).
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OPENBARE, GEZONDE EN TOEGANKELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR
De Stad beheert heel wat ruimten voor de beoefening van sport. Het zijn stuk voor
stuk middelen om het beoefenen van een sport te promoten, voor zoveel mogelijk
burgers. In dit kader neemt de Stad de volgende acties:
• Ze neemt een maatschappelijke en milieubewuste dimensie op in de organisatie
van evenementen, het ontwerp en het beheer van sportmateriaal en sportinstallaties,
onder meer om tegemoet te komen aan de energienood;
• Ze moet zorgen voor verduurzaming en verruiming van de initiatieven gericht op
omkadering van de sportdienst in gemeentelijke infrastructuur om niet in clubverband
gestructureerde groepen in staat te stellen hun sport te beoefenen (proefproject
Papenvest);
• Bij elke renovatie of nieuwbouw van sportinfrastructuur geeft ze systematisch de
voorkeur aan ecologische en duurzame materialen;
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• Ze moedigt verplaatsing per fiets aan naar de zwembaden en sportzalen, en
installeert systematisch aangepaste en toereikende fietsparkings in de omgeving
ervan;
• Ze onderhoudt deze ruimten en herstelt (onder meer via FixMyStreet) vastgestelde
schade zo snel mogelijk;
• Ze renoveert haar oudste sportinfrastructuur;
• Bij deze renovaties installeert ze systematisch praktische toegang tot drinkwater in
de zalen en op de sportterreinen;
• Ze schaft alle snoep- en frisdrankautomaten in de gemeentelijke sportruimten af en
stelt een gezond alternatief voor;
• Ze is van plan de reclames met commercieel oogmerk te verbergen tijdens de
aanwezigheid van scholen (en dus van kinderen) in de gemeentelijke sportzalen;
• Ze bekijkt met de dienst Openbaar Onderwijs de mogelijkheid om de speelzones
in de recreatieruimten van scholen vaker open te stellen opdat de buurtbewoners er
buiten de schooluren toegang toe hebben;
• Ze zal, in een gezamenlijke aanleg, in overleg met de buurtbewoners en in
samenwerking met het gewest, een natuurlijk openluchtzwembad aanleggen op haar
grondgebied;
• Ze voltooit de creatie van het Sportpark (in het kader van Neo) op de Heizelvlakte,
met als doelstelling een maximale toegankelijkheid vanuit de wijk en voor alle
Brusselaars;
• Ze ondersteunt het gewest en de gemeenschappen bij de creatie, op haar
grondgebied, van een multisportzaal van nationale omvang, onder meer voor
collectieve sporten (basketbal, volleybal, handbal, minivoetbal, enz.), en onderzoekt de
uitbreiding ervan voor indooratletiek;

• Ze bundelt de krachten met de federale staat, de gemeenschappen, het gewest en
de andere belanghebbenden, in de zoektocht naar een oplossing voor het onthaal van
de Rode Duivels in Brussel;
• Ze ziet erop toe dat sportieve en culturele evenementen van nationale
en internationale omvang op duurzame wijze plaatsvinden in het Koning
Boudewijnstadion;
• Ze denkt samen met inwoners en gebruikers na over de volledige renovatie van het
sportcentrum Korte Groenweg in Neder-Over-Heembeek;
• Ze brainstormt samen met het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen
(Brussel Huisvesting en Lakense Haard) omtrent de creatie van plaatsen in de buurt
van deze sociale woningen waarop aan sport kan worden gedaan;
• Ze start een dialoog op met de Residence Palace en de Koninklijke Militaire School
opdat die hun zwembaden toegankelijk zouden maken voor de inwoners van de
Noordoostwijk.
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• Ze maakt onmiddellijk een einde aan het Eurostadion-avontuur;
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8. Mobiliteit en parkeren
9. Milieu
10. Groene ruimten
11. Netheid en onderhoud
van de publieke ruimte
12. Dierenwelzijn
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EEN
GEZONDE
STAD
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8

MOBILITEIT

Een mobiliteits- en parkeerbeleid voor gezonde lucht en veilige straten

ONZE VISIE
We zetten het mobiliteitsbeleid en het parkeerbeleid in om van de stad Brussel een
Stad te maken met gezonde lucht en veilige straten. We maken van Brussel een stad
die beweegt. Iedereen, ongeacht je vervoerswijze en of je al dan niet een handicap
hebt, moet zich vlot, comfortabel en veilig kunnen verplaatsen in de Stad.
De verschillende vervoerswijzen stemmen we op elkaar af met een duidelijke hiërarchie: eerst de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer en daarna de
auto. We geven zo prioriteit aan de actieve vervoerswijzen en investeren in veilige,
comfortabele en gezonde alternatieven voor de auto. We zorgen voor een betere
luchtkwaliteit en een betere doorstroming. Zo garanderen we een betere bereikbaarheid van de Stad en haar verschillende woon-, handels- en werkwijken.
Om de vraag naar verplaatsingen te verminderen, bouwen we aan een ‘stad op 10
minuten’, waarbij woningen, voorzieningen zoals scholen en crèches, werk, winkels,
groene ruimte allemaal op 10 minuten wandelafstand te vinden zijn.
We voeren een mobiliteits- en parkeerbeleid waarmee we meer plaats vrijmaken voor
ontspanning, om te winkelen, te genieten, te spelen, voor wandelaars, bewoners, bezoekers, fietsers en het openbaar vervoer en dat daarnaast de autodruk doet dalen.
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Het mobiliteitsbeleid van de Stad werken we samen uit met bewoners, handelaars,
gebruikers en stakeholders. We trekken resoluut de kaart van de samenwerking, zetten afhankelijk van het dossier een participatief traject op met een flankerend communicatiebeleid. We hanteren een participatieve aanpak van bij de conceptfase tot de
concrete uitvoering.
ONZE ACTIES
We maken van Brussel een verkeersveilige stad
• Verkeersveiligheid is dé prioriteit van onze medeburgers. Dat is ze ook voor het
College. We zullen er dan ook op toezien dat de snelheid van het gemotoriseerd
verkeer algemeen verlaagd wordt. We breiden de zone 30 uit binnen de logica van
het Gewestelijk Mobiliteitsplan. We maken ze operationeel door de verkeerscirculatie
aan te passen – om het doorgaand verkeer maximaal te beperken – en de
weginfrastructuur aan te passen – om de snelheid te beperken (Berlijnse kussens,
verkeersdrempels, visuele versmallingen, afwisseling links en rechts parkeren,
verhoogde kruispunten, doorlopende voetpaden, enz.).
• We zetten fors in op controle en handhaving. Hiervoor investeren we in bijkomende
repressieve radars en verhogen we het aantal fietsbrigades binnen de verkeerspolitie.
Zo voeren we het aantal controles op (snelheid, geluidsoverlast, gewicht van
vrachtwagens, enz.) en zorgen we ervoor dat de wegcode wordt nageleefd.
Wildparkeren, zebrapadparkeren, fietspadparkeren of stilstaan in dubbele rij wordt
niet langer gedoogd, maar consequent beboet.
• In samenwerking met verenigingen en bewoners voeren we een actieplan uit dat
de verkeersveiligheid verbetert. We geven prioriteit aan zones waar veel ongevallen
plaatsvinden of die onveilig aanvoelen. We doen dit met fysieke ingrepen, door
wegmarkeringen aan te brengen, reclamepanelen weg te halen in gevoelige zones,
het opzetten van verkeersveiligheidscampagnes, de oversteektijd voor voetgangers
te verlengen, het beveiligen van zebrapaden, door lokale wegen terug te brengen tot
één rijstrook en door de publieke verlichting te verbeteren.
• In samenwerking met het Gewest zetten we preventieprogramma’s op voor
specifieke doelgroepen (bv. chauffeurs van het openbaar vervoer, taxichauffeurs en
verkeersrecidivisten).
• We geven bewoners de kans zelf voorstellen te doen om hun straat gezonder en
veiliger in te richten door middel van een toolbox mobiliteit, door bijvoorbeeld speel-,
leef- en schoolstraten aan te leggen, waar het autoverkeer tijdelijk of voor langere
periodes beperkt wordt (bv. tijdens de schoolvakanties).

Een mobiliteitsbeleid voor schone lucht en veilige straten

• In het mobiliteitsbeleid worden de volgende algemene principes toegepast:
- de hiërarchie van het STOP-principe wordt toegepast: eerst de voetgangers,
dan de fietser, dan het openbaar vervoer en tot slot de auto. We draaien de
logica om: enkel autoverkeer daar waar je je als voetganger en fietser veilig
kan verplaatsen.
- we gaan voor een Stad die integraal toegankelijk is. Dat wil zeggen dat
speciale aandacht uitgaat naar personen met een beperkte mobiliteit.
- Een circulatieplan voor gemotoriseerd vervoer met bijvoorbeeld
verkeerslussen, waarbij knips worden ingevoerd om het doorgaand en
sluipverkeer drastisch te beperken in de woonwijken.
- Bij elke inrichting van de openbare ruimte wordt het STOP-principe
toegepast. Daarbij primeert de infrastructuur/weginrichting die de veiligheid,
de doorstroom en het comfort van voetgangers, fietsers en PBM verhoogt ten
opzichte van de autoinfrastructuur.

Het STOP-principe wordt gebruikt bij een slimme inplanning van het mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit
eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.
We doen dit, omdat we vaststellen dat heel wat van de autoverplaatsingen, verplaatsingen over korte afstanden
zijn en dat die ook te voet of met de fiets afgelegd kunnen worden. Daarvoor is er een goede infrastructuur
nodig, maar in de praktijk blijkt echter dat op dat vlak de personenwagen op de eerste plaats komt en investeringen in openbaar vervoer of fiets- en stapinfrastructuur beperkt blijven.
1
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• Op basis van de bestaande mobiliteits- en circulatieplannen bouwen we een nieuw
en coherent mobiliteitsplan uit voor alle wijken van de Stad, in overleg met de
omliggende gemeenten en in overeenstemming met het gewestelijk mobiliteitsplan
(Good Move), met als doelstelling om:
- de levenskwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte drastisch
te verhogen en van Brussel een stad met gezonde lucht te maken.
- de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers drastisch te verhogen en
het onveiligheidsgevoel weg te nemen.
- de autodruk en de ermee gepaard gaande luchtvervuiling te verminderen.
- het plan samen met de Brusselaars, handelaars, gebruikers en stakeholders
op te stellen en uit te voeren.

Elke verplaatsing begint en eindigt te voet
• We maken de Stad integraal toegankelijk voor jong en oud, met of zonder
beperking, want een Stad die toegankelijk is voor mensen met een beperkte
mobiliteit is toegankelijk voor iedereen. We doen dat door de toegankelijkheid van
het voetgangersnetwerk in kaart te brengen (PAVE), de nodige fysieke aanpassingen
uit te voeren, zoals doorlopende voetpaden en verhoogde kruispunten. We werken
hindernissen weg en leggen heraanlegdossiers consequent voor advies voor aan de
gewestelijke mobiliteitscommissie (subcommissie PBM). We garanderen een vlotte
doorgang bij terrassen en versterken de interventiedienst voor kleine reparaties.
• We leggen bij elke heraanleg brede, comfortabele en toegankelijke voetpaden
aan en maken de openbare ruimte toegankelijk en begaanbaar voor personen met
een beperkte mobiliteit (aangepaste markeringen op de grond, geluidssignalen bij
verkeerslichten, een wegbedekking die zo vlak mogelijk is, enz.).
• We voeren een voluntaristisch beleid, samen met de scholen, ouders en bewoners
om de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in de buurt van scholen optimaal te
maken. We begeleiden en co-organiseren het invoeren van schoolstraten. We
bieden ondersteuning voor de uitvoering van schoolvervoerplannen, het voorzien
van fietsinfrastructuur op school en het organiseren van fietsbrevetten, wandel- en
fietsrijen. We stellen, samen met de betrokkenen, lokale circulatieplannen op om
doorgaand verkeer te bannen, woonerven en autoluwe straten in te voeren.
We voeren fysieke ingrepen door om de snelheid te beperken in de schoolomgeving.
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• We maken van Brussel een bewandelbare Stad. Samen met de bewoners,
stakeholders (bv. Brussels center observatory) en gebruikers identificeren we en
richten we kleine voetgangerszones, -straten of -pleintjes in, leggen we in elke
buurt rustige openbare ruimtes aan en groene ruimtes voor ontspanning, waar
actieve vervoerswijzen veilig kunnen verlopen en die verbonden zijn met de
belangrijkste vervoerscentra van de Stad. Zo creëren we een netwerk van wandel- en
fietsinfrastructuur dat de verschillende wijken met elkaar verbindt.
We maken van Brussel een fietshoofdstad
• We willen dat elke Brusselaar die dat wil zich in alle vrijheid veilig en snel met de
fiets kan verplaatsen. Daarom voeren we een fietsbeleid dat ervoor moet zorgen dat
elke straat befietsbaar wordt. We halen letterlijk en figuurlijk de drempels weg. Waar
het kan voeren we fietsstraten in, waar het niet kan, zorgen we voor afgescheiden
en volledig vlakke fietspaden. Elke heraanleg van de openbare ruimte houdt hier
rekening mee. We kiezen telkens voor een fietsvriendelijke wegbedekking.
• We werken intensief samen met het Brussels Gewest. We leggen alle projecten voor
aan de fietscommissie van de Stad en houden zoveel mogelijk rekening met hun
advies bij het ontwikkelings- en uitvoeringsproces. We werken de gewestelijke
fietsroutes af en zorgen voor coherente, aansluitende en leesbare fietsroutes.
• We voeren een voluntaristisch beleid, samen met de scholen, ouders en bewoners
om de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in de buurt van scholen optimaal te maken.
We bieden ondersteuning voor de uitvoering van schoolvervoerplannen, het voorzien
van fietsinfrastructuur op school en het organiseren van fietsbrevetten, wandel- en
fietsrijen.
• We voorkomen conflictsituaties tussen voetgangers en fietsers. Belangrijke fietsroutes worden afgescheiden van het voetpad.
• Nieuwe verkeersborden (B22 en B23) plaatsen, telkens wanneer de veiligheid van het
kruispunt dit toelaat, die de fietsers toelaten om (enkel) rechts af te slaan of rechtdoor
te rijden ondanks een rood licht.
• Sensibiliseren rond het gebruik van de fiets en het gebruik van de fiets stimuleren,
meer bepaald via groepsaankopen.

• In samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de dienst Handel
de commerciële ruimtes vaststellen voor het opzetten van lokale economie rond
fietsherstelling (type Cyclo) in de wijken waar het aanbod onvoldoende is.

• Samenwerken met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een partnerschap aangaan met de vervoersmaatschappijen om de bediening van de Stad Brussel te verhogen en het busbestand te vergroenen. Dit omvat onder meer:
- het verhogen van de frequentie (bv. metrolijn 6 en buslijn 53).
- het verhogen van de commerciële snelheid (inrichting van eigen ruimtes,
tweerichtingsverkeer voor de bus, systematische voorrang bij verkeerslichten,
eindhaltes van de bus beperken in de Vijfhoek).
- het beperken van het aantal overstappen.
- het bovengronds vervoer uitbreiden (waaronder de ontsluiting van NederOver-Heembeek door een nieuwe, performante tramlijn en het verlengen van
de buslijnen om Neder-Over-Heembeek met Haren te verbinden).
- multimodale overstappunten realiseren (bv. mobipunten).
- de bediending van de Thurn-en-Taxis-site door het openbaar vervoer
ondersteunen.
- de frequentie van de treinen op het GEN-netwerk (S-lijnen) verhogen naar 4
treinen per uur.
- een goed onderhoud verzekeren van de bruggen van de NMBS.
Een bereikbare Stad met minder autoverplaatsingen en vlotter verkeer
• Het autoverkeer vlotter laten verlopen door de verplaatsingen met de auto te
verminderen en multimodale verplaatsingen te bevorderen.
• Het aanbod van deelwagens fors uitbreiden in de verschillende wijken van de Stad
en het aantal parkeerplaatsen dat voorbehouden is voor deelwagens verhogen.
• Autodelen bij individuele personenwagens bevorderen.
• Meewerken aan elk initiatief vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
uitrollen van een oplaadnetwerk voor elektrische wagens.
• De toegang voor toeristenbussen tot de Vijfhoek beperken tot personen afzetten,
lossen, laden.
• De op- en afrit van de A12 terugdringen en het project van Brussel Mobiliteit
ondersteunen om er een stadsboulevard van te maken. Verzekeren dat het project op
de A12 vooral als overstapparking gebruikt wordt.
• De verplaatsingen van gemotoriseerde tweewielers veilig maken en omkaderen.
• Samenwerkingen opzetten met het Brussels, Waals en Vlaams Gewest om het aantal
autoverplaatsingen naar de Stad te verminderen en daarom de inspanningen verhogen voor een betere informatie-uitwisseling en coördinatie van de verschillende projecten met een grootstedelijke impact (bv. ‘Top Noordrand’, Buda+, Fietssnelweg, Ring,
ontwikkeling van de ‘internationale’ laan en de oude NAVO-site, Parking C, enz.).
• We willen de luchtkwaliteit sterk verbeteren en daarom verzetten we ons tegen
een verbreding van de Ring (R0). We vragen daarom aan het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om een dialoog op te zetten met het Vlaams Gewest om:
- het implementeren van alternatieven voor de auto voor verplaatsingen naar
en vanaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tram, fiets, trein) te versnellen.
- de infrastructuur aan te passen om autodelen te bevorderen.
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Een openbaar vervoer waar je op kan vertrouwen

Eén parkeerbeleid over de grenzen heen voor een gezonde Stad
• In nauwe samenwerking met parking.brussels en de buurgemeenten stellen we een
parkeerbeleidsplan op, waarbij het parkeren als hefboom wordt ingezet in het kader
van het mobiliteitsbeleid dat van de Stad Brussel een gezonde en veilige stad wil
maken. We zetten het parkeerbeleid in om de verplaatsingsgewoonten te wijzigen en
de ‘leeffunctie’ van de woonwijken te versterken. Daarom herinvesteren we een deel
van de inkomsten uit het parkeerbeleid in onze wijken om er, samen met de bewoners,
bruisende leefwijken van te maken met sport-, spel-, stap- en fietsinfrastructuur,
deelwagens, alternatieven voor de personenwagen en voorzieningen waarmee we
bouwen aan een gezonde stad op 10 minuten.
• Het parkeerbeleidsplan voor fietsers zet in op het verhogen van de capaciteit in de
openbare ruimte, fietsparkeerplaatsen in publieke parkings en beveiligde fietsparkings
in de woonwijken. De bijkomende fietsparkeercapaciteit mag niet ten koste gaan van
de veiligheid en het comfort voor voetgangers en fietsers:
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- verhogen van het aantal fietsboxen en -stallingen in de woonwijken en in
de buurt van drukbezochte plekken (scholen, cultuurcentra, openbare
diensten, enz.). Ook tijdens evenementen zorgen voor voldoende
fietsparkeerplaatsen.
- we zetten pilootprojecten op om beveiligde fietsparkings in leegstaande
panden te creëren in onze woonwijken.
• We lanceren een oproep voor ideeën/wedstrijd voor de ontwikkeling van parkings
(parkeergebouwen) die op korte tot middellange termijn ‘gemakkelijk’ kunnen worden
getransformeerd; niet ondergronds maar gebouwen die andere functies dan parkeren
kunnen vervullen. De openbare ruimte die we zo vrij maken, kunnen we inzetten voor
een gezonde en verkeersveilige stad. We voeren zones in die voorbehouden zijn voor
bewoners en zetten in op het gebruikmaken van onderbenutte parkeergelegenheden
van kantoren en flatgebouwen. Het parkeerbeleidsplan zorgt er zo voor dat de vraag
naar parkeerplaatsen daalt en er minder op straat geparkeerd wordt.
• Inzetten op de handhaving van het parkeerbeleid via onder andere het
operationaliseren van de ‘scan cars’. We voeren extra controles uit op het onterecht
gebruik van parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor mensen met een beperking.
Zones voor leveringen, kiss-and-ride en kortparkeren uit de strafrechtelijke sfeer halen
om de controle van deze zones efficiënt te maken.
• Samenwerken met het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
De Lijn en de NMBS en de gemeenten Wemmel, Grimbergen, enz. om een netwerk
van ‘ontradingsparkings’ te ontwikkelen voor pendelaars, in de nabijheid van de
voornaamste knooppunten van openbaar vervoer, zo ver mogelijk van de Stad om ze
te stimuleren alternatieve vervoerswijzen te gebruiken in plaats van de personenwagen.
• In samenwerking met het Gewest locaties voor parkeercentra voor toeristische bussen en voertuigen van zelfstandigen (vrachtwagens, werfbestelwagens, enz.) zoeken
en analyseren.
• De organisatie van de mobiliteit en het parkeren verbeteren bij evenementen
om de overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.
• Een mobiliteits- en parkeerbeleid ontwikkelen en toepassen voor het sportcomplex
(Korte Groenweg) en het sportcentrum (zwembad) van Neder-Over-Heembeek.

We zorgen voor veilige werven
• We verbeteren de verkeersveiligheid rond de vele werven in de stad via een
betere planning, coördinatie, communicatie, controle en handhaving om zo de
overlast voor bewoners, handelaars en gebruikers te verminderen. We doen dit in
samenwerking met het Brussels Gewest. We richten een meldpunt in voor werven
waar gebruikers van de omgeving terecht kunnen indien de omleiding voor de
verschillende types verplaatsingen onveilig zou zijn. We ontwikkelen extra tools om
bewoners en handelaars optimaal te informeren over de werf. De middelen die we
via de verhoogde controles genereren, zetten we in om de communicatie omtrent de
werven in de Stad, de dienstverlening naar de burger toe en de capaciteit om kleine
herstelwerken te doen, te verbeteren.

• We versterken de technische commissie van de werven van de Stad in haar taken als
‘filter’ en coördinator tussen verschillende diensten (voor de OSIRIS-toelatingen).
• We zetten een strategische commissie op die de werven voor de Stad begeleidt.
• De Stad organiseert elk jaar een persconferentie waarin alle werven worden
toegelicht, samen met de aannemers, met als doel hun verantwoordelijkheidsgevoel
te versterken en ze aan te moedigen de werven correct en tijdig af te werken.
• We verbeteren het aanzicht en beheer van werven: blauw-gele panelen (scheef,
omgewaaid, vuil, stuk, ...) vervangen door hogere versies (strak, recht, rustgevende
beelden, eventueel voorzien van standaardinformatie).
Brussel, een pionier in duurzaam goederenvervoer
• We zetten ons in om het goederenvervoer te verduurzamen, veiliger en vlotter
te laten verlopen:
- organiseren van laden en lossen binnen bepaalde tijdspannes, zodat de
leveranciers vlot kunnen leveren en de overlast voor het overige verkeer
beperkt wordt. We verhogen de controle op de laad-en-loszones en creëren
er meer in handelswijken.
- de Stad Brussel stelt zich kandidaat om, in samenwerking met het Gewest,
een pilootproject op te zetten omtrent duurzame en innovatieve oplossingen
voor de ‘first & last-mile’-leveringen.
- we ondersteunen het project van de Haven van Brussel en Brussel
Mobiliteit voor de oprichting van een stedelijk en duurzaam
distributiecentrum op het gebied van Schaarbeek-Vorming. Onder andere
door absolute prioriteit te geven aan het transport dat vanuit het
distributiecentrum de Stad bedient. Als blijkt dat er nog andere duurzame
stedelijke distributiecentra nodig zijn om de Stad en het Gewest beter
te bedienen, dan zullen we daar onze steun aan geven.
- streven naar een beperking van zwaar vrachtverkeer (zware vrachtwagens)
op lokale wegen en kleinere bestelwagens met lager energieverbruik (op
gas of elektriciteit) promoten en het verkeer langs waterwegen, langs het
kanaal, opvoeren.
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• We onderzoeken of we voor de werven van de Stad een bepaald percentage van de
overheidsopdracht kunnen voorzien om te besteden aan flankerende maatregelen
om de overlast en het eventuele inkomensverlies van handelaars te beperken.
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MILIEU, DUURZAME

ONTWIKKELING
EN KLIMAAT:

VAN BRUSSEL EEN VOORBEELDSTAD MAKEN

Om de klimaatopwarming drastisch af te remmen en te zorgen voor een leefbare
planeet voor de toekomstige generaties, moet de mens de biodiversiteit
beschermen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en - op lange termijn 100% hernieuwbare energie gebruiken. Sinds de Overeenkomst van Parijs van 2015
heeft de internationale gemeenschap zich tot doel gesteld om de opwarming van
de aarde tegen 2100 te beperken tot 1,5°C à 2°C ten opzichte van het pre-industriële
niveau. Helaas maken de landen slechts schoorvoetend werk van de uitvoering
van hun beloften die ze nochtans bij de COP21 zijn aangegaan. De gemeenten
kunnen voortaan mee hun schouders zetten onder deze ecologische transitie. De
maatregelen die in het recente IPCC-rapport worden voorgesteld, vallen overigens
hoofdzakelijk onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheden.
Volgens een studie van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie,
die 13.000 steden over de hele wereld heeft gerangschikt op basis van hun
koolstofvoetafdruk, staat onze regio op de 220e plaats. Door haar economische rol
en positie is er in de Stad Brussel een concentratie van CO2-genererende activiteiten
en van polluenten, zoals fijnstof. Dagelijks trekken zo’n 370.000 autovoertuigen (vaak
dieselmotoren), meestal met enkel de bestuurder aan boord, door Brussel. Deze
wagens worden voor een groot deel medegefinancierd door de federale overheid, via
het zogenaamde systeem van de “bedrijfswagens” of salariswagens. Daarnaast is er
nog de vervuiling (en de CO2) die wordt geproduceerd door de verwarmingssystemen.
Daardoor ademen de Brusselaars vervuilde lucht in, waar ze ziek van worden en die
hun levensverwachting doet dalen. Dat stellen de professionele zorgverleners in de
Brusselse gemeentelijke ziekenhuizen dagelijks vast. Deze vervuiling treft het vaakst
kinderen en ouderen, nog meer wanneer die in armoede leven.
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De Stad Brussel wil dan ook haar verantwoordelijkheden en haar rol als
drijvende kracht achter de transitie ten volle opnemen. Daarom wil de nieuwe
bestuursmeerderheid dat duurzame ontwikkeling en de strijd tegen de uitstoot
van polluenten en broeikasgassen een prioriteit worden in alle toekomstige keuzes
in de beleidsdomeinen van de Stad, het beheer van haar patrimonium en haar
departementen.
DUURZAME ONTWIKKELING – AGENDA 21 – KLIMAATPLAN
De Stad Brussel is ondertekenaar en belanghebbende van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. In het verlengde van deze verbintenis werd in mei 2018
een klimaatactieplan voorgesteld. De nieuwe meerderheid wil deze bepalingen snel
uitvoeren en daarbij vanaf het begin van de legislatuur ook verder aan het plan blijven
sleutelen om het bij zijn beoordeling in 2020 nog verder uit te bouwen en te verbeteren. De Stad zal binnen alle departementen van de gemeentelijke administratie een
transversale aanpak uitwerken om de uitvoering van de huidige Agenda 21 (de 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN) en van het Klimaatplan te evalueren en verder uit te bouwen. Daarbij zullen de verschillende plannen worden samengevoegd en gecoördineerd. Daarvoor wil de Stad:
• zich ertoe te verbinden om, voor het beheer van haar financiële activa en die van haar
verbonden instellingen, te werken met “maatschappelijk verantwoorde investeringen”
die rekening houden met sociale, ethische en milieuaspecten. Via deze weg beoogt
de Stad ook om haar gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen;
• op een online kaart (per wijk), in samenwerking met het Gewest, de verschillende
initiatieven omtrent de ecologische transitie die op het gemeentelijk grondgebied
werkzaam zijn, aan te duiden: winkels, hersteldiensten, ruilmarkten, weggeefwinkels,
duurzame horecazaken, collectieve composthopen en moestuinen, enz.;
• openbare ruimtes ter beschikking stellen van verenigingen en bewonersgroepen om
de opkomst van duurzame burgerinitiatieven in onze wijken en de participatie aan te
moedigen (creatie en/of onderhoud van objecten, reparatie, hergebruik, verdeling of
herverdeling van verse en lokale voedingswaren, boekenkasten);
• een uniek nieuw administratief centrum, Brucity, te bouwen. Het gebouw zal voldoen
aan de meest recente eisen op het gebied van EPB (energieprestatie van gebouwen),
zero waste, het dak zal gedeeltelijk worden bedekt met fotovoltaïsche panelen, er zal
een warmtekrachtkoppelingssysteem en een energiezuinige verlichting worden geïn-

stalleerd, er wordt ook voorzien in regenwateropvang en een moestuin;
• een ‘gemeentelijk actieplan water’ op te stellen op basis van het gewestelijk beheerplan. Doel van dit plan is om, in samenwerking met de stedenbouwkundige dienst en
de wegennetbeheerder, de doorlaatbaarheid en de aanwezigheid van water in de stad
te vergroten door middel van nieuwe drinkwaterfonteinen, en daarbij ook het verbruik
van drinkwater te verminderen. In gemeentegebouwen wordt de strijd tegen drinkwaterverspilling opgevoerd. Het plan zal ook de nadruk leggen op het systematisch
terugwinnen van regenwater. De Stad zal verhuurders of huurders aanmoedigen om
meer doorlaatbare oppervlakken te voorzien bij de renovatie of verbouwing van gebouwen om de risico’s die voortvloeien uit de klimaatverandering, zoals overstromingen of hitte-eilanden, aan te pakken. De Stad zal de toekenning van groene vergunningen verder uitbreiden om de vergroening van de openbare ruimte te bevorderen,
zodat meer water in de grond kan doordringen en warmte beter kan worden opgenomen. Ze zal zich hiervoor baseren op de bestaande gewestelijke studie. Tot slot
zal de Stad, in samenwerking met Vivaqua, karaffen leidingwater verdelen onder haar
personeel om het verbruik van leidingwater aan te moedigen;

• om - via haar dienst energie - verder werk te maken van het programma ter vermindering van het elektriciteitsverbruik van de straatverlichting (in samenwerking met
Sibelga) en het energieverbruik van de gebouwen van de Stad en het OCMW (isolatie),
te beginnen met de scholen. De Stad zal doorgaan met het plaatsen van installaties
voor hernieuwbare energie op de daken van gemeentegebouwen;
• de plaatsing van windturbines in de voorhaven te stimuleren, in samenwerking met
het Gewest en de Haven van Brussel;
• een ambitieus programma voor circulaire economie te lanceren door de bedrijven,
ondernemers, verenigingen en handelszaken op het grondgebied van de Stad in kaart
te brengen, in samenwerking met het Gewest in het kader van het programma Be.
Circulair en GreenLab, met het oog op de herformulering van het Klimaatplan, vanaf
2020;
• een ‘Brussels Handvest duurzame evenementen’ op te stellen dat geleidelijk aan
verplicht zal worden om de toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen te kunnen verkrijgen voor de organisatie van een evenement in de publieke
ruimte (herbruikbare bekers, duurzaam bestek, asbakken, preventieve geluidsmeters,
zero-waste-strategie, enz.). De Stad zal op zoek gaan naar samenwerkingen met Brussel Leefmilieu om deze overgang te faciliteren. De evenementen die de stad en haar
vzw’s zelf organiseren zullen het voortouw nemen in de toepassing van dit handvest;
• de beplanting in de stad, de natuur en de biodiversiteit te beschermen aan de hand
van de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen, het beheer van de openbare wegen en ruimten, de participatie;
• om de aanwezigheid van reclame in de openbare ruimte, meer in het bijzonder in de
nabijheid van de scholen, te verminderen. Bij het heronderhandelen van de reclamecontracten en bij het overstappen van een “papieren M.U.P.I.” naar een “elektronische M.U.P.I.”, zal de Stad ervoor zorgen dat hierop zo veel mogelijk gemeentelijke,
verenigings- en culturele informatie terug te vinden is en dat er maximaal gebruik
wordt gemaakt van groene stroom voor de stroomtoevoer van deze panelen. Er zal
een evaluatie van de impact van deze panelen op de verkeersveiligheid worden uitgevoerd;
• het Gewest te vragen om meer meetstations voor de luchtkwaliteit op het gemeentelijk grondgebied te installeren;
• al haar administratieve diensten aan te moedigen om mee te werken aan het transversale ‘boordtabel’-project van de Stad Brussel. Aan de hand van strategische indi-
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• om zich op alle mogelijke manieren en in nauwe samenwerking met het Gewest te
verzetten tegen elk initiatief van de federale staat om meer vluchten boven Brussel
toe te laten. Als dichtstbevolkte regio van het land zal de stad Brussel vragen om
het aantal vliegtuigen dat bij het opstijgen of landen over Brussel vliegt, drastisch te
verminderen;

catoren en om te kunnen nagaan in hoeverre de verschillende sociale en ecologische
plannen en maatregelen zijn uitgevoerd en hun doel bereiken, zal de Stad actuele
informatie over de vooruitgang op haar website kunnen plaatsen;
• voor de financiering van een aantal van deze projecten een aanvraag in te dienen
voor de Europese projectoproepen via Brulocalis (bijvoorbeeld het Horizon 2020-project).
WAGENPARK
Samen met de verschillende algemene initiatieven die worden voorgesteld in het
hoofdstuk «Mobiliteit», zal de Stad Brussel:
• het gebruik van fietsen en milieuvriendelijke vervoerswijzen voor korte en langere
verplaatsingen door al haar werknemers blijven aanmoedigen en bevorderen;
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• de grootte van het wagenpark dat direct of indirect door de gemeente en haar
vzw’s wordt beheerd, drastisch inkrimpen. Wanneer de Stad zich moet uitrusten met
voertuigen die ze nodig heeft voor de uitvoering van het werk en de verplaatsingen
van haar personeel in de ruimste zin van het woord, zal zij kiezen voor deelauto’s
en fossiele verbrandingsmotoren vermijden, in overeenstemming met het Brussels
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE);
• ernaar streven om het gebruik van het fiscaal kader voor «bedrijfswagens» te
verminderen en in haar contracten voorrang geven aan gedeeld gebruik (carsharing)
van kleine voertuigen met een zo hoog mogelijke ecoscore. De Stad zal haar
medewerkers een «mobiliteitspakket» aanbieden;
• elke structuur, die afhangt van de Stad, vragen om een beheersplan in te dienen voor
zijn wagenpark (aantal, leeftijd, ecoscore, enz.);
• de mogelijkheid bestuderen om de vzw’s via de dienst ‘Wagenpark’ voertuigen te
laten aankopen, met het oog op rationeler gebruik van de budgettaire middelen en
een milieuvriendelijkere werking;
• de voorkeur geven aan contracten met duurzame logistieke bedrijven (cargofietsen
of bakfietsen) voor het vervoer van voorwerpen of documenten voor en tussen
overheden, satelliet-vzw’s en hun gebruikers.
DUURZAME VOEDING - BRUSSELSE KEUKENS
De voedingssector is nu goed voor ongeveer een derde van de CO2-uitstoot. Wat
we elke dag eten, heeft een directe impact op onze gezondheid en die van de
planeet. De Stad Brussel en haar OCMW’s beschikken over een buitengewoon
overheidsinstrument, de Brusselse Keukens, om de kinderen die naar onze scholen
gaan en de gebruikers van onze gezondheidsinstellingen een evenwichtige,
gezonde, lokale en seizoensgebonden voeding aan te bieden. De biomarkt in de
Huidevettersstraat, gevestigd in een OCMW-gebouw, is een onmiskenbaar succes.
Daarom zal de Stad Brussel, via de Brusselse Keukens:
• ernaar streven het wijdverbreide gebruik van biologische ingrediënten, verse en seizoensgebonden groenten en fruit, zonder genetisch gemodificeerde organismen, te
bevorderen. Als grootafnemer zal het de creatie van korte ketens aanmoedigen door
een beroep te doen op de dichtstbijzijnde groentekwekers en leveranciers die lokale
producten aanbieden;

• ernaar streven om het label Cantine Good Food van Brussel Leefmilieu te verkrijgen;
• een proefproject uitvoeren rond de biomethanisering van afval afkomstig van het
productieproces en van de opgehaalde overschotten van geleverde maaltijden;
• voedselverspilling en obesitas bestrijden door de voorgestelde hoeveelheden te
herbekijken;
• systematisch een vegetarisch alternatief voor de bereide maaltijden voorstellen;
• streven naar een «zero waste»-cultuur voor de levering van goederen aan de productiezone, nadenken hoe het gebruik van herbruikbare verpakkingen voor bereide
maaltijden kan worden gestimuleerd en hoe voedseloverschotten en voedselafval kan
worden geoptimaliseerd. Deze ontwikkelingen zullen in nauw overleg met het betrokken personeel worden uitgevoerd.

• leerlingen en jongeren bewustmaken van smaak en duurzame voeding door de
uitstraling en de slagkracht van de kinderboerderij Maximiliaanpark te verhogen, met
name in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel en de Brusselse vzw’s voor
sensibilisering rond leefmilieu en voeding. Als gevolg hiervan zullen er meer stadsmoestuinen, composthopen, bebouwd land voor het telen en oogsten van groenten
en fruit ontstaan in wat een heuse stadslandbouwpool zal worden. Tegelijkertijd zal de
Stad de ontwikkeling van moestuinen op of nabij schoolpleinen bevorderen.
• de bestaande stadslandbouw (collectieve moestuinen, bebouwd land en composthopen) versterken en de capaciteit van bebouwbare grond voor kandidaat-groentekwekers vergroten;
• in Brussel de oprichting bevorderen van een coöperatieve die zal zorgen voor de
verdeling van lokaal geproduceerd duurzaam voedsel bij de winkeliers, horecazaken
en particulieren in onze stad.
DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN - AANKOOPCENTRALE
De Stad wil de verschillende aankopen van haar diensten zoveel mogelijk
rationaliseren en centraliseren, met het oog op het realiseren van schaalvoordelen en
het bevorderen van de sociale, ethische, solidaire en duurzame economie. Hiervoor zal
de Stad:
• de slagkracht van de ‘commissie duurzame aankopen’ versterken om deze in
staat te stellen om samen met de betrokken departementen in zoveel mogelijk
overheidsopdrachten en voor alle departementen sociale en milieuclausules op
te nemen. Deze commissie zal in de eerste plaats, en als proefproject, werken aan
sociale en duurzame criteria voor de werkkleding van het gemeentepersoneel,
voortbouwend op het verenigingswerk dat op dit gebied reeds is verricht;
• alle Brusselaars de mogelijkheid bieden om via haar aankoopcentrale gebruik te
maken van groepsaankopen van duurzame producten (zoals groene stroom of
fietsen);
• voorrang geven aan het circulaire karakter en het hergebruik van de producten en
apparatuur die ze voor haar werking nodig heeft.
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Daarnaast zal de Stad:
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10
NATUUR IN DE STAD,
GROENE RUIMTEN EN BIODIVERSITEIT

De Wereldgezondheidsorganisatie herinnert ons aan de voordelen van groene ruimten in de stad voor de
volksgezondheid: ze verhogen het gevoel van welzijn, verminderen stress en de blootstelling aan luchtvervuiling,
lawaai en overmatige hitte. Er moeten kleine groene ruimten in de buurt van woningen en leefruimten ingericht worden
en grotere groene ruimten met openbare vrijetijdsinfrastructuur (spelletjes, sport, ...) waar Brusselaars in contact komen
met de natuur.

BRUXELLES, UNE VILLE VERTE
BRUSSEL, GROENE STAD
De bewezen opwarming van de aarde, de vaker voorkomende hittegolven, de
luchtvervuiling en het verlies aan biodiversiteit bedreigen de leefomgeving van de
bewoners. Een ambitieus plan voor stedelijke natuurbescherming en intensieve
vergroening van drukbevolkte wijken dringt zich op, en snel.
We willen een stad creëren die zich visueel onderscheidt door het ruime aanbod aan
groene ruimten, een stad die zich inzet voor het verbeteren van de leefkwaliteit en de
gezondheid van haar burgers. Dit engagement willen we realiseren via burgerparticipatie, innovatie en een gezond beheer van de parken, groene eilandjes en recreatiegebieden.
Heel wat groene ruimten in onze stad zijn een erfenis uit het verleden die ook voor
toekomstige generaties behouden moet blijven.

• Het opstellen van een ‘Vergroeningsplan’ voor de stad met verschillende doelstellingen voor elke wijk, om zo hun identiteit te versterken.
• Maatregelen nemen om de aantasting van ecosystemen te voorkomen en om de
biodiversiteit te bewaren.
• In samenwerking met Leefmilieu Brussel regelmatig de staat van de biodiversiteit
(in samenwerking met Natagora, Leefmilieu Brussel, Natuurpunt, enz.) opmeten.
• Alle te beschermen natuurlijke of kunstmatige, publieke en private milieus die het
leven van planten of dieren kunnen ondersteunen, identificeren.
• Een «bomenhandvest» opstellen, d.w.z. een gids voor goede praktijken voor het
behoud van het bomenerfgoed, dat dit erfgoed beschermt als een natuurlijk element
dat essentieel is voor het behoud van het klimaat en de biodiversiteit in de stad.
• Voor elk kind dat in de stad geboren wordt en er gedomicilieerd is, zal de Stad hier
of in de zuidelijke landen een nieuwe boom planten.
• Strijd tegen invasieve en allergene soorten. De Brusselaars bewustmaken van de
problematiek rond deze invasieve soorten (bv. flora: reuzenberenklauw en fauna:
parkieten).
• De stedelijke verspreiding beperken die de groene ruimten van de stad onder druk
zet.
• De kwaliteit van de reiniging van de groene ruimten verbeteren door deze opdracht
te delegeren aan de dienst Openbare Netheid. Vuilnisbakken voor gescheiden afval
plaatsen.
• Droge toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn, inclusief PBM’s, plaatsen in de
parken.
• Een beter evenwicht vinden tussen evenementen en het behoud van groene
ruimten. Een handvest voor behoud en restauratie opstellen samen met de
organisatoren van evenementen.
• Structurele vernieuwing van het bomenerfgoed, in het bijzonder dat van het Vossenplein.
• De stads- en voortuinen beschermen.
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BEHOUDEN - BESCHERMEN - BEWAREN

RESPONSABILISEREN - BEWUSTMAKEN
• De gemeentelijke teams warm maken voor een gedifferentieerd beheer van de
groene ruimten. Een gedifferentieerd beheer zorgt voor een interessantere en rijkere
biodiversiteit en zorgt voor een aanzienlijke besparing van water, energie en geld.
• De inwoners informeren over de gevaren van herbiciden, fungiciden en pesticiden en
alternatieven voorstellen.
• Samenwerken met scholen om mensen bewust te maken van en voor te lichten over
de natuur en het milieu.
• Les geven in de natuur. De vergroening van de speelplaatsen en de aanleg van educatieve moestuinen aanmoedigen.
• Parkactiviteiten stimuleren in de dichtst bebouwde gebieden in samenwerking met
Leefmilieu Brussel.
• De kennis van tuinmannen benutten; kennisoverdracht stimuleren door in de serres
van de Stad een basiscursus tuinieren en planten te organiseren voor de scholen en
het publiek.
• Bewustmakingscampagnes over milieubescherming en biodiversiteitsverlies op
touw zetten.
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• De bomen langs de wegen beschermen, de ruimte rond de boomvoeten aanleggen in samenwerking met Openbare Netheid om sluikstorten te voorkomen en
welwillende burgers warm maken om een oogje in het zeil te houden en het dagelijks
onderhoud te doen.
• De namen van bomen in de parken weergeven.
• Borden plaatsen over de geschiedenis van de parken.
• De educatieve rol van de Maximiliaanboerderij ondersteunen
• Een locatie inrichten die in het weekend en tijdens de schooluren toegankelijk is voor
gezinnen en die gewijd is aan milieukwesties, duurzame ontwikkeling, dierenwelzijn
en stadslandbouw.
OPWAARDEREN
• De inrichting van meer kwalitatief hoogwaardige groene ruimten in de buurt zorgt
voor een aangenamere leefomgeving voor de bewoners en draagt bij tot het versterken van de sociale banden.
• Het begrip landschap integreren in het beheer van de groene ruimten.
• Kunst durven creëren in groene ruimtes.
• Uitbreiding van de aanplantingen in volle grond en op daken, bij voorrang in de dichtstbevolkte gebieden en in de openbare ruimten.
• Bepaalde verlaten groene ruimten, stroken en bakken benutten en de bewoners de
mogelijkheid geven om er eetbare planten te telen.
• Voorzien in picknickplaatsen in de parken, met vuilnisbakken voor gescheiden afval.
• Het aanplanten van fruitbomen in de parken langsheen de wegen stimuleren.
• Waterfonteinen in de parken en openbare ruimten installeren.
• Bloemenvelden aanplanten met snijbloemen.
• Een groen netwerk creëren en versterken door groene verbindingen aan te leggen,

door wegen te vergroenen, fiets- en wandelwegen aan te leggen en meer verbindingen te leggen met de groene wandeling.
• Blauwe netwerken creëren en versterken door bestaande vijvers en plekken met
water in ere te herstellen en door het beheer van het oppervlaktewater te integreren
in de parken en openbare ruimten.
MEER SPEELTUINEN AANLEGGEN EN VERNIEUWEN
• Wijken identificeren die behoefte hebben aan speeltuinen en recreatieve
voorzieningen.
• Ervoor zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot een speeltuin op 10 minuten
van hun huis.
• Een uitgebreid netwerk van sport- en speelruimten creëren die onderling verbonden
zijn, met een speels karakter en goed verspreid over het volledige grondgebied. In
dit netwerk van speelruimten in de straten, de wijken en de stad krijgen kinderen een
bevoorrechte plaats.
• Tijdens de vakantieperioden tijdelijke speeltuinen opzetten in dicht bevolkte wijken
(ganzenspelen, schaakspelen, hinkelen, mini-klimmuren, enz.).

• Om lichaamsbeweging voor jong en oud aan te moedigen, sport- en fitnessparcours
aanleggen in groene ruimten (street workout, multisportterreinen, fitnesstoestellen,
enz.).
• Gezonde wandelingen, nordic walking, yoga, tai chi ondersteunen.
• Wandel- of looproutes door de stad aanleggen die door rustige, aangename, groene
gebieden lopen met een goede bewegwijzering (groen, blauw, rood volgens de moeilijkheidsgraad).
VROUWEN EN GROENE RUIMTEN
In samenwerking met de wijkverenigingen en de bewoners verkennende
wandelingen organiseren om na te gaan welke voorzieningen nodig zijn om zo het
gevoel van onveiligheid en uitsluiting van heel wat vrouwen in de parken aan te
pakken.
ZORGEN VOOR EEN DUURZAME BIODIVERSITEIT
Maatregelen nemen voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit
(planten, insecten, vogels, enz.) in stedelijke gebieden.
• Een lokaal actieprogramma lanceren voor het behoud van de biodiversiteit.
• Ecologische corridors aanleggen die schuilplaatsen, voedsel en broedplaatsen bieden.
• Nestkastjes voor vogels, schuilplaatsen vleermuizen en insectenhotels installeren.
• Dieren in de stad verwelkomen met respect voor hun welzijn.
• Het ecologisch evenwicht van de vijvers herstellen door de vispopulaties aan te
passen en de oevers te beplanten om aantrekkelijkere groene eilandjes te creëren.
• De beheersmethoden variëren naargelang het type groenvoorziening
(tuinbouwgewassen, inheemse planten, gedifferentieerd beheer, laat maaien,
eco-begrazing, enz.).
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GEZONDHEIDSPARCOURS

BURGERINITIATIEVEN ONDERSTEUNEN
• Openbare instellingen, industrieën, handelszaken aanmoedigen om hun parkings,
muren, daken, enz. te vergroenen.
• Een vergunning voor vergroening in het leven roepen.
• Meer gezamenlijke composteerplaatsen voorzien met de steun van de groendienst.
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• De landbouwgronden opwaarderen ter ondersteuning van de stadslandbouw en
tuinbouw in samenwerking met de buurtverenigingen en de verenigingen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• Het publiek beter informeren over alle initiatieven, acties, participatieve budgetten
van de Stad en Leefmilieu Brussel.
• Een netwerk creëren voor de uitwisseling van ervaringen tussen steden over de
vergroening van de stadscentra.
HET BRUSSELS ERFGOED DOEN HEROPLEVEN
• Een bloemen-, groente- en kruidenmarkt terug naar het stadscentrum en de
buitenwijken brengen. De serres van de Stad hierbij betrekken en seizoensproducten
promoten.
• Acties lanceren waarbij burgers bomen, struiken en kleine fruitbomen planten.
• Het tuinbouwkundig erfgoed van de historische parken bevorderen en beschermen.
• Begraafplaatsen opwaarderen als erfgoedkundige groene ruimten.
.
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EEN NETTE
EN AANGENAME
STAD

11

VISIE EN DOELSTELLINGEN
Een nette en gastvrije stad is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze ambitieuze
doelstelling voor een aangenamere en gezondere leefomgeving kan enkel worden
uitgevoerd dankzij de dagelijkse onafgebroken inzet van de inwoners en van de dienst
Netheid en de talrijke sensibiliserings- en bestrijdingsacties.
Hoe minder afval we produceren, hoe minder afval er zal zijn. De Stad Brussel
zet daarom haar schouders onder een grootschalig project dat aanzet tot een
drastische vermindering van de productie van huishoudelijk afval, afval afkomstig van
handelszaken of van evenementen. Het doel hierbij is om onze Stad op te tillen tot
pioniersstad op het vlak van zero waste.
Het principe van ‘zero waste’ zal de rode draad zijn voor het netheidsbeleid van de
Stad Brussel. Geleidelijk aan zal dit principe worden toegepast in alle rechtstreekse en
ondergeschikte instellingen van de Stad. Er zullen maatregelen worden genomen om
aan te zetten tot bewustwording van het afvalprobleem en om een verandering van
gedrag en handelingen te bewerkstelligen.

• De burgerparticipatie krijgt een volwaardige plaats en betekenis in het
netheidsbeleid, zowel om de zwarte punten te identificeren en in kaart te brengen,
maar ook en vooral om eenvoudige, doeltreffende en noodzakelijk geachte
oplossingen en maatregelen te bedenken om paal en perk te stellen aan het
probleem.
• Communicatie wordt een essentieel instrument van het netheidsbeleid van de
Stad Brussel om acties en initiatieven te lanceren en te promoten en om informatie
te verspreiden over alle thema’s die verbonden zijn aan openbare netheid en haar
uitdagingen op het vlak van milieu en maatschappij.
• Er zal een gecoördineerd actieplan worden ontwikkeld in overleg met talrijke
actoren zoals Bravvo, Leefmilieu Brussel, het Agentschap Net Brussel, de andere
aangrenzende gemeenten, Vivaqua, de wijkcontracten, vzw’s actief op het vlak van
zero waste, duurzame voeding, composteren, en natuurlijk ook de betrokken burgers.
NETHEIDSKADASTER
Er zal allereerst een uitgebreid kadaster van feiten, middelen, personeelsleden,
toewijzingen, plannen, acties, oplossingen ... en hun effecten, omvang, pluspunten
worden opgesteld. Een blijvende en gecoördineerde actie op het vlak van netheid
kan slechts worden geïmplementeerd als een dergelijk kadaster is opgemaakt. Dit
kadaster zal zowel het vertrekpunt als de ruggengraat van het netheidsbeleid vormen.
SENSIBILISERING EN VOORLICHTING
Sensibilisering op het vlak van netheid en milieu is een essentieel onderdeel van elk
netheidsbeleid. De sensibilisering zal worden aangepast aan de verschillende wijken
en hun sociologische samenstelling.
In de mate van het mogelijke moeten de inwoners toegang kunnen hebben tot
een systeem van afvalbeheer in de buurt, ongeacht de omvang en de aard van het
afval (glas, olie, grofvuil ...). Alle nieuwe inwoners van de wijk zullen een welkomstset
ontvangen met de ophaalkalender van het afval, de verschillende diensten en
informatie over het concept van zero waste. De Stad zal personen en instellingen die
zich engageren voor een zero-waste-initiatief op haar grondgebied ondersteunen.
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Het netheidsbeleid zal worden opgebouwd rond drie hoofdpijlers: bewustwording,
een aanbod van opgewaardeerde diensten die een passend antwoord bieden op het
afvalprobleem en verbalisering.

OPWAARDERING VAN HET BEROEP VAN NETHEIDSWERKERS
De sensibilisering verloopt ook via de opwaardering van en het respect voor het werk
van de gemeentewerkers. Zij moeten ten volle beseffen dat hun werk waardevol is
voor de maatschappij en de burgers. De netheidswerkers zijn essentiële actoren in de
acties voor een nettere Stad. Ze moeten het respect voor de netheid belichamen en
stimuleren.
De opleiding en de sensibilisering op het vlak van de problemen en de gevolgen
verbonden aan de openbare netheid zullen worden versterkt voor het personeel van
de openbare netheid, de gemeenschapswacht van de vzw Bravvo en de
politieagenten, om de doeltreffendheid van preventie en repressie te optimaliseren.
BEHEER EN GEZAMENLIJK BEHEER VAN NETHEID
• Burgerteams en ambassadeurs/ambassadrices van de netheid zullen de stadsdiensten komen versterken met hun goede wil, hun vastberadenheid, hun ideeën en
participatieve waarde. Er zullen regelmatig burgerevenementen en gecoördineerde
acties worden georganiseerd rond het thema netheid en de ontdekking van de biodiversiteit van de wijken (bv.: wandelingen voor burgers).
• Samen met de burgers zullen we gecoördineerde acties die gericht zijn op een
bepaald tijdstip en op een bepaalde wijk, van het type ‘Eén dag, één straat of plein’,
organiseren.
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• Eenmaal per jaar zal samen met de inrichtende machten van het onderwijs en met
de dienst Netheid een opruimactie van de schoolomgeving worden georganiseerd.
• De groene ruimten krijgen extra aandacht op het vlak van netheid dankzij de
verhoogde inzet van de diensten.
• Collectief composteren, opleidingen hierover en het beheer door de burgers van dat
compost zullen worden ontwikkeld.
• Er moeten voldoende vuilnisbakken staan, die ook regelmatig worden leeggemaakt.
Geleidelijk aan zullen er sorteerafvalbakken worden geïnstalleerd.
• Eenvoudige en snelle communicatiemiddelen (sociale netwerken, app Fix my street
gratis nummer ...) met het oog op een tijdige en efficiëntere aanpak van hardnekkige
problemen en het verspreiden van nuttige informatie.
PREVENTIE
• Er zal een ambitieus en uitgebreid plan rond plastic, wegwerpverpakkingen en
producten voor eenmalig gebruik worden ingevoerd, in samenwerking met de dienst
Handel, om aan te zetten tot een goed beheer van afval van handelszaken, van het
ontstaan tot het wegwerpen, en om niet-duurzame en verontreinigende praktijken te
ontmoedigen.
• In samenwerking met de dienst Handel zal een pilootproject worden ingevoerd om
het beheer van organisch afval van de handelszaken en de horeca te bestuderen.
• Het Gewest zal worden aangemoedigd om vaker specifiek afval in te zamelen en
meer containers voor gebruikte oliën en chemisch afval te plaatsen op het
grondgebied van de Stad Brussel.
• De Stad zal een plan voor asbakken in de stad en in zakformaat lanceren, begeleid
door een preventie- en repressiecampagne tegen het achteloos wegwerpen van lege
sigarettenpakjes en peuken. Er zal worden onderzocht of we peuken kunnen
recycleren.
• De strijd tegen ongewenste graffiti wordt voortgezet, maar tegelijk wordt er voorzien
in plaatsen voor grafische expressie op het hele grondgebied van de Stad, en dit in
samenwerking met de dienst Cultuur.
• De Stad zal deelnemen aan het gewestelijke pilootproject voor het opmaken van

richtlijnen voor blikjes en flessen, het vervangen van vuilniszakken door containers,
gedeelde afvaldepots op gewestelijk grondgebied.
• Het ingraven van containers voor de commerciële centra en de nieuwe grote
woongebouwen zal worden aangemoedigd, mits de ondergrond dat mogelijk maakt.
• Er zal een campagne tegen wildplassen worden gelanceerd, met onder meer een
pilootproject in samenwerkingsverband tussen de Stad en de cafés.

Ook al ligt de nadruk hoofdzakelijk op de sensibilisering en het efficiënte beheer van
de netheid in de Stad Brussel, toch blijft het luik preventie en repressie integraal deel
uitmaken van dit beleid.
Op de kritieke punten die werden vastgesteld en in kaart gebracht, wordt er
bewaking georganiseerd. Die bewaking neemt de noodzakelijke vormen aan die
geschikt zijn voor het type overlast. Tijdelijke en uitzonderlijke camerabewaking is een
van de middelen, maar niet het voornaamste. De verbalisering gebeurt systematisch
en onmiddellijk.
BRUSSEL, STAD ZONDER AFVAL
De Stad Brussel keurt het principe goed om alle principes van zero waste toe te
passen via een reeks pilootprojecten: Weigeren, Reduceren, Hergebruiken,
Recycleren, Composteren.
De Stad verbindt zich ertoe om sorteren of hergebruik te promoten tijdens de
grofvuilinzameling in samenwerking met recyclagenetwerken en lokale actoren
van de sociale economie.
Een Zero Waste-label zal worden uitgereikt aan de handelszaken die bij dit initiatief
zijn betrokken.
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VERBALISERING
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12
BELEID
DIERENWELZIJN

De Stad Brussel versterkt haar beleid ten voordele van dierenwelzijn en voorziet hefbomen
voor een betere omgang met dieren op haar grondgebied.

• Een soort stedelijk charter voor dierenwelzijn opstellen.
• Scholen voorstellen om tijd te maken voor bewustmaking rond de onderlinge
afhankelijkheid van levende wezens.
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• De haalbaarheid onderzoeken van het onderbrengen van dieren in sociale
woningen. Dieren kunnen sociaal en psychologisch een belangrijke rol spelen, vooral
bij bejaarden en zieken. Als mensen hun huisdier mogen houden wanneer ze een
sociale woning krijgen, zal dit voorkomen dat dieren in de steek gelaten worden of dat
sommige mensen geen toegang hebben tot sociale huisvesting.
• Samenwerken met verenigingen om sociale raadplegingen van de dierenarts te
organiseren.
• De burger informeren omtrent het steriliseren en chippen van huiskatten.
• Systematisch een vegetarisch alternatief blijven aanbieden in de menu’s van de
gemeentelijke kantines (scholen, tehuizen, ziekenhuizen en administratie) om de
vleesconsumptie te verminderen.

Photo by Erik-Jan Leusink on Unsplash

• Een overeenkomst rond dierenwelzijn sluiten met circusgezelschappen die zich op
het grondgebied van de Stad vestigen.
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13. Participatie
14. Stadsontwikkeling
15. Stadsvernieuwing
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EEN
PARTICIPATIEVE
STAD
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EEN STAD DIE HAAR LOKALE

DEMOCRATIE OPNIEUW UITVINDT

Als progressieve meerderheid willen we dat burgers hun politieke instellingen weer in eigen handen nemen door mee te
bouwen aan het Stadsproject en dit dankzij een structurele, georganiseerde en volwaardige participatie, in die zin dat er
opnieuw een dialoog op gang wordt gebracht en dat met de resultaten daarvan effectief rekening wordt gehouden. Dat
doet evenwel niets af aan de democratische legitimiteit van het college om de belangrijkste impulsen en krijtlijnen van
dit Stadsproject te bepalen.

Participatie biedt heel wat voordelen:
• de overheid moet transparante informatie beschikbaar maken, want zonder transparantie is een efficiënte burgerparticipatie niet mogelijk;
• het overheidsbeleid wordt geoptimaliseerd omdat er rekening wordt gehouden met
uiteenlopende belangen en standpunten en meer gedetailleerde en gedecentraliseerde informatie;
• er ontstaan nieuwe projecten;
• burgers nemen het overheidsbeleid meer in eigen handen, waardoor er een groter
draagvlak wordt gecreëerd;
• betrokkenheid bij het sociale en politieke leven zorgt voor meer sociale samenhang;
• een grotere efficiëntie en duurzaamheid omdat projecten waarin burgers zelf inspraak hebben op meer respect en aanhang kunnen rekenen.

Het stimuleren van een echte lokale democratie houdt ook de erkenning en
waardering van bestaande initiatieven in, alsook het bevorderen en onderling
koppelen van initiatieven. En dat is ook ons doel.
Om actief burgerschap te bevorderen moet de Stad dus de mogelijkheden voor
burgers uitbreiden om zich in te schakelen in het lokale leven en hun
verantwoordelijkheid te nemen:
• volgens geografisch gebied: van wijk tot de hele Stad;
• volgens participatiemethode: wijkraden, themaraden, gebruik van loting,
participatiebudget, burgerinitiatief enz.;
• volgens participatieniveau: informatie, raadpleging, meebeslissen, coproductie en
evaluatie;
• volgens de verscheidenheid van de doelgroepen die bereikt en betrokken worden.
EEN STAD DIE GAAT VOOR TRANSPARANTIE
Communicatie en toegang tot informatie zijn essentieel voor het garanderen van een
echte democratie en participatie.
Daarom worden de volgende acties gepland:
• evaluatie en verbetering van de bestaande informatie- en overleginstrumenten.
• de gegevens van de gemeentelijke overheden openbaar en begrijpelijk maken
(agenda’s, notulen, begrotingen en rekeningen, openbare onderzoeken enz.).
• de vergaderingen van de gemeenteraad streamen op het internet.
• een digitale en dynamische versie van het gemeenteblad uitwerken, waarbij ook
wordt ingezoomd op de burgerinitiatieven in de verschillende wijken.
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Participatie impliceert ook de betrokkenheid van iedereen bij aangelegenheden die
alle burgers aanbelangen, ook zij die het verst van het openbare leven afstaan, door
burgers meer mogelijkheden te geven om te beraadslagen, mee te beslissen en hun
eigen leefomgeving mee vorm te geven.

EEN STAD GEBOUWD DOOR EN VOOR BURGERS - CO-CITY
Wijkraden met een eigen budget
De Stad zal wijkraden instellen die deels bestaan uit door loting aangewezen burgers
en deels uit afgevaardigden van verenigingen of buurtcomités. Die wijkraden zijn dan
de eerste partners in het co-creatieproject voor de Stad en haar wijken. Daarnaast
doen ze ook dienst als forum voor dialoog, debat en het bepalen van de noden van de
wijk. Ze organiseren en bereiden vergaderingen met de verkozenen voor over specifieke wijkthema’s, maar ook over transversale thema’s (meewerken aan de ontwikkeling van gemeentelijke plannen, voorbereiding van burgerinitiatieven, ...) of punten die
door het college worden voorgesteld.
De eerste wijkraad krijgt alvast een stevig participatiebudget voor de ontwikkeling
van burgerprojecten en voor de oriëntatie van prioritaire overheidsinvesteringen.
Daarnaast kan de wijkraad, indien de leden dat wensen, rekenen op de logistieke
en methodologische steun van Brussel Participatie of van een door de Stad Brussel
aangewezen externe organisatie. Dit proefproject zal, indien het succesvol blijkt, geleidelijk worden gekopieerd naar de andere wijkraden op het grondgebied van de Stad.
De besprekingen en beslissingen worden via een elektronisch platform kenbaar gemaakt. De bijdragen van burgers en wijkraden worden er grotendeels gebundeld. Bovendien wordt de uitwisseling van goede praktijken tussen de wijken aangemoedigd.
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De bedoeling is dat alle burgers, via de wijkraden, de mogelijkheid krijgen om hun
lokale noden concreet aan te geven, erover te beraadslagen en er samen met de
gemeenteraad en het college over te beslissen.
Een kenniscentrum voor participatie
Bij de programmering van grootschalige Stadsprojecten moet systematisch
een beroep worden gedaan op de collectieve intelligentie.
Het is in dat verband cruciaal om over een echt operationeel kenniscentrum op het
vlak van burgerparticipatie te beschikken, ter versterking van Brussel Participatie.
Hierdoor wordt het mogelijk om systematisch innoverende participatieprocessen te
organiseren, maar ook om alle diensten van de Stad die participatie in hun projecten
willen integreren, te ondersteunen.
Dit kenniscentrum zal worden ingeschakeld bij de voorbereiding van belangrijke
overheidsprojecten of de herbestemming van grond en vastgoed. De participatieve
denkoefening over de invulling en het beheer van de openbare ruimte aan de Beurs
is in dat verband een eerste proefproject.
Burgerforums voor lokale democratie
Om de bestaande democratische mechanismen te evalueren en de geloofwaargheid van nieuwe mechanismen te garanderen, wordt binnen de eerste zes maanden
van de gemeentelijke legislatuur een burgerforum georganiseerd. Dit burgerforum
brengt alle stakeholders van de stad samen rond de tafel.
Tijdens het forum zal een inventaris van onze lokale democratie worden opgemaakt
en vinden er workshops plaats om de reikwijdte, samenstelling en werking van nieuwe
of vernieuwde mechanismen grondig te screenen, onder meer de wijkraden,
hun perimeter, het participatiebudget, een door loting samengestelde gemengde
commissie van burgers en gemeentelijke verkozenen, burgerjury’s, een
burgerinitiatiefrecht en meer algemeen de co-creatieprocessen van de Stad.
De burgerforums zullen regelmatig georganiseerd worden om de feitelijke toestand
te evalueren.
Tijdens het forum en in alle participatie-instrumenten die in het verlengde daarvan
worden ontwikkeld, wordt voortdurend aandacht besteed aan de betrokkenheid van
burgers die het verst van het openbare leven af staan.
Dit proces moet uitmonden in een samenwerkingshandvest tussen burgers en de
Stad.

EEN STAD DIE BURGERINITIATIEVEN STEUNT
Wijkfacilitators
Er worden heel veel burgerprojecten op touw gezet die aanmoediging, ondersteuning en begeleiding verdienen. Daarom wil de Stad voor iedere wijk een «facilitator»
aanduiden. Het werk van de facilitators zal vooral gericht zijn op het verlichten van
de administratieve lasten (basisdossier, tijdelijke bezettingsvergunning, ....) en op het
ondersteunen van nieuwe projecten.
De voornaamste opdracht van deze facilitators bestaat erin de wijkraden bij te staan
en te begeleiden bij hun organisatie en de uitvoering van hun opdrachten.
Een samenwerkingsplatform ‘Brussel maken’
De website van BPart krijgt een facelift en wordt aangevuld om een duidelijk overzicht
te geven van de lopende projecten die uitgaan van overheden en burgers.
De bedoeling is dat de website uitgroeit tot een platform voor voorstellen, debat en
uitwisseling tussen overheden, verenigingen, geëngageerde burgers, leden van de
wijkraden, besturen en lokale verkozenen.
Dit platform informeert betrokken Brusselaars over de middelen voor hun project of
de contactpersonen binnen de administratie.
Vergader- en ontmoetingsplaatsen

EEN STAD MET EEN VERNIEUWDE GEMEENTERAAD
Een burgerinitiatiefrecht
We willen een nieuw politiek recht in het leven roepen: het gemeentelijk burgerinitiatief. Het betreft een tussenvoorziening tussen de twee maatregelen in die momenteel
in de gemeentewet zijn opgenomen: de vraag om interpellatie ter attentie van het
college en de volksraadpleging.
Het gemeentelijk burgerinitiatief berust op een toezegging van de gemeenteraad om
te beraadslagen en te stemmen over een precieze tekst die door ten minste 2.000
inwoners (ouder dan 16 jaar) wordt voorgesteld. De gemeenteraad heeft maximaal 12
maanden de tijd om over het initiatief te stemmen. Voorafgaand aan die beraadslaging
kunnen op initiatief van het voorzitterschap van de gemeenteraad uitwisselings- en
overleggesprekken plaatsvinden.
Om de gemeentelijke initiatieven grondig te kunnen bestuderen, wordt hun aantal
beperkt tot twee per jaar. Ze mogen enkel betrekking hebben op aangelegenheden
van strikt gemeentelijk belang en hun ontvankelijkheid wordt vooraf getoetst op basis
van een formulier dat naar het Secretariaat van de Vergaderingen wordt gestuurd. De
voorwaarden, planning en de verschillende stappen die moeten worden ondernomen
om dit nieuwe politieke recht tot stand te brengen, worden in een reglement gegoten.
De interpellaties van burgers die (door ten minste 20 inwoners) op de gemeenteraad
worden voorgesteld, worden volledig overgelaten aan de beslissing van het college.
Ze moeten aan een actief politiek toezicht worden onderworpen, waarvan de beoordeling uiterlijk twaalf maanden na de interpellatie zal plaatsvinden. Die beoordeling
valt onder de verantwoordelijkheid van het voorzitterschap van de gemeenteraad.
GEMENGDE COMMISSIES EN BURGERPANELS
De gemeenteraad of het college kan zo nodig een beroep doen op een burgerpanel
of een gemengde commissie (door loting aangewezen burgers, vertegenwoordigers
van verenigingen en adviesraden, gemeentelijke verkozenen) om:
• aanbevelingen te doen met betrekking tot een gemeentelijk actieterrein, of
• een gebruikerscomité op te richten dat verantwoordelijk is voor de stipte of
regelmatige evaluatie van de goede werking van de gemeentediensten, of
• grote stedenbouwkundige projecten te bespreken en hiervoor oplossingen voor te
stellen.
De werkzaamheden van zowel het burgerpanel als de gemengde commissie worden
in goede banen geleid door het voorzitterschap van de gemeenteraad.
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De Stad stelt bestaande of nieuwe lokalen ter beschikking van verenigingen,
bewoners en wijkraden.
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STADSONTWIKKELING
In welk Brussel willen we in 2030 wonen? Dat is de vraag die we bij stadsontwikkeling steeds in het achterhoofd moeten
houden. Hoe de uitdagingen die op ons afkomen zo goed mogelijk in kaart brengen, duurzame oplossingen
ontwikkelen, de toekomst voorbereiden?

In Brussel groeit de bevolking, wat betekent dat we voldoende woningen en
gemeenschapsinfrastructuur (scholen, crèches, ziekenhuizen, sportzalen,
rusthuizen, …) moeten voorzien. Tegelijk moeten we zorgen voor voldoende groen
en kwalitatieve openbare ruimte, zodat leven in de stad aangenaam blijft.
Alle bewoners en gebruikers van de Stad moeten zich ook kunnen verplaatsen,
wat een enorme impact heeft op hoe we onze stad inrichten. Hoe organiseren we
dit constant ‘komen en gaan’ op een duurzame manier? De stad moet ook blijven
draaien: er moeten voedsel, diensten, en allerlei producten geproduceerd en
geleverd worden.

Het gaat er dus niet enkel op wat we bouwen, maar ook waar en hoe.
Brussel heeft een prachtig historisch patrimonium, dat we moeten koesteren en
beschermen, maar ook moeten verzoenen met de noden van een moderne stad.
Brussel moet niet alleen een veerkrachtige stad worden - in staat alle uitdagen waar
ze voor staat op een slimme en duurzame manier op te vangen - maar moet steeds
ook oog hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van haar architectuur en openbare
ruimte.
Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat van het samengaan van heel verschillende zaken:
de inpassing in het stedelijk weefsel, de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid
van het gebouw of de plek, de sociale interactie die het project teweegbrengt, de
duurzaamheid van het project, de betekeniswaarde van het project voor verschillende
doelgroepen en de economie van middelen. Ook het procesverloop dat vooraf
gaat aan het project en het draagvlak dat het project geniet bij de bevolking en de
gebruikers, zijn doorslag gevende ingrediënten voor ruimtelijke kwaliteit.
Tot slot is het niet enkel belangrijk dat Brussel een ambitieuze lange termijn visie
ontwikkelt (voor de stad als geheel en voor al haar wijken), het is eveneens cruciaal om
procedures en werkmethodes te hanteren die zo efficiënt en transparant mogelijk zijn.
Een doordacht beleid dat steunt op solide kennis
Om aan efficiënte stadsontwikkeling te kunnen doen, is het noodzakelijk om een zo
volledig mogelijke kennis van het grondgebied en van alle projecten en evoluties die
er op plaatsvinden, te verwerven. Daarom willen we
• de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende stadsdiensten stimuleren en al
deze data centraliseren;
• zoveel mogelijk informatie uitwisselen met andere publieke overheden;
• hecht samenwerken met de VUB, de ULB en IPSA om lacunes in de kennis van de
Stad over stedelijke fenomenen aan te vullen;
• systematisch gebruik maken van CityGIS (cartografisch online-programma) om snel
relevante informatie terug te vinden en als een transversaal instrument om een lokaal
behoeftenonderzoek uit te voeren.
• best practices uitwisselen met andere steden en gebruik maken de kennis van de
vele experts die bij Europese organisaties in Brussel werken;
• in het kader van de smart-city-strategie een open-data-platform creëren met alle
beschikbare gegevens en burgerwetenschap (citizens’ science) stimuleren.
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De toekomst voorbereiden betekent ook een stad bouwen die rekening houdt met
klimaatveranderingen en hun gevolgen.

EEN LANGE TERMIJN VISIE ONTWIKKELEN
Om de toekomst goed voor te bereiden en alle uitgagingen te kunnen opvangen,
moet de Stad een globale strategie ontwikkelen: het Gemeentelijk Duurzaam
Ontwikkelingsplan. Dit plan vormt de synthese van alle stedelijke plannen, projecten
en doelstellingen (klimaatplan, Agenda 21, mobiliteitsplan, etc.) en vertaalt het
Gewestelijk Duurzaam Ontwikkelingsplan. Bij de totstandkoming van dit plan worden
de bewoners maximaal betrokken. Eens goedgekeurd, wordt een fasering uitgewerkt
om het GemDOP te realiseren in functie van de vastgelegde prioriteiten.
De rode lijn in dit GemDOP is van Brussel een inclusieve, duurzame en veerkrachtige
stad maken, die voorbereid is op kansen en uitdagingen in de toekomst
(= a Resilient City)..
WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE, DUURZAME EN VEERKRACHTIGE STAD
Welke heel concrete stappen kan Brussel nu al nemen om haar veerkracht te
verhogen, om er voor te zorgen dat ze een sterke stad wordt die tegen een
stootje kan? Enkele voorstellen:
Een gezonde mix
• Actief ingrijpen om een sociale mix en een optimale mix in functies (wonen, handel,
kantoren, horeca, scholen, crèches, sportzalen en andere openbare dienstverleningen,
groen, levendigheid tijdens en na kantooruren, …) te garanderen in elke wijk.
92 • MEERDERHEIDSAKKOORD 2018-2024

• Stedenbouwkundige lasten vaker gebruiken om sociale/ geconventionneerde
woningen en gemeenschapsinfrastructuur te bouwen en renoveren.
• Productieve economie (maakindustrie) terug een plaats geven in de stad. Deze werd
quasi volledig ‘gedelocaliseerd’ naar KMO-zones in de rand of naar de andere kant
van de wereld. Ateliers, logistiek, onderhouds- en herstellingsactiviteiten houden het
stedelijk metabolisme draaiende en zorgen voor werkgelegenheid. Daarom moeten
we nieuwe typologieën ontwikkelen die wonen en werken combineren.
• Nieuwe economische spelers aantrekken en bijstaan bij hun vestiging op het
grondgebied van de Stad.
• Investeren in stadslandbouw en in voedsel dat geproduceerd wordt volgens het
korte keten principe.
• Wonen boven winkels stimuleren (via bestemmingswijziging en premies aan
eigenaars) en lege kantoorgebouwen omvormen tot woningen.
• Via het vergunningsbeleid van de Stad nieuwe vormen van wonen aanmoedigen
(co-housing, intergenerationeel samenwonen, Community Land Trusts, etc.) en andere
woontypologieën ontmoedigen (bijv. onderverdeling van gezinswoning in studio’s; een
concentratie van te veel studentenkamers in eenzelfde wijk, …).
• De controles verhogen om te vermijden dat volledige huizen en
appartementsgebouwen als AirBnB verhuurd worden en het in bepaalde wijken quasi
onmogelijk wordt als bewoner nog een appartement te huren. Het Brussels Gewest
reglementeerde AirBnB (beperkt aantal dagen; verbod op verhuren met AirBnB als er
niemand gedomicilieerd is).
KWALITEITSVOL VERDICHTEN
• Kiezen voor kwaliteitsvolle verdichting. In een stad als Brussel waar de bevolking blijft
stijgen, is verdichting noodzakelijk. Toch moeten we niet zomaar kiezen voor maximale
densiteit of bouwhoogte. Er is afweging nodig van elk verdichtingsproject ten opzichte
van andere criteria die voor de levenskwaliteit in onze stedelijke omgeving belangrijk
zijn.
• Een strategie ontwikkelen om de platte daken van stadseigendommen beter
te gebruiken, voor terrassen, vergroening, zonnepanelen, stadslandbouw en
privéeigenaars aanmoedigen om hun platte daken open te stellen voor dergelijke
initiatieven.

• Aan de hand van het vergunningsbeleid kwaliteitsvolle verdichting belonen, bijv.
verdichting die gekoppeld wordt aan een meerwaarde voor de stad, zoals de creatie
van (semi-)publieke voorzieningen op het gelijkvloers, toegang tot een binnentuin,
vergroening van de buitenruimte of gevel,...
• Alle beschikbare openbare ruimte valoriseren. Niet enkel de klassieke openbare
ruimte (pleinen, starten, parken), maar ook binnengebieden, speelplaatsen, etc. Als er
meer mensen op minder oppervlakte moeten wonen, is de nood aan publieke ruimte
des te groter.
• Stadstuinen en voortuinen beschermen.
• Er voor zorgen dat elke woongelegenheid over een buitenruimte beschikt,
minstens een balkon. Dat maakt de stad leefbaarder. Oudere woningen moeten
kunnen afwijken van stedenbouwkundige regels als het gaat over het creëren van
buitenruimte. Daken van traditionele woningen mogen vervangen worden door
dakterrassen, op daken van appartementsgebouwen moet het mogelijk zijn om
collectieve dakterrassen te installeren.

KLIMAATBESTENDIG EN DUURZAAM
• Volop inzetten op regenwaterrecupperatie in de gebouwen van de Stad en ook
bewoners aanmoedigen om hun water te recupereren.
• Maatregelen nemen om de doorlaatbaar van de grond te bevorderen. Eigenaars
stimuleren om regenputten aan te leggen en hun privé-oppervlaktes weer
waterdoorlaatbaar te maken. Bij de aanleg van haar eigen openbare ruimte
onderzoekt de Stad het gebruik van nieuwe materialen en technieken die de
waterdoorlaatbaarheid bevorderen.
• Een globaal vergroeningsplan voor de hele stad ontwikkelen, dat proactief vergroent
(en niet enkel bij de heraanleg van een straat of plein).
• Een voortrekkersrol spelen bij het integreren van de notie biodiversiteit in publieke
projecten, en -waar mogelijk- in private projecten.
• Bij de inrichting van de publieke ruimte en van gevels voor materialen kiezen die
warmte afstoten.
• Een plan ontwikkelen om de milieu-impact van bouwwerven te verlagen en het
hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen. Het gebruik van de waterweg voor de
afvoer van grond en de levering van goederen aanmoedigen bij grote bouwwerven.
• Renovatie aanmoedigen in plaats van afbraak-heropbouw.
• Het plaatsen van grote windturbines in de Voorhaven ondersteunen (in
samenwerking met het Gewest en de Haven)
• Bij de eigen projecten en via de vergunningspolitiek van de Stad duurzame
woonprojecten stimuleren: een reflectie over afvalvermijding en -verwerking op
voorhand meenemen in de conceptie van het gebouw, een verplichte woning voor
een conciërge vanaf een bepaalde grootte, ruimte om fietsen te stallen, ruimte
voor afvalcontainers, elektrische laadpunten, regenwaterrecuperatie, collectieve
wasruimtes, energiezuinig/passief, etc. Zo ervoor zorgen dat de openbare ruimtes
tussen de gebouwen omgezet worden in ontmoetingsruimtes.
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• Op de eigen terreinen kiezen voor de ontwikkeling van Eco-quartiers (zoals Tivoli; zie
het hoofdstuk Wonen).

EEN VOORBEELDSTAD WORDEN OP HET VLAK VAN GOED (STEDENBOUWKUNDIG)
BESTUUR EN KWALITEIT
De Stad moet voluit gaan voor kwaliteitsvolle architectuur en openbare ruimte, zeker
bij de eigen projecten, maar ook bij het toekennen van vergunningen voor privéprojecten (zie definitie van ‘ruimtelijke kwaliteit’ in introductie). Om dit te bereiken is
het niet alleen noodzakelijk om een duidelijke en coherente visie te ontwikkelen, maar
eveneens om procedures en werkmethodes te hanteren die zo efficiënt en transparant
mogelijk zijn.
• De Stad Brussel is geen eiland. We streven naar een optimaal overleg en hechte
samenwerking tussen Stad en Gewest op het vlak van stadsontwikkeling. Ook
intergemeentelijke samenwerking is cruciaal om een coherente visie te ontwikkelen.
• De Stad werkt hecht samen met de Bouwmeester en de Kwaliteitskamer.
• Bij verkoop van eigen vastgoed en bij openbare aanbestedingen voor de bouw van
infrastructuur, woningen en openbare ruimte.
• Er wordt ook een clausule toegevoegd aan de openbare aanbestedingen van de
Stad die sociale dumping aanpakt. Deze clausule dwingt bedrijven om de wettelijk
verplichte loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven.
• De Stad zorgt voor een beleid van kunstintegratie in de gebouwen, in samenwerking
met haar culturele instellingen .
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• De Stad communiceert transparant over de besteding van stedenbouwkundige
lasten aan de hand van een publiek toegankelijk register (artikel 100, §4 BWRO).
• De Stad streeft er naar om zoveel mogelijk de bouwheer te zijn, ook al worden de
werken gesubsidieerd door een andere overheid.
• We streven naar een optimale coördinatie en organisatie van alle werven op het
grondgebied van de Stad (zie hoofdstuk Openbare werken).
• Sinds 2012 moeten notarissen bij de verkoop van onroerend goed
stedenbouwkundige inlichtingen opvragen bij de gemeenten. We gaan na hoe we
deze procedure eenvoudiger en sneller kunnen laten verlopen, zodat niemand ooit
langer dan 1 maand op stedenbouwkundige inlichtingen moet wachten.
HET VERGUNNINGSBELEID VAN DE STAD ZO TRANSPARANT, EFFICIËNT
EN KLANTVRIENDELIJK MOGELIJK MAKEN
We maken een grondige analyse van het huidige vergunningsbeleid van de Stad,
en dit in overleg met alle betrokken administratieve diensten en de aanvragers van
vergunningen (architecten, ontwikkelaars, bewoners, …). Doel is om
• nutteloze papierlast en formaliteiten te verminderen en een maximum te
digitaliseren;
• de procedure zo eenvoudig en leesbaar mogelijk te maken;
• de aanvragers in elke fase van de procedure correct en duidelijk te informeren en
gericht feedback te geven;
• steeds de wettelijke termijnen te respecteren en de wachttijden in te korten.
We zorgen voor meer inspraak van bewoners voor en tijdens het openbaar onderzoek.
Het openbaar onderzoek is een wettelijke procedure, met stappen en termijnen die
gerespecteerd moeten worden. We constateren dat de “rode affiches” in de praktijk
onvoldoende bekend en leesbaar zijn om alle potentieel geïnteresseerde bewoners
te bereiken. Daarom willen we maatregelen nemen om bewoners beter te informeren,
en het makkelijker maken om dossiers te kunnen inkijken en te reageren. Bovendien is
het openbaar onderzoek de “laatste etappe” van een lang parcours. Bij belangrijke stedenbouwkundige dossiers moeten de bewoners veel eerder in het proces betrokken
worden, nog voor het openbaar onderzoek van start gaat.
We optimaliseren de overlegcommissie door er voor te zorgen dat

• alle aanwezigen goed geïnformeerd zijn over het verloop en de verschillende
stappen;
• de volledige dagorde gevolgd wordt en iedereen gehoord kan worden;
• de tweetaligheid gegarandeerd is zodat iedereen kan tussenkomen in zijn eigen taal;
• de verschillende diensten van de Stad steeds uit één naam spreken
Tot slot zorgen we voor een uitbreiding van de cel die zich bezig houdt met het
controleren of de bepalingen in de vergunning correct zijn uitgevoerd en of er geen
stedenbouwkundige inbreuken hebben plaatsgevonden.

Leegstand is niet te verantwoorden in een stad als Brussel waar zo veel mensen
en organisaties op zoek zijn naar een betaalbaar onderdak. Bovendien hebben
verwaarloosde terreinen en leegstaande gebouwen een negatief effect op hun
omgeving (waardedaling van een straat of wijk, onveiligheid, netheidsproblemen).
De Stad en andere overheden op ons grondgebied hebben een voorbeeldfunctie als
het gaat over niet leeg laten staan van hun panden/terreinen en er nieuwe invullingen
aan te geven, liefst definitief en anders met tijdelijk gebruik. Daarom willen we
• een complete inventarisatie van de leegstandssituatie op het grondgebied van de
Stad maken (niet enkel van de woningen, maar ook van kantoren, entrepots, etc.).
• de leegstandtaks uitbreiden
• het openbaar beheerrecht en het recht op de opeising van gebouwen uitbreiden;
• hecht samenwerken met alle overheidsinstanties die gebouwen of terreinen bezitten
in Brussel (SLRB, Citydev, SAU, MIVB, federale regie, NMBS, Infrabel, etc.) met als
doel een meer opportune invulling te geven aan deze gebouwen/terreinen en te
vermijden dat ze leeg staan/braak liggen;
• hecht samenwerkingen met de verenigingen die actief zijn rond wonen en leegstand;
• een “loket van de tussentijd” oprichten, dat initiatiefnemers begeleidt bij het opzetten
van tijdelijke projecten (zowel in privé als publieke gebouwen en terreinen). Dit loket
geeft niet alleen juridisch en praktisch advies (vergunningen, veiligheid), maar lanceert
ook open oproepen om voor elke leegstandsituatie het meest geschikte project te
vinden.
• waken over een grote mix in het type tijdelijke bezetting. Leegstand leent zich tot
artistieke projecten en allerlei pop-ups. Maar kan ook ter beschikking gesteld worden
aan sociale woon-initiatieven om er tijdelijke woonprojecten in te ontwikkelen voor
gezinnen met een laag inkomen. Tijdelijke bezettingen zijn ideaal om een mogelijke
toekomstfunctie te testen;
• onderzoeken welke procedures (bijv. functiewijzigingen) er versoepeld kunnen
worden in het kader van tijdelijk gebruik. Ook afstemming met de brandweer is nodig;
• onderzoeken of leegstand op minder dichtbevolkte plekken een antwoord kan
bieden op het gebrek aan uitgaansplekken in de stad.
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STRIJD TEGEN LEEGSTAND OPVOEREN

ERFGOED OM ZORG VOOR TE DRAGEN
Brussel heeft een indrukwekkend historisch patrimonium waar we trots op mogen zijn.
Het is belangrijk om het niet alleen te beschermen, maar er ook nieuwe invullingen
aan te geven en het te verzoenen met de noden van een moderne stad. Creativiteit
mag niet enkel iets uit het verleden zijn: we moeten moderne stedelijke ingrepen
blijven ontwikkelen waarmee we Brussel op de kaart zetten.
• De Stad moet een voorbeeld zijn als het gaat om duurzame, kwaliteitsvolle
renovaties van historisch patrimonium.
• Enkele voorbeelden (niet exhaustief) van patrimonium dat een tweede leven
verdient:
- de hoeve Den Bels renoveren en ombouwen tot een onthaalcentrum voor kleine
kinderen en er de nieuwe antenne van burgerlijke stand in onderbrengen;
- een nieuwe stedelijke invulling geven aan het Klein Kasteeltje wanneer het
asielcentrum naar een andere plek verhuist (niet naar Neder-Over-Heembeek).
- een meer geschikte plek zoeken voor de onderhoudsdiensten van de stad zodat la
Ferme des Boues (naast KANAL) opgewaardeerd kan worden;
- de Meudon paviljoentjes in Neder-Over-Heembeek;
- de oude witloofboerderijen in Haren ;
- de Eggevoort toren in het Leopoldspark.
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• De Stad beschermt het Brusselse modernistisch en post-modernistisch patrimonium.
Een groot deel van dit patrimonium kan beschouwd worden als flexibel invulbare
gebouwen (het Vanderborght gebouw is een mooi voorbeeld), hetgeen toelaat om er
een grote waaier aan functies onder te brengen, waaronder maakindustrieën.
• De Stad zal verder gevelrenovatie van privépanden aanmoedigen (stimulans en
repressie);
• De Stad stelt een actieplan op om fonteinen en standbeelden te renoveren, te
onderhouden en te verlichten.
• De Stad ontwikkelt een beleid en een visie rond kunst in de openbare ruimte, samen
met het Comité Art Urbain.
• Er komt een ruimer verlichtingsplan - afgestemd op het gewestelijke lichtplanwaar per wijk een eigen sfeer wordt gecreëerd en gekeken wordt welke gevels en
kustwerken extra belicht moeten worden.
• Een centrale plek geven aan water in de stad, o.a. door de Zenne boven te leggen in
het Maximiliaanpark en ontwikkelt projecten om zwemmen in open lucht in de stad te
stimuleren.
• Onderzoeken of het mogelijk is om ludieke elementen in het stadsweefsel te
integreren en om zich te verplaatsen.
• Meer voetgangers-passerellen creëren.
STADSONTWIKKELING BUITEN DE ZSH
Haren en Neder-Over-Heembeek behoren niet tot de Zone voor Stedelijke herwaardering (ZSH) en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de door het Gewest gefinancierde stadsontwikkelingsprojecten. Dit kan verkeerdelijk de indruk wekken dat de
Stad niet in deze wijken investeert. Daarom is het belangrijk om onze stadsontwikkelingsvisie voor deze wijken te verduidelijken:

Neder-Over-Heembeek
• De ZIR 4 verstedelijken als toegang tot de Stad, met woningen, scholen en
sportinfrastructuur.
• De omgeving rond het BRYC heraanleggen en opwaarderen.
• Een tramlijn aanleggen die Neder-Over-Heembeek met het centrum verbindt.
• Het stadsbos uitbreiden.
Haren
• Haren beter ontsluiten
• Via een ontwikkelingsplan bepalen welke zones groen/landbouwgrond/
waterdoorlaatbaar moeten blijven;

• Het project van Harense buurtwegen/sentiers verder ontwikkelen.
DE OPENBARE RUIMTE IS VAN ONS ALLEMAAL
Stadsplanning is in essentie de puzzel doen kloppen van alle behoeftes en functies
in een stad en er een coherent en duurzaam geheel van maken. De inrichting van de
openbare ruimte is een erg belangrijk onderdeel van deze puzzel.
Bij de inrichting van haar straten en pleinen, engageert de Stad Brussel er zich toe om
• het historisch overgewicht van de auto terug te dringen en de openbare ruimte
consequent zo in de richten dat er steeds voorrang wordt gegeven aan voetgangers,
fietsers en openbaar vervoer. De aanleg van de openbare ruimte moet zo kaderen
binnen het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan;
• van verkeersveiligheid een prioriteit te maken. De aanleg van wegen moet
zo gebeuren dat het autoverkeer fysiek verplicht wordt te vertragen; veilige
oversteekplaatsen en fietspaden;
• in te zetten op een maximale vergroening.
• maximaal in te zetten op de doorlaatbaarheid van regen in de grond.
• duurzame materialen te gebruiken en in te zetten op hergebruik van materiaal;
• consequent de fietscommissie van de Stad te raadplegen;
• een gelijkaardige check doet bij een gelijkaardige commissie die de belangen van
mensen met een beperking verdedigt;
• steeds de gender-toets te doen;
• de buurtbewoners te betrekken vanaf de conceptfase;
• voorzienend te werk te gaan en de toekomst voor te bereiden. In de mate van het
mogelijke worden de nutsvoorzieningen geconcentreerd in makkelijk toegankelijke.
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• waken over federale compensaties voor de bouw van de gevangenis; er voor zorgen
dat de federale regie het beheer/eigendom van het Arthur Maes bos afstaat zodat de
Stad het kan opknappen en openstellen voor het publiek.

ondergrondse straten, wordt er een aparte opvang van regenwater voorzien (naast het
afvalwater), ruimte voor het plaatsen van klimplanten aan de huizen, voor elektrische
laadpalen, …;
• voldoende bankjes, drinkfonteinen en vuilbakken (ook ondergrondse containers) te
voorzien;
• uniform en kwalitatief straatmeubilair te ontwikkelen;
• een openbare ruimte te ontwikkelen op kindermaat en waar mogelijk speelelementen toe te voegen;
• voldoende verlichting te voorzien en donkere hoeken te vermijden:
• visuele vervuiling (overaanbod aan verkeersborden, reclamepanelen, etc) tegen te
gaan;
• vaker beroep te doen op artiesten, om meer kunst in de openbare ruimte te
integreren.
We stellen voor deze criteria verder te verfijnen in een draaiboek om straten heraan te
leggen. Er kan een typologie uitgewerkt worden voor schoolstraten, fietsstraten, etc.
die bij voorkeur in alle Brusselse gemeenten dezelfde is, wat de leesbaarheid voor
gebruikers verhoogt.
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Heel wat straten en pleinen kunnen een make-over gebruiken. We geven voorrang
aan projecten die passen binnen volgende doelstellingen:
• Zo veel mogelijk verbinding creëren aan de hand van ononderbroken assen waar het
aangenaam en veilig wandelen en fietsen is (‘continuité cyclo-piétonne’): verbinding
tussen de boven- en benedenstad, verbinding tussen de verschillende wijken, missing
links in reeds bestaande fietsinfrastructuur opvullen, en verbinding creëren tussen
wijken aan beide kanten van Ring.
• Van de voetgangerszone een coherent geheel maken en verbinden met de wijken
erom heen.
• Onze pleinen opwaarderen en elk een eigen identiteit geven. Pleinen zijn de
huiskamers van de stad: de ideale plek voor ontmoeting en verpozing en spelen een
belangrijke rol in het creëren van een hecht stadsweefsel.
• Wanneer er grote ondergrondse werken gepland zijn die alles open legen,
deze gelegenheid aangrijpen om een ambitieus project voor de bovengrond te
ontwikkelen (en dus niet gewoon de situatie van voorheen kopiëren).
• De plekken waar verschillende vervoersmodi samenkomen (Mobi-punten)
identificeren en kwalitatief en slim inrichten, in samenwerking met het Gewest en alle
openbaar vervoersmaatschappijen. Dit zijn plekken waar veel mensen samenkomen
en waar mensen veel (wacht)tijd spenderen.

DE HERONTWIKKELING VAN DE HEIZELVLAKTE
Het herontwikkelingsproject van de Heizelvlakte (NEO) omvat de volgende plannen:
• Een winkelcentrum en nieuwe buurtwinkels creëren, wat zal toelaten om duizenden
rechtstreekse en onrechtstreekse jobs te creëren die aan deze economische
elementen verbonden zijn (winkelcentrum, congrescentrum, recreatiecentrum).
• Nieuwe woningen bouwen: Het NEO-project bevat een aanzienlijk luik over
huisvesting, waarmee op het bestudeerde gebied een onvoorstelbare leegte wordt
ingevuld. Vandaag is er namelijk geen enkele woning op de site. Het NEO-project wil
minstens 750 woningen creëren.
• Een aangepast en gemoderniseerd recreatieaanbod ontwikkelen. De komst van
Paleis 12, een concertzaal met een grote capaciteit, heeft het Brusselse aanbod
wezenlijk verbreed. Het NEO-project plant de bouw van een nieuw indoorpark

(rond Robbedoes), een ‘Kinderdorp’ (zal zich toespitsen op kennis en leren bij de
allerkleinsten, en daarvoor wordt beroep gedaan op het team van de ‘Cité des
sciences’ in Parijs). In open lucht komt er een park waar de bezoeker kennis maakt met
Europa, een gemoderniseerde en dynamische versie van Mini-Europa, op de plaats
waar Mini-Europa zich vandaag bevindt.
• Een nieuwe groene long creëren in de Stad door de uitbreiding van groene ruimten
op de site (er komt zeven hectare groen bij). Alleen al het omvormen van het perceel
waar vroeger het Holiday Inn-hotel stond tot groene ruimte, zorgt voor een wezenlijke
toename van de groene oppervlakte en is een echte troef voor de Verregatwijk.
• Een sportpark creëren van regionale of zelfs nationale omvang dat het sportaanbod
van de site versterkt voor de Brusselaars.
• Een nieuw congrescentrum creëren (NEOII). Vanwege haar status als wereldstad met
een internationale dimensie, moet Brussel beschikken over een congrescentrum van
hoge kwaliteit en internationale allure.
In het kader van de herontwikkeling van de Heizelvlakte zal de Stad erop toezien dat:

• zoals de afgeleverde stedenbouwkundige en milieuvergunning mogelijk maken, de
nieuwe handelsruimten omgevormd kunnen worden voor andere en complementaire
functies in het licht van het bestaande Brusselse aanbod van handelszaken op het
ogenblik waarop het NEO-project wordt uitgevoerd;
• er geen onder- of bovengrondse toegangsweg wordt aangelegd doorheen het
Ossegempark in Laken;
• het gewest inspanningen levert om een deel van de autoweg A12 op het
grondgebied van de Stad Brussel om te vormen tot stadsboulevard;
• de aanleg van het NEO-project volledig neutraal is en de bestaande toestand van
de waterafvoer zelfs verbetert (afvoer van regenwater), door middel van infrastructuur
en inrichtingen gericht op wateropvang of waterinsijpeling in de grondwaterlagen. De
heraanleg omvat bovendien een waterspiegel in het sportpark onderaan de vlakte;
• er een stuurcomité wordt opgericht met alle stakeholders voor de mobiliteit in de
Heizelzone. Dit krijgt de volgende opdrachten:
- een mobiliteitsplan opstellen dat de behoeften aan aanpassing
en bouw van mobiliteits- en andere infrastructuur wil vaststellen,
samen met de mobiliteitsbeheersmaatregelen waarmee de
bereikbaarheid van de site kan worden verbeterd met het openbaar
vervoer (Tram 9 en Brabantnet), met de fiets, te voet of met elke andere
actieve vervoerswijze, en dat de mobiliteitsoverlast verbonden aan het
beheer van de site vermindert en daardoor de luchtkwaliteit verbetert,
met behoud van de omliggende wegen voor het doorgaand verkeer;
- een globale studie uitvoeren naar het parkeeraanbod op de openbare
weg en daarbuiten in het licht van de evolutie van de verschillende geplande
projecten op en rond de Heizelvlakte. In functie van de conclusies van
de studie zal een parkeerplan worden opgesteld om in de omliggende wijken
het langdurig ononderbroken parkeren op de openbare weg te voorkomen.
• er snel studies en overleg met omwonenden van start gaan om een locatie 		
voor een nieuw openluchtzwembad op de Heizelvlakte te vinden. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om dit te voorzien in de buurt van het Amerikaans Theater, waar er genoeg
ruimte is om te streven naar een volledig duurzaam geheel met natuurlijke filtering.
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• er gemeenschapsvoorzieningen komen op de site (een school, een rusthuis en twee
crèches);
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STADSVERNIEUWING TEN DIENSTE
VAN EEN DUURZAME STAD
De stedelijke evolutie en de nieuwe uitdagingen waaraan de Stad het hoofd moet bieden (milieu, klimaatopwarming,
mobiliteit, demografische groei, enzovoort) vereisen dat de praktijken en instrumenten op het gebied van stadsvernieuwing niet enkel worden versterkt maar ook vernieuwd. Er is niet langer sprake van ‘revitaliseren’ (nieuw leven
inblazen) – i.e. een begrip dat geen rekening houdt met de grote vitaliteit, levendigheid die bestaat in de Brusselse wijken
–, wel van ‘capaciteren’ (draagkracht creëren) of het feit om de draagkracht te versterken waarover de wijken beschikken
om het hoofd te bieden aan de ecologische, sociale en economische druk die ze ondergaan.

Stadsvernieuwing is het instrument bij uitstek om van Brussel een duurzame,
veerkrachtige en solidaire Stad te maken. Duurzame wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten, schoolcontracten, EFRO, stadsbeleid via ontwikkeling van de
wijken en zelfs de Striproute zijn stuk voor stuk middelen die in dienst van dit doel
moeten worden gesteld.
De sturing van deze instrumenten, wat zowel hun strategisch als hun operationeel
luik betreft, moet worden gecentraliseerd binnen een stadsvernieuwingsdienst en
moet worden gecoördineerd met de ontwikkelingsvisie zoals die wordt
gedefinieerd door de territoriale planning om zo bij te dragen tot de uitvoering van
het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).
TRANSVERSAAL BEHEER VAN DE BELEIDSLIJNEN VOOR STADSVERNIEUWING
Het stadsvernieuwingsbeleid moet worden gecoördineerd met de ontwikkelingsvisie
zoals die wordt gedefinieerd in het GPDO ‘Duurzame stad 2030’.
Rekening gehouden met de transversale aard van stadsvernieuwing zal de uitvoering
ervan steunen op de complementariteit met de verschillende bevoegdheden en de
verschillende bestuursniveaus.
DUURZAME EN SOLIDAIRE WIJKEN

• Milieu: Milieu voor allen moet de leidraad en het structurerend element zijn van de
beleidslijnen voor stadsvernieuwing.
• Openbare ruimtes, mobiliteit en groene ruimtes: De interventies moeten plaatsvinden in een logica van duurzaamheid, vergroening en delen van de openbare ruimte,
met bijzondere aandacht voor de waardering van de actieve vervoerswijzen
(STOP-principe).
• Huisvesting: De instrumenten voor stadsvernieuwing moeten worden gemobiliseerd
ter ondersteuning van de doelstellingen van het huisvestingsbeleid (zie fiche); daartoe
behoren de renovatie en de productie van een significant aantal woningen die worden
geassimileerd met sociale woningen.
• Sociaaleconomische ontwikkeling: de organisatie van sociaaleconomische projectoproepen zal worden herzien en aangepast om de projecten te selecteren op basis van
objectieve criteria alsook in volkomen transparantie: stemming, jury enzovoort. De Stad
zal voorrang geven aan pilootprojecten en vernieuwende projecten van zowel sociale,
economische als culturele aard. Hiertoe zal de verenigingssector worden gemobiliseerd en ondersteund.
• Voorzieningen: In een context van demografische groei zal voorrang worden
gegeven aan voorzieningen voor kinderen en jongeren. Er zal worden gezocht naar
mogelijkheden van delen van de voorzieningen en van hun openstelling voor de wijk.
De financiering en de modaliteiten van beheer van de toekomstige voorzieningen
zullen van tevoren worden gedefinieerd; daarbij zal erop worden toegezien dat er
garanties worden geboden inzake het openbaar beheer van de ruimtes die worden
gecreëerd met overheidsgeld en dat de buurtbewoners er toegang toe krijgen.
• Participatie: De projecten met betrekking tot thematische workshops,
terreinbezoeken, oproepen tot het indienen van ideeën of van diagnoses met de
bewoners en de actoren van de wijk krijgen een vervolg en worden gestimuleerd voor
elk stadsvernieuwingsprogramma. Vernieuwende participatieprojecten voor bepaalde
doelgroepen zullen worden aangemoedigd. De integratie van bewoners in de jury’s
voor de selectie van projecten of in de comités voor technische begeleiding, zelfs voor
een louter adviserende rol, zal worden aangemoedigd.
• Territoriale visie: De interventiestrategieën zullen worden gestuurd met als doel het
model van buurtstad te ontwikkelen (‘stad op 10 minuten’) dat verplaatsingen beperkt,
de levenskwaliteit in de wijk verbetert en opnieuw banden smeedt in een gediversifieerde socioculturele context.
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Stadsvernieuwing versterkt de verschillende beleidslijnen van de stad om de wijken in
de Stad duurzamer en meer solidair te maken. Dit komt meer bepaald tot uiting in de
volgende aandachtspunten:

EEN CEL VOOR STADSVERNIEUWING
De Stad beschikt over een groot aantal instrumenten voor stadsvernieuwing en
financieringsmogelijkheden om transversaal te handelen op het niveau van de wijken:
duurzaam wijkcontract, stadsvernieuwingscontract, schoolcontract, EFRO,
stadsbeleid, striproute. Deze instrumenten moeten in hun strategisch en operationeel
luik worden gecentraliseerd binnen een nieuwe dienst voor stadsvernieuwing.
De dienst vervangt de oude cel CHA en wordt opgenomen in de dienst voor planning
en ontwikkelingsstrategie. De dienst wordt uitgebreid en zal over personeel
beschikken dat moet worden aangeworven in het kader van de uitvoering van de
stadsvernieuwingscontracten, de schoolcontracten en het werk ter voorbereiding van
de dossiers van de Stad voor het toekomstig EFRO-programma 2020-2027.
ANDERE PRIORITEITEN
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• Instaan voor de opvolging van de SVC’s Vergote/Maximiliaan en Poincaré en hun
snelle uitvoering bevorderen.
• De uitvoering van de Duurzame Wijkcontracten Bockstael en Verbinding voltooien.
• De voortzetting van het Duurzaam Wijkcontract Marollen verzekeren.
• Twee nieuwe dossiers van kandidaatstelling voor Duurzame Wijkcontracten
voorbereiden.
• De Stad zal aanzienlijke begrotingsmiddelen blijven inzetten ten voordele van
stadsvernieuwing door naast de investeringen vanwege het gewest zelf ook te
investeren.
• De scholen identificeren die het voorwerp kunnen zijn van een schoolcontract en een
maximaal aantal programma’s uitvoeren op het stedelijk grondgebied tijdens deze
legislatuur.
• In een nieuwe dienst ‘gesubsidieerde projecten’ het voorbereidend werk opnemen
van de dossiers ‘Stad’ voor het toekomstig EFRO-programma 2020-2027.
• Een coherente Striproute onderhouden en verder uitwerken, gecoördineerd met de
stadsvernieuwingsoperaties en waarbij jonge vrouwelijke en mannelijke kunstenaars
uit de stripwereld en uit de illustratie- en grafische sector onder de aandacht worden
gebracht. Een systeem van stemming door de bewoners organiseren nadat een jury
een eerste selectie heeft doorgevoerd. In het kader van het hele proces dient er nauw
te worden samengewerkt met het Stripcomité.
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16. Een economische dynamiek die jobs creëert
17. Smart city ten dienste van iedereen
18. Internationale uitstraling
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EEN
DYNAMISCHE
STAD
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16
EEN ECONOMISCHE

DYNAMIEK DIE JOBS CREËERT

De meerderheid wil op basis van een ambitieus beleid werken aan de economische ontwikkeling van de Stad en opleidingen
voorzien voor duurzaam werk als vector van maatschappelijke integratie en individuele ontplooiing.
De Stad speelt een centrale rol in de dynamiek van groei en de creatie van rijkdom in het Brussels Gewest.

De Stad speelt een centrale rol in de dynamiek van groei en de creatie van rijkdom in
het Brussels Gewest.

De Stad zal daarvoor een beroep kunnen doen op een departement Economische
Aangelegenheden / Werkgelegenheid-Opleiding, dat een belangrijke speler zal zijn
in een transversale strategie waarin de activiteiten van de administratieve cellen en
de paracommunale instellingen die verantwoordelijk zijn voor het economisch beleid
en dat van werkgelegenheid gecoördineerd worden. Die coördinatie zal de volgende
aspecten omvatten:
• een proactief beleid waarin de middelen en de opdrachten van de structuren die
verantwoordelijk zijn voor werkgelegenheid (Lokale Missies voor Werk, Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap enz.) en handel (Entreprendre, Brucity enz.) worden
geconcentreerd;
• een transversaal beleid van overleg over de impact van de projecten en de gemeentelijke beslissingen over economie en werkgelegenheid;
• een beleid met betrekking tot het beheer van de publieke commerciële lokalen van
de Grondregie en van het OCMW;
• een samenwerkingsbeleid met de strategie van het OCMW met betrekking tot socio-professionele integratie;
• een beleid van overleg en samenwerking met de actoren op het vlak van onderwijs
in de Stad (onderwijs van de Stad, centra voor alternerend leren enz.) en het Gewest
(Bruxelles Formation, opleiding PMEA enz.);
• een beleid van transversale actie met de economische structuren van de Stad (Brussels Expo, BME, Mabru, Berg van Barmhartigheid, MAD enz.);
• een beleid van overleg en transversale actie met de Brusselse bedrijfscentra van
de Stad (Byrhh, Tanneurs, Dansaert enz.) en het Gewest (Digit Yser, Greenbizz, Fablab
Citydev enz.).
Deze strategie vertaalt zich in de wil om in overleg met de handelaars en de ondernemers en in samenwerking met de belangrijkste institutionele actoren, zoals het
Brusselse Gewest, samen te werken. De Stad zal zich inschrijven in de gewestelijke
strategieën (Small Business Act, Strategie 2025, Opleidingsplan 2020 enz.) met de
bedoeling om samenhang en concentratie van middelen te garanderen, dubbel werk
te voorkomen en duidelijkheid te scheppen over de openbare acties.
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De Stad is een belangrijke economische actor en werkgever. Toch bedraagt de
werkloosheidsgraad van de bewoners ongeveer 25 %. Onze hoofdstad is een van
de eerste plaatsen waar mensen vaardigheden kunnen leren, een opleiding kunnen
volgen en zich emanciperen. Toch kan een belangrijk deel van de Brusselse bevolking te weinig voordeel halen uit deze mogelijkheden. Het werkgelegenheidspotentieel bestaat maar moet beter worden benut. Hoewel de federale en de gewestelijke
overheid over aanzienlijke competenties en hefbomen beschikken op dit vlak, speelt
ook de gemeente een onmisbare rol in de organisatie van aangepaste opleidingstrajecten, en de bevordering en versterking van de plaatselijke economische activiteiten
en duurzame jobs in Brussel. De uitwerking van een transversaal beleid in samenwerking met de marktspelers die over de nodige competenties beschikken op het vlak
van economie, werkgelegenheid en opleiding, wordt één van de belangrijke assen
tijdens deze ambtsperiode. Dat transversale karakter geldt ook voor de verschillende
instellingen van de Stad die als hefboom kunnen worden gebruikt in de strategie op
het vlak van economie, handel, werkgelegenheid en opleiding.

AS WERKGELEGENHEID OPLEIDING
Hoewel de bevoegdheden in verband met werkgelegenheid en opleiding
aan het Gewest en de Gemeenschappen zijn toegewezen, beschikt de Stad
over belangrijke hefbomen om de werkzoekenden in Brussel te informeren, te
oriënteren, op te leiden en te integreren, en zo de toegang tot de arbeidsmarkt te
faciliteren.
De beschikbaarheid van de middelen verbeteren om de uitdaging van werk en
opleiding met succes aan te gaan.
Daarvoor moeten in de eerste plaats de beschikbare middelen worden
samengebracht en moeten beleidslijnen op elkaar worden afgestemd.
Vanaf het begin van de legislatuur zal de Stad een stand van zaken opstellen en
een analyse uitvoeren van de samenwerkingsverbanden, de omschrijvingen van de
opdrachten en de acties van de actoren op de arbeidsmarkt en op de openbare,
semi-openbare en private opleidingsmarkt met de bedoeling om de synergie en de
doeltreffendheid van de beleidsstrategieën van elk van die actoren te versterken.
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Die strategie zal worden geconcretiseerd door:
• de invoering op gemeentelijk niveau van een unieke lokale interprofessionele overleginstantie, die in de plaats komt van alle andere lokale instanties waar de interprofessionele sociale gesprekspartners worden uitgenodigd om te zetelen;
• een versterking van de samenwerking tussen het Jobhuis, de openbare
diensten voor werk en opleiding, de ‘Mission locale’, het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap, de scholen voor ‘enseignement qualifiant’ (tso en bso),
de instellingen voor sociale promotie en de leercentra voor volwassenen;
• een versterking van de samenwerkingen op plaatselijk niveau en dan vooral tussen
de OCMW’s, Actiris en het ‘enseignement qualifiant’ (tso en bso) en de instellingen
voor sociale promotie;
• een versterking van de betrokkenheid van Actiris, Bruxelles Formation en het
‘enseignement qualifiant’ (tso en bso) en sociale promotie in de opleidings-/
integratieprojecten in het kader van de Wijkcontracten.
Omschrijving van een strategie economie-werkgelegenheid-opleiding
Na een fase van raadpleging van burgers en werkgevers en van overleg met de
institutionele actoren, zal op lokaal niveau een coherente strategie worden uitgewerkt,
die vervolgens op intralokaal niveau zal worden uitgevoerd, rekening houdend met
de specifieke kenmerken. Die strategie zal worden besproken met de werkgevers,
vertegenwoordigers van de buurtwinkels, de institutionele actoren van de Stad
Brussel en het Gewest en de schepenen bevoegd voor onderwijs en het OCMW.
Het is hierbij de bedoeling om het paradigma om te keren en te vertrekken vanuit de
behoeften van de actoren van de plaatselijke economische ontwikkeling om trajecten
voor opleiding-werk te creeren.
De Stad is ook van plan om opleidingsmodules voor toekomstgerichte of
knelpuntrichtingen te versterken (en indien nodig te creëren).

Dat beleid van indeling van de trajecten economie-werkgelegenheid-opleiding zal ook
gebaseerd zijn op de economische overheids- en semi-overheidsactoren waarover
de Stad beschikt (beroepen uit de evenementensector, Vroegmarkt, ziekenhuizen,
onderwijs enz.).
Met deze strategie worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
• de informatie en de oriëntatie voor werkzoekenden verbeteren – en dan meer bepaald in de richting van de opleiding en met een oriëntatiebeleid in overleg rond het
Beroepenpunt;
• het parcours opleiding-werk-levenslang leren vlotter laten verlopen door te steunen
op het potentieel van het aanbod van de Stad en door bruggen te slaan tussen verschillende actoren;

• het aanleren van digitale vaardigheden ontwikkelen en daarbij een genderonafhankelijke benadering toepassen;
• de dienstverlening verbeteren ten opzichte van de jongeren door:
- de hulpverlening aan jongeren bij hun zoektocht naar een studentenjob
dynamischer maken;
- op een ambitieuze manier de regionale mechanismen van de
Jongerengarantie, zoals ‘Stage First’, in de departementen van de
Stad en het OCMW toe te passen.
• verbeteren van de indeling van de opleiding en de validatie met maatregelen voor
specifieke doelgroepen voor hulp bij het zoeken naar werk en hulp bij economische
expansie;
• meer bepaald de EFP/CEFA van de Stad Brussel ondersteunen om te beantwoorden
aan de behoeften van rekrutering door de beschikbare middelen te delen;
• beantwoorden aan de aanwervingsbehoeften van werkgevers via bedrijfsstages
door de capaciteit van de structuren van de Stad te mobiliseren en de private werkgevers te ondersteunen om stageplaatsen van de FPIE/IBO, Stage First enz. te ontwikkelen;
• de indeling van de opleiding en de validering van de bevoegdheden bevorderen
met de gewestelijke tewerkstellingshefbomen (inschakelingscontract, Activa, artikel
60, § 7 enz.) en hulpmiddelen voor economische expansie (nieuwe ordonnantie), ter
ondersteuning van de ontwikkeling van de ondernemingen en de werkgelegenheid
op Brussels niveau.
Strijd tegen discriminatie bij aanwervingen
Wij willen via structuren van de Stad de gewestelijke hulpmiddelen bevorderen die
worden ingezet in de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving (Ordonnantie inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest) en:
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• het aanbod met betrekking tot opleiding in het Frans/Nederlands versterken en dan
meer bepaald met het onderwijs voor sociale promotie;

• een actief diversiteitsbeleid ondersteunen waarbij gelijkheid van kansen op de
arbeidsmarkt wordt bevorderd;
• de campagnes ter bestrijding van discriminatie bij de aanwerving voortzetten en
versterken;
• de diversiteitsplannen met het Gewest bij ondernemingen (zowel openbaar als
privaat) ontwikkelen en versterken;
• de aanwerving van vrouwen in traditioneel mannelijke sectoren en vice versa
bevorderen.
Ondersteuning van de ontwikkeling van de sociale en solidaire economie en socioprofessionele integratie
• Voortzetting en ondersteuning in haar beleid van de actie van het gemeentebestuur
en van het OCMW van de Stad Brussel;
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• Uitwerking van sensibiliseringscampagnes voor de sociale economie bij ondernemingen en ondernemers en indien nodig helpen bij de ontwikkeling van adviesagentschappen;
• Ondersteuning met de hulp van de knowhow van hub.brussels, van de professionalisering van de ondernemingen in de sociale economie en ondersteuning van hun
deelname aan overheidsopdrachten van de Stad en haar instellingen;
• Samenwerking met de beschutte werkplaatsen op het grondgebied van de Stad en
dan meer bepaald door hen vlotter toegang te bieden tot overheidsopdrachten.
ONDERSTEUNING VAN DE ONTWIKKELING VAN DE BRUSSELSE HANDEL
Het werkgelegenheidsbeleid moet worden ondersteund door een economische
dynamiek die de nodige mogelijkheden biedt voor de werkzoekenden.
Een gunstige stedelijke context voor de handel
Onze meerderheid zal erover waken dat de handel op een ecologisch verantwoorde
manier wordt benaderd, in die zin dat ze een stedelijk kader nodig heeft dat gunstig is
voor haar ontwikkeling.
Dit vraagt om het werken aan de omgevingsfactoren zodat de commerciële ontwikkeling kan worden bevorderd, bijvoorbeeld door de netheid en de veiligheid van
elke verkeersader te verzekeren. Hiertoe zal voor elke verkeersader in overleg met
de handelaars een veiligheids- en netheidsdiagnose worden opgesteld. Samen met
de handelaars en de diensten van de Stad zal worden nagedacht over manieren om
de productie van afval zoveel mogelijk te beperken, om handelaars te wijzen op het
belang van netheid en om de afvalophaaldienst en de netheid van de verkeersaders
te verbeteren.
De toegankelijkheid van de commerciële kernen is ook een essentieel punt van
de economische levensvatbaarheid. Bij deze uitdaging staan de multimodale bereikbaarheid van de wijken en het streven naar coherentie en harmonisering van
het parkeerbeleid centraal. Deze doelstelling moet worden bereikt met behulp van
nieuwe technologieën voor het parkeerbeleid in alle commerciële wijken van de Stad
Brussel, in overeenstemming met haar smart-city-ambities.
Mobiliteit betekent ook dat in overleg met de betrokken partijen een doeltreffend en
economisch plan wordt opgesteld voor stedelijke leveringen.
De Stad werkt aan de stedenbouwkundige heropleving van de commerciële aders
door de premies voor de verfraaiing of de renovatie van winkelgevels te hervormen.

De Stad wil de goede praktijken bevorderen op het vlak van reclameborden en daarbij
gebruikmaken van de aanbevelingen op stedenbouwkundig vlak om het imago van
de winkels te verbeteren, en ze te integreren in een kader van de wijkidentiteit en
van respect voor het patrimonium en het milieu. Het stadsbestuur werkt ook aan de
vereenvoudiging van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen met de
bedoeling om de renovatie van de winkels te bevorderen (zie hoofdstuk Stedenbouw).
De Stad wil ook de synergieën met de diensten die door het Gewest en door hub.
brussels worden verleend, zoveel mogelijk benutten - zowel wat de commerciële
ontwikkeling als de ondersteuning van het ondernemerschap betreft. Hiertoe zal ze
met hub.brussels een nieuwe kaderovereenkomst voor samenwerking ondertekenen,
waarin de gewestelijke en de gemeentelijke strategieën met elkaar zullen worden gecombineerd met de bedoeling om de acties die in de wijken (en dan meer bepaald in
de kwetsbaarste wijken) worden uitgevoerd, te optimaliseren en om de mechanismen
in te voeren die een gezamenlijke en gecoördineerde actie van de Stad en hub.brussels mogelijk maken. Dit met het oog op een spreiding van de inspanningen en een
duidelijker overzicht van de beschikbare middelen voor de ondernemers.

De toename van het aantal werven en werken in de Stad heeft een grote impact op
de leefbaarheid van de winkels en de ondernemingen. Economische en commerciële
activiteiten moeten worden ondersteund door een beter beheer en coördinatie van de
werven op het grondgebied van de Stad en van de informatie daarover.
Samen met de dienst Openbare Werken zal de hinder van de werken op verschillende
manieren zoveel mogelijk worden beperkt.
Vóór de aanvang van de werken:
• door bij het opstellen van de bestekken van de overheidsopdrachten te letten op
de naleving van de termijnen, de omschrijving van de hinder en de informatie over de
werken;
• via een doeltreffend gebruik van de hypercoördinatie van de werken die door een
gewestelijke ordonnantie werd ingevoerd;
• via het overleg met de handelaars en de ondernemers over de punten waaraan
tijdens de werken de nodige aandacht moet worden besteed (opstelling van een
planning, mobiliteitsplan, afsluiten van wegen, maatregelen met betrekking tot de
reiniging, bekleding van de bouwplaats, dynamiseren van de wijk na de werken, enz.),
op basis van de good practices die door hub.brussels werden uitgewerkt;
• de rol van ‘filter’ en coördinatie tussen de verschillende diensten van de technische
commissie voor de werven in de Stad (de vroegere OSIRIS-vergunningen) versterken.
Tijdens de werken:
• door de permanente invoering van een strategische begeleidingscommissie van de
werven van de Stad;
• door de continuïteit van het economische en het commerciële leven te verzekeren
met behulp van een ondersteuningsbudget voor de handelaars die hinder ondervinden van de werken, ten bedrage van 5 % van de totale kosten van de werken;
• door de informatie tijdens de werken te verbeteren door de aanduiding van één
enkel contactpunt en de invoering van informatiekanalen in het kader van de Smart
City-strategie (newsletters, kennisgevingen, sms-berichten enz.);
• door een proactief beheer van de beschikbare hefbomen om de economische impact van de werken zoveel mogelijk te beperken (verlaging van de gemeentebelastin-
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Beheer van de werven en de werken

gen of de huurkosten van de regie of het OCMW);
• door samen met het Gewest een ‘premie werken’ in te voeren ter ondersteuning van
de handelaars die hinder ondervinden van zware werken op de openbare weg.
Ontwikkelingsschema van de commerciële polen
Het ‘Schema voor commerciële ontwikkeling’ is een kostbaar hulpmiddel dat op
een doeltreffende manier de politieke besluitvorming ondersteunt. Hiermee krijgt
men een duidelijk zicht op de interacties tussen de verschillende soorten winkels,
de overschotten en de tekorten. Dit is een kostbaar hulpmiddel om het gemengde
karakter van de commerciële functies in de wijken aan te pakken. De diversiteit van
de winkels vormt de rijkdom van een wijk en versterkt de aantrekkelijkheid ervan. Het
is belangrijk om evenwichten in het commerciële aanbod te verzekeren, zodat een
concentratie van identieke of gelijkaardige winkels kan worden voorkomen.
Een commerciële strategie die gericht is op:
• een kwalitatieve versterking van het bestaande aanbod;
• een specialisatie van de commerciële polen in een specifiek klantensegment;
• een versterking van de identiteit van de verschillende commerciële polen.
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Opstelling van een ‘Schema voor commerciële ontwikkeling’ in overleg met het
Gewest en ter aanvulling van het schema van het Gewest waarin de volgende
elementen worden opgenomen:
• een globaal signalisatieplan op het grondgebied dat aansluit op het mobiliteitsplan;
• een strategie voor het beheer van de commerciële ruimten binnen de Grondregie
en het OCMW om de commerciële ‘mix’ in een wijk in evenwicht te brengen of aan te
vullen, meer bepaald door het introduceren van een dynamisch beheer.
Bij de uitvoering van dat beleid zal ervoor worden gezorgd dat voor elke commerciële
wijk een commercieel ontwikkelingsschema wordt opgesteld:
• waarbij, in overleg met de handelaars, een commerciële en visuele identiteit van elke
handelsader wordt gedefinieerd;
• waarbij een specifieke identiteit voor de terrassen van de winkels in bepaalde wijken
wordt gedefinieerd en waarbij de winkels worden ondersteund bij de aankoop van
specifiek meubilair
Ondersteuning van de commerciële creatie en activiteiten
De mate waarin nieuwe ondernemingen en winkels worden opgericht, vormt de barometer van de vitaliteit van een Stad en biedt met het scheppen van eigen werk of werk
voor anderen een antwoord op de sociale uitdaging van de werkgelegenheid. De Stad
wil de commerciële creativiteit en de ondernemingszin ondersteunen door:
• in samenwerking met het gewest (hub.brussels) een uniek bedrijfsloket te creëren,
waar startende ondernemers alle informatie kunnen krijgen over de nodige stappen,
vergunningsaanvragen en toelatingen die ze nodig hebben om hun zaak op te starten
en de hulp die daarvoor beschikbaar is, en waar winkeliers worden begeleid die zich in
Brussel willen vestigen of nieuwe ondernemingsprojecten plannen;
• de vereenvoudiging van de administratieve en fiscale stappen die winkels en ondernemers moeten zetten;
• de digitalisering van de administratieve stappen;
• de uitgave van een gids die door de Stad en 1819 wordt opgesteld, waarin de hulpmaatregelen voor ondernemingen zijn opgenomen;
• aan te sluiten bij het gewestelijke beleid van een premie voor zelfstandigen;
• de uitwerking van sensibiliseringscampagnes voor ondernemingszin via de promotie
van positieve ervaringen van Brusselse ondernemers;

• ondersteuning, bevordering en waardering van het vrouwelijk ondernemerschap;
• de Stad te positioneren als plaats voor commerciële incubatoren door de ontwikkeling en de versterking van bedrijfs- en incubatorcentra (informatica, groene en duurzame economie, mode en design, game-industrie, enz.);
• ondersteuning voor de ontwikkeling van pop up-stores, waarmee de ondernemers
hun concepten en producten kunnen testen of leegstaande commerciële ruimten en
hun wijk kunnen animeren;
• de mogelijkheid te bestuderen om ‘Business Improvement Districts’ (BID) te vormen
(ondernemingen/winkels/burgervertegenwoordiging) voor het gemeenschappelijke
beheer van commerciële assen;
• te overleggen en samen te werken met handelaarsverenigingen als partners van het
stadsproject;
• de commerciële aantrekkelijkheid van de Stad te vergroten door – ook in het buitenland – prospectie te verrichten bij nieuwe winkels met steun van het gewestelijke
agentschap hub.brussels en partnerschappen met private marktspelers;

• de ontwikkeling van labels die de diversiteit en de kwaliteit van onze winkels in de
verf zetten;
• de waardering van onze belangrijkste economische sectoren door samen met de
private sector jaarlijkse prijsuitreikingen te organiseren die de nodige media-aandacht
krijgen, ter ere van bepaalde ondernemingen of in combinatie met de toekenning van
investeringsbeurzen;
• de ondersteuning en begeleiding van de ontwikkeling van de ambulante handel;
• kiosken, krantenstalletjes, frietkramen in de openbare ruimten en in parken op te
waarderen om er horeca-activiteiten of diensten te organiseren of zelfs nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
De Stad als economische motor
De Stad is via haar administratie en haar structuren een krachtige economische motor.
Die economische dynamiek moet worden ingezet om de Brusselse economie te
ondersteunen door:
• de overheidsopdrachten toegankelijk te houden voor Brusselse kmo’s;
• de betalingstermijnen door de administraties te doen naleven;
• een beroep te doen op plaatselijke producenten voor de aankoop van producten
door gemeenten, schoolrestaurants, restaurants van de onthaalinfrastructuur, enz.;
• de organisatie van gezellige lokale markten aan te moedigen en uit te breiden, die
sociale cohesie en leven in de wijk creëren en die voornamelijk gericht zijn op plaatselijke producenten en de kringloopeconomie.
Nieuwe vooruitzichten openen op het vlak van duurzame groei en jobcreatie
bieden
• De vestiging bevorderen van activiteiten die een band hebben met de milieusector,
door hen met voorrang in de bedrijfscentra toe te laten.
• De kleine plaatselijke ondernemingen, de winkels en de zelfstandigen ondersteunen.
• Europese structuurfondsen gebruiken om werkgelegenheid te creëren voor laaggekwalificeerde werknemers voor werk dat moeilijk naar het buitenland kan worden
verplaatst.
• Isolatiewerken bevorderen en tegelijkertijd jobs creëren.
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• studies en onderzoeken over commerciële ontwikkeling uit te voeren en vervolgens
voorstellen (onder meer over reglementen) te formuleren ter ondersteuning van het
handelsbeleid van het College van burgemeester en schepenen;
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17
SMART CITY

TEN DIENSTE VAN IEDEREEN
Een Smart City verwijst niet alleen naar de digitalisering en automatisering van de stad, maar omvat
een algemene manier van het beleid uitbouwen op het niveau van de stad.

Een Smart City verwijst niet alleen naar de digitalisering en automatisering van de
stad, maar omvat een algemene manier van het beleid uitbouwen op het niveau van
de stad.
“In een Smart City vertalen nieuwe informatie- en communicatietechnologieën
zich in een betere openbare dienstverlening voor burgers, een beter gebruik van
hulpbronnen en lagere milieu-impact” (definitie van Eurocities).
Een Smart City verwijst naar het gebruik van nieuwe technologieën als middel
om een globaal Stadsconcept te ontwikkelen dat gericht is op het verbeteren van
haar efficiëntie, levenskwaliteit en dienstverlening, maar ook op haar duurzame
ontwikkeling.
De transformatie van de Stad Brussel in een Smart City omvat dus – op een
transversale manier – al haar beleidsdomeinen, alle technologische aspecten en
instrumenten, maar ook een filosofie van duurzame ontwikkeling van de stad rond
burgerparticipatie en goed bestuur, milieu- en hulpbronnenbeheer en een efficiënte
dienstverlening.
Om deze evolutie van Brussel naar een Smart City die de naam ‘hoofdstad van Europa’
waardig is en de implementatie van Smart City-strategieën te ondersteunen, moet de
Stad Brussel een schepen krijgen belast met IT en Smart City.
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Die omschakeling naar een Smart City en de uitrol van nieuwe digitale technologieën
begon al tijdens de vorige legislatuur met de uitvoering van een beleid voor de
dematerialisatie van documenten, de invoering van elektronische loketten, de online
registratie van kandidaat-huurders bij de Grondregie en de aankoop van apparatuur en
software voor onze scholen.
Dit beleid valt ook samen met de bouw van het nieuwe administratieve centrum
Brucity tegen 2021. Een uitgelezen kans voor de Stad Brussel om haar IT-architectuur
volledig te hertekenen, op zoek te gaan naar een nieuwe manier van werken voor het
bestuur, een nieuwe e-administratiestrategie uit te rollen en zichzelf een merkimago
van Smart City aan te meten om als dusdanig erkend te worden in het buitenland, als
leider in het Brusselse Gewest en door de economische wereld.
Dit beleid moet via de technologische partner van de Stad, GIAL, in goede
banen worden geleid. GIAL, dat in 1993 door de Stad Brussel werd opgericht,
vervult hoofdzakelijk opdrachten in verband met het beheer, de ontwikkeling en
exploitatie van toepassingen en infrastructuren voor IT, kantoorautomatisering en
telecommunicatie volgens de noden van de Stad en haar structuren. Ook GIAL moet
begeleid worden bij de evolutie die de Stad zal doormaken op vlak van imago en
bestuur.
Naast GIAL heeft de Stad ook een eigen IT-dienst, waarvan de rol moet worden
uitgebreid en die GIAL moet bijstaan bij het uittekenen van de strategische visie van
de Stad, meer bepaald voor Brussel als Smart City.
STRATEGIE BXL2021
• de IT-architectuur van het nieuwe administratieve centrum uitrollen;
• de afdeling human resources ondersteunen bij de implementatie van de «New Way
of Working»;
• de dematerialisatie van documenten voortzetten, zowel voor interne
aangelegenheden van de Stad of voor de uitwisseling met andere besturen als voor
de interactie met burgers of bedrijven;
• de nieuwe onthaalorganisatie en «frontoffice» in het nieuwe administratieve centrum
begeleiden;
• online registraties en betalingen systematiseren in alle departementen van de Stad
en het aanbod betaalterminals ontwikkelen;
• een echt gecentraliseerd datamanagementbeleid voeren dat het mogelijk maakt om:
- computergegevens te beveiligen (conform de Europese regelgeving inzake

de bescherming van persoonsgegevens (GDPR));
- het beleid van openstelling van publieke datasets (Open Data) voort te
zetten;
• een succesvolle omschakeling van de Stad Brussel naar een Smart City ten dienste
van de burger te garanderen.
SMART CITY-STRATEGIE
De ambitie is om Smart City-oplossingen in het beleid van de Stad te integreren om zo
de informatieverstrekking en dienstverlening aan burgers en het beheer van de Stad
te verbeteren. Het volledige beleid kan en moet worden vormgegeven via een dialoog
en door te zoeken naar oplossingen ontwikkeld door privé- en overheidspartners.
Goed bestuur
De toepassing van nieuwe technologieën maakt een vlottere toegang tot en controle
van burgers op het overheidsbeheer, betere informatie over politieke beslissingen en
debatten en een doorgedreven participatie van burgers in het bestuur van de Stad
Brussel mogelijk. Transparantie wordt gezien als een garantie voor goed bestuur.

Naast de opzet van een frontdesk in het kader van het BXL2021-programma, omvat
deze strategie de ontwikkeling van diensten en toepassingen die de dienstverlening
aan burgers verbeteren door:
• Ontwikkeling van een «MijnStadBrussel»-app, die het dashboard van de Smart
City-strategie centraliseert en ter beschikking stelt van elke burger. Via die applicatie
kunnen de inwoners beter geïnformeerd worden over de diensten van de Stad.
Daarnaast bevat de app ook een gepersonaliseerd administratief dossier dat door
de burger kan worden aangepast. Het moet bovendien mogelijk zijn om via de app
administratieve aanvragen in te dienen en de voortgang daarvan op te volgen (stedenbouwkundige vergunning enz.).
De applicatie kan de informatieverstrekking aan burgers optimaliseren via pushberichten.
• Verbetering van de dienstverlening aan burgers met een handicap, door middel van
vertaling in gebarentaal en instructies voor blinden op een tablet.
• Uitbreiding van het aantal administratieve documenten dat via e-loketten wordt
verstrekt.
• Veralgemening van online afsprakenplanning naar andere afdelingen.
• Mogelijkheid tot officiële elektronische handtekening.
• Elektronische indiening van administratieve aanvragen (stedenbouwkundige vergunning, handelszaak, gemeentebelasting enz.).
• Uitbreiding van het aantal gedecentraliseerde terminals in verbindingsbureaus,
OCR’s, buurthuizen ...
Onderwijs
De meerderheid wil tegemoetkomen aan de noden van de scholen op het gebied van
pedagogische hulpmiddelen door gebruik te maken van nieuwe technologieën en
digitale technologie om het bestaand aanbod aan te vullen en om de digitale kloof via
de scholen te verkleinen.
Netheid
• Meer «slimme» vuilnisbakken inzetten op strategische plaatsen.
• “Fix My Street” verder ontwikkelen en gebruiken om de melding van sluikstorten te
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Dienstverlening aan burgers

verbeteren en te vergemakkelijken en gegevens te verzamelen om het fenomeen in
kaart te brengen.
• Bewustmakings- en communicatieprojecten uitwerken, bijvoorbeeld door middel
van een videogame.
Veiligheid
• Ontwikkeling van een app om ongewenst gedrag op straat te melden bij de
gemeenschapswachten en patrouilles in de buurt en om het fenomeen in kaart te
brengen.
• Dit proefproject kan vervolgens worden uitgebreid met de melding van alle
strafbare feiten.
Duurzame stad
De inzet van Smart City-oplossingen maakt het ook mogelijk om te bouwen aan een
duurzame stad die mikt op energiebesparingen, wat mogelijk is dankzij:
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• De ontwikkeling van een slim elektriciteitsnet (Smart Grid). Een Smart Grid is een
elektriciteitsnet dat met behulp van computertechnologieën de elektriciteitsstromen
tussen leveranciers en consumenten kan finetunen. Door informatie te verzamelen
over de toestand van het net draagt een Smart Grid bij tot een evenwicht tussen
productie, distributie en verbruik.
• Energiemonitoring en het beheer van openbare gebouwen en de openbare
verlichting.
• De ontwikkeling van de eerste positieve energiewijk, d.w.z. een duurzame wijk die
sterk inzet op biodiversiteit en die meer energie produceert dan hij verbruikt.
Economie
De ontwikkeling van de Stad Brussel als Smart City brengt ook uitdagingen met zich
mee op economisch vlak. Die ontwikkeling moet gebeuren in co-productie met de
overheden, privésector en burgers, wat innovatie en experimenteren in de hand werkt,
meer bepaald door:
• de uitbouw van een Digitale Ondernemingsruimte, die ruimte biedt voor innovatie,
incubatie en ontwikkeling van innoverende ondernemingen die bouwen aan de stad
van morgen, op basis van stedelijke gegevens van overheid en privé en onder andere
op het gebied van videogames, animaties enz.
• de ontwikkeling van een partnerschap met universiteiten, hogescholen en onderwijs
om opleidingen in digitale beroepen aan te bieden.
• de ontwikkeling van een instrument om lege handelspanden en verlaten gebouwen
te inventariseren.
• het gebruik van nieuwe technologieën bij administratieve procedures en het beheer
van bedrijfsdossiers.
• te zorgen voor de identificatie, toegankelijkheid en het gebruik van openbare gegevens door bedrijven (Open Data)
Mobiliteit
Smart City-oplossingen kunnen ook worden ingezet om het beheer van het
mobiliteits- en parkeerbeleid te ondersteunen, met name door:
Cartografische databanken die door verschillende departementen van de Stad
worden gebruikt te systematiseren, te automatiseren en bij te werken.
Er wordt een digitale kaart ontwikkeld met daarop alle mobiliteitsgegevens, voor:

• de ontwikkeling van een toepassing om parkeerplaatsen voor PBM’s te lokaliseren;
• de ontwikkeling van een toepassing om privéparkeerplaatsen te delen;
• het beheer van intrekbare paaltjes;
• de inkleuring van «Shop & Go» parkeerplaatsen;
• informatie over lopende of geplande werken door middel van pushberichten;
• het intelligente beheer van alle verkeersstromen.

In samenwerking met de betrokken diensten wordt de efficiëntie van de
informaticatools voor het beheer van de opvangplaatsen in de Stad geëvalueerd en
verbeterd.
STRATEGIE TER BESTRIJDING VAN DE DIGITALE KLOOF
De beschikbaarheid van nieuwe technologieën voor iedereen is essentieel voor de
succesvolle ontwikkeling van een Smart City. Daarom is de meerderheid van plan om
van de dichting van de digitale kloof een beleidsprioriteit te maken, door:
• de ontwikkeling/bestendiging van workshops en opleidingen over digitale transitie
voor senioren;
• samenwerking met het Jobhuis en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap,
de ontwikkeling van een gratis computeropleidingsprogramma (gebruik van informaticatools, tekstverwerking en kantoorautomatisering, gegevensinvoer, community
management, ontwikkeling van videogames, ...) voor de werknemers van het Jobhuis
en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, alsook voor werkzoekenden in de
gemeente, met als doel de validering van competenties, georganiseerd door Bruxelles
Formation;
• uitbreiding van het aanbod Openbare Computerruimten (OCR) als onthaalstructuur
voor het publiek, met initiaties en opleidingen in het gebruik van het internet en
IT, evenals een prioritaire internetverbinding voor het netwerk van bibliotheken en
buurtcentra;
• de verdere uitbreiding van gratis wifi in de openbare ruimte.
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Jonge kinderen
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18
uitstraling

INTERNATIONALE

Als hoofdstad van ons land en van Europa, beschikt Brussel over heel wat troeven en kansen voor het toerisme.
In de jaren 2000 greep de Stad Brussel deze kansen aan voor haar ontwikkeling en koos zij voor een ambitieus en
daadkrachtig beleid.

Door de jaren heen heeft de Stad bewezen dat zij in staat is om evenementen te
organiseren die zowel populair als aantrekkelijk zijn, niet alleen voor de inwoners van
Brussel en de Belgen die opnieuw de weg naar hun hoofdstad hebben gevonden,
maar ook voor het toenemende aantal buitenlandse toeristen. Zowel het zakelijk
toerisme als het vrijetijdstoerisme zit in de lift. De reputatie van Brussel als dynamische
stad blijft een toenemend aantal bezoekers lokken.
Toerisme en evenementen zijn belangrijk voor een metropool, vooral door het
hefboomeffect op het vlak van economie en tewerkstelling, voornamelijk in de horeca.
De Stad Brussel wil vanzelfsprekend aantrekkelijk blijven, maar ijvert wel voor een
uitstraling die iedereen ten goede komt. De aantrekkelijkheid of de animatie van de
stad moet rekening houden met de leefbaarheid van de stad. Brussel mag geen
toeristisch dorp worden waar de inwoners zich niet meer thuis voelen. De wildgroei
van AirBnb veroorzaakt bijvoorbeeld heel wat overlast en moet dan ook strikt en
permanent worden gecontroleerd.
De Stad zal daarom evenementen voor iedereen blijven organiseren om haar nationale en internationale uitstraling te ondersteunen. Tegelijkertijd zal zij een kwaliteitsvol
en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor de inwoners van alle wijken aanbieden. Daarnaast zal de Stad kwalitatieve openluchtevenementen blijven organiseren voor een
breed publiek; deze zullen grotendeels gratis zijn en steeds meer gedecentraliseerd
worden.

• Een inventaris van evenementen opstellen die op het grondgebied van de Stad
georganiseerd worden en hun verenigbaarheid met de woonfunctie en de activiteiten
van de wijk bekijken en zorgen voor een harmonieus evenwicht van deze elementen.
• De Beurs renoveren en een publieke doorgang creëren tussen de Grote Markt en
het Beursplein, en Belgian Beer World onderbrengen op de hogere verdiepingen.
Een duik in de wereld van het Belgische bier, met een voorstelling van de Brusselse
ambachtelijke producties.
• Het Neo-project op de Heizel openen, met een kwalitatief en gezinsvriendelijk
recreatiecentrum dat voor iedereen toegankelijk is.
• De gedecentraliseerde activiteiten in de wijken behouden, alsook de verlichting.
(Winter Pop, kerstboom, …)
• Decentrale evenementen blijven organiseren voor het Brusselse publiek (vuurwerk in
Laken op de site van het Atomium, vliegerfestival langs het kanaal, enz.).
• Meer grote sportevenementen naar Brussel brengen, zoals BXL TOUR of de Tour de
France in 2019 (zie deel Sport).
• De banden tussen cultuur en toerisme versterken, met name in het museumaanbod.
• Evenementen ondersteunen en promoten die de troeven van Brussel benadrukken:
art nouveau en art deco, jazz, strips, bier, kant, folklore (Ommegang), gastronomie,
bloementapijt ...
• De positie van Brussel als stad voor ‘street art’ en hedendaagse kunst versterken in
samenwerking met de betrokken actoren, meer bepaald door het Parcours Street Art
en het stripparcours (verder) te ontwikkelen.
• Samen met screen.brussels filmproducties aanmoedigen waarin Brussel herkenbaar
aanwezig is.
• De feesten van alle gemeenschappen van Brussel promoten.
• BME bekrachtigen in zijn rol van adviseur, regisseur en organisator van kleine
en grote evenementen, en een strategische cel oprichten binnen BME. Meer
partnerschappen en synergieën met publieke en private actoren.
• De opdracht van Rock The City ontwikkelen en verder uitbreiden om het goede
verloop van de evenementen op het grondgebied van de Stad te waarborgen (beheer
en onderhoud van materiaal, jobstudenten en socioprofessionele inschakeling).
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ONZE STAD AANTREKKELIJKER MAKEN DOOR KWALITEITSVOLLE EVENEMENTEN

HET TOERISME BEVORDEREN MAAR TEGELIJKERTIJD OOK DE LEEFKWALITEIT
VAN DE BRUSSELAARS GARANDEREN
• De ontwikkeling van een duurzaam en ecologisch toerisme aanmoedigen in
samenwerking met de organisatoren van grote evenementen en de horeca.
• De diversificatie van toeristische accommodaties in Brussel bevorderen, om een
aanbod van tarieven te garanderen voor personen met verschillende budgetten
(bijvoorbeeld jeugdherbergen).
• Een alternatief en lokaal toerisme ontwikkelen dat niet alleen voor toeristen is
maar ook voor de Brusselaars die hun stad vanuit een ongekende hoek willen
herontdekken, met de hulp van lokale gidsen met een diverse achtergrond, en dit om
het rijke erfgoed, de ambachten en de cultuur in onze wijken op te waarderen.
• De visuele identiteit van alle wijken versterken om hun specifieke identiteit, erfgoed,
cultuur en handelszaken in de verf te zetten.
• Het goede woon- en leefklimaat van de inwoners waarborgen door redelijke
huurprijzen te handhaven en kortetermijnverhuur strikt te regelen. De cel die toeziet
op dit type accommodaties versterken.
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• Specifieke mobiliteitsplannen uitzetten om grote evenementen te ondersteunen en
een brede communicatie hieromtrent uitwerken.
• In het verlengde van het huidige beleid de evenementen rationaliseren die in het
hypercentrum plaatsvinden.
• Beter communiceren over feestelijke evenementen.
DE KWALITEIT VAN DE INFRASTRUCTUUR NOG VERBETEREN
• Het evenementenbeleid opnemen in de inrichting van bepaalde openbare ruimten
(onthaal, veiligheid, faciliteiten, kostenbesparingen).
• Brusselse ontwerpers en stylisten raadplegen bij overheidsopdrachten voor de
vervaardiging van straatmeubilair, uniformen ...
• Bij de organisatie van evenementen in openbare ruimten, en vooral in zones
met een erfgoedkundig potentieel, de voorkeur geven aan lichte en transparante
infrastructuren, om een betere integratie in het stedelijke landschap te waarborgen.
HET POSITIEVE IMAGO VAN BRUSSEL VERSPREIDEN
• Het partnerschap met Visit.brussels op het vlak van evenementen en communicatie
versterken.
• In samenwerking met Visit.brussels een plan uitwerken dat de uitstraling van Brussel
in het buitenland moet vergroten (tijdens beurzen en salons, bijvoorbeeld).
• Een duidelijke en eenvormige toeristische signalisatie aanbrengen zodat toeristen
gemakkelijk hun weg vinden in de stad.
• Toeristen ook meevoeren buiten het stadscentrum, zodat zij ook het karakter en de
pracht van onze wijken ontdekken. Van Laken een toeristische trekpleister maken door
een traject uit te stippelen langsheen het rijke erfgoed.
• De zichtbaarheid en de kwaliteit van de inrichting van het toeristische infopunt in het
Stadhuis verbeteren.
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19. Cultuur
20. Senioren
21. Sociale verbondenheid
22. Gelijke kansen
23. Internationale solidariteit
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19
CULTUUR

Cultuur is een erfenis en een belangrijke ambitie voor Brussel, kunststad en historisch en hedendaags creatief centrum.
We zijn ervan overtuigd dat cultuur bijdraagt tot de uitstraling van de Stad en de ontplooiing van haar inwoners.
Kunst is een manier om bruggen te slaan tussen culturen; kunst stimuleert ontmoetingen en dialoog en bestrijdt
onverdraagzaamheid. Tegen de algemene trends in, heeft Brussel haar cultuurbudget altijd weten te vrijwaren. De Stad
zal dit dan ook blijven verdedigen.

Als hoofdstad die kan bogen op een rijke geschiedenis, is Brussel niet meer weg te
denken uit het culturele leven van het gewest en van België. Brussel beschikt over
5 en weldra 6 musea, een centrum voor hedendaagse kunst, het tweede
choreografisch centrum van de Franse Gemeenschap, verschillende theaterzalen,
spektakelzalen en culturele centra.
Cultuur zal meer dan ooit een prioriteit blijven voor de Stad Brussel, met als tweeledig
doel het bevorderen van de betrokkenheid van alle bevolkingsgroepen en het
bijdragen aan de nationale en internationale uitstraling van Brussel.
De meerderheid verbindt er zich dan ook toe om het budget voor cultuur niet te
verlagen en om de volgende doelstellingen na te streven: de verbetering van de
toegang tot cultuur, de ondersteuning van het creatieve proces, de versterking van de
culturele infrastructuur van de Stad, de herstructurering en de renovatie van de
musea van de Stad, de optimalisatie van samenwerkingsverbanden en de
transversale diensten en de valorisatie van alle culturen.
Daarnaast zal de Stad Brussel zich kandidaat stellen voor de titel Culturele Hoofdstad
van Europa 2030. Vanaf 2019 zal hiervoor een verregaande denkoefening plaatsvinden. Ze zal zowel de instellingen, de kunstenaars, de bevolking als het doelpubliek
betrekken. De bedoeling is om de krijtlijnen van deze kandidatuur, die in 2024 moet
worden ingediend, op een participatieve manier uit te stippelen.

Iedereen toegang tot cultuur geven is een vereiste én een prioriteit.
Het toegangsbeleid moet trachten om zoveel mogelijk hedendaagse obstakels voor
de toegang tot cultuur weg te werken (informatie, financiële middelen, sociale
barrières, leeftijd, fysieke barrières, enz.).
• De samenwerkingen tussen cultuur, onderwijs en de bibliotheken versterken.
Meer jonge kinderen naar culturele plaatsen brengen, maar ook cultuur naar de
scholen brengen, zodat leerlingen al op jonge leeftijd vertrouwd raken met het
culturele aanbod.
• Scholen de kans geven om gratis generale repetities van spektakels bij te wonen.
• De aanwezigheid van cultuur in ziekenhuizen, rusthuizen en andere instellingen van
de Stad Brussel opdrijven om een publiek te bereiken dat anders niet de kans krijgt
om culturele plaatsen te bezoeken.
• Doorgaan met de ontwikkeling van CurioCity om meer gratis of tegen verlaagde prijs
aangeboden culturele activiteiten voor gezinnen in het weekend aan te bieden.
De Stad zal haar beleid van gratis toegang handhaven, met inbegrip van de gratis toegang tot musea op de eerste zondag van de maand.
• Zorgen voor de ondersteuning en ontwikkeling van culturele activiteiten en
spelletjes voor kinderen en adolescenten, die meer bepaald gebaseerd zijn op digitale
en nieuwe technologieën (quizzen, videogames, enz.).
• Meer kunstwerken in de openbare ruimte plaatsen, zoals het Parcours Street Art.
• De oprichting van een voetgangerstraject langsheen de culturele plekken (MIMA,
KANAL-CENTRE POMPIDOU, CENTRALE, ...) bestuderen.
• Met de MIVB gesprekken voeren over de oprichting van een toegankelijker
mobiliteitssysteem voor bezoekers van culturele locaties, waaronder de gratis
vervoersbiljetten, en ouderen of personen met beperkte mobiliteit helpen om terug
naar huis te gaan met speciale taxicheques of een financiële participatie met de
collectieve taxi’s Collecto.
• Culturele evenementen en plaatsen toegankelijker maken voor slechtzienden
en slechthorenden, naar het voorbeeld van NUIT BLANCHE, een initiatief dat werd
bekroond met de CAP48-awards voor een goede toegankelijkheid.
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CULTUUR VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK MAKEN

• De banden tussen kunstscholen, academies, conservatoria, culturele plaatsen
(projecten, bezoeken, stages ...) en de Stad Brussel aanhalen.
• Gratis evenementen in de openbare ruimte aanmoedigen, rekening houdend met
een plan voor evenementenbeheer in een logica van harmonieuze spreiding over de
gehele Stad (Haren, Neder-Over-Heembeek, Laken, ...)
• Het opzetten van een programma voor de culturele animatie van openbare pleinen
via projectoproepen die openstaan voor verenigingen, culturele actoren en burgers.
• Een nieuw cultureel evenement opzetten dat zich speciaal richt tot senioren.
• De samenwerking tussen buurthuizen, jeugdcentra en culturele en sportcentra
versterken om intergenerationele ontmoetingen te bevorderen.
• De integratie van nieuwkomers en migranten bevorderen via cultuur, met name in
samenwerking met BAPA.
• Het gebruik van de zalen promoten bij de doelgroepen van sportcentra, culturele
centra en centra voor (buiten)schoolse activiteiten.
ONDERSTEUNING VAN HET CREATIEVE PROCES
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Brussel beschikt over talloze talenten. Het is de taak van de overheid om zowel talent
van buitenaf aan te trekken als het in Brussel geboren en getogen talent ook in
Brussel te houden. Daarbij moet iedereen in staat zijn om zich ten volle te ontplooien,
ook al is dit niet noodzakelijk op professioneel vlak.
• Opkomend Brussels talent steunen via activiteiten, nieuwe projectoproepen, nieuwe
prijzen, nieuwe wedstrijden en nieuwe beurzen.
• Gemeentelijke cultuurcentra openstellen voor amateurkunstenaars en zo de
kunstenaars van de gemeente een creatieve ruimte bieden.
• Contacten onderhouden met private en openbare eigenaars die hun onbenutte
ruimten aan kunstenaars of als ateliers ter beschikking kunnen stellen.
• Brusselse kunstenaars en studenten aan de kunstacademies van de Stad Brussel
helpen met het plannen van culturele evenementen in Brussel.
• De steun aan de opkomende Brusselse muzieksector opdrijven: structuren die
creatie bevorderen en mogelijk maken, opnamestudio’s, repetitieruimten, festivals ...
Aansluitend hierop met de federale overheid gesprekken voeren over het Amerikaans
Theater.
• Bijzondere aandacht besteden aan kunstenaars die bij het OCMW van Brussel
ingeschreven zijn, om hen te steunen in hun creativiteit.
• De positie van Brussel als hedendaagse kunststad versterken via de CENTRALE;
meer werken in de openbare ruimte plaatsen en de banden tussen de vele locaties
voor hedendaagse kunst, galerijen, verzamelaars, enz. versterken.
• Elk jaar een installatie van NUIT BLANCHE in de openbare ruimte opstellen via een
projectoproep.
• Meer steun aan stedelijke cultuur: de ontwikkeling van het PARCOURS Street Art
verderzetten, meer van dergelijke initiatieven ondersteunen (street arts, breakdance,
hiphop, stand-up, enz.).
• De onafhankelijke Brusselse boekhandels, uitgevers en auteurs steunen en
promoten via een gezamenlijke activiteit.
• De alternatieve cultuur en de plaatsen waar deze plaatsvindt ondersteunen:
Recyclart heropenen na de werkzaamheden aan het station Kapellekerk, Magasin 4
verhuizen, Cinema NOVA steunen, enz.

• De expressie van de Europese cultuur en de culturen van andere werelddelen in
Brussel promoten, zodat het culturele aanbod de diversiteit van Brussel beter
weerspiegelt en zodat iedereen kan deelnemen aan het culturele leven en er
aansluiting bij vindt.
• Meer culturele evenementen en programma’s organiseren die verband houden met
diversiteit en het vrij samenleven ongeacht afkomst, leeftijd, religieuze of filosofische
overtuigingen, geslacht, genderidentiteit en seksuele geaardheid.
• Culturele actoren met elkaar in contact blijven brengen en ontmoetingen organiseren met de culturele sector om ervaringen, moeilijkheden, goede praktijken en nieuwe
uitdagingen uit te wisselen en nieuwe partnerschappen aan te gaan.
• Nieuwe maatregelen in het leven roepen om creatieve industrieën te helpen,
bijvoorbeeld via MAD.
• Folklore steunen: Ommegang, Meyboom, Folklorissimo, Manneken-Pis en het
koninklijk theater Toone, in het bijzonder door op zoek te gaan naar nieuwe
samenwerkingen.
CULTURELE INFRASTRUCTUUR

• De inkom van de CENTRALE verbouwen zodat deze zichtbaarder en toegankelijker
wordt en de partnerschappen tussen de Centrale en Kanal benadrukken.
• Werk maken van de toegankelijkheid van musea en alle culturele ruimten van de
Stad Brussel voor personen met een beperkte mobiliteit, door een inventaris op te
stellen en de vastgestelde hiaten aan te pakken.
• Onbenutte private en openbare ruimten (gebouwen en buitenruimten) toewijzen aan
culturele activiteiten en deze ombouwen tot repetitieruimten, opnamestudio’s,
kunstenaarsateliers, tijdelijke tentoonstellingszalen, plaatsen voor participatieve
activiteiten ... Er zal speciale aandacht worden besteed aan de lege lokalen van de
gemeentelijke Regie en het OCMW.
MUSEA VAN DE STAD BRUSSEL
De Stad Brussel beschikt over unieke musea in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
een belangrijk historisch erfgoed. Deze musea moeten evenwel opgewaarderd
worden om de Brusselaars ermee vertrouwd te maken en om te vermijden dat
bepaalde collecties uit Brussel verdwijnen.
• Het plan voor de herstructurering van de collecties van de Musea van de
Stad Brussel verderzetten om hun uitzonderlijke collecties op te waarderen.
• De scenografie van het Broodhuis herzien en zijn status van enig museum over de
geschiedenis van Brussel beter belichten.
• Herinrichting van het Patriciërshuis als Museum voor Sierkunst.
• De uitbreidingsmogelijkheden van het Mode en Kant Museum bestuderen.
• Een cultureel en openbaar project ontwikkelen in de voormalige
Vanderborght-winkels.
• De archeologische site Bruxellae 1238 herwaarderen als onderdeel van de
heropening van de gerenoveerde Beurs.
• Het Museum van het OCMW en zijn collecties opwaarderen en alle mogelijke
rationalisaties bij de Musea van de Stad doorvoeren.
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• Ervoor zorgen dat culturele locaties voldoen aan de veiligheidsnormen en dat zij
gerenoveerd worden met duurzame en milieuvriendelijke materialen die aansluiten bij
een langetermijneconomie.

• De honderdjarige verjaardag van de integratie van de gemeenten Laken en Haren
benutten om de geschiedenis en het erfgoed van deze deelgemeenten in de
schijnwerpers te zetten.
• Het gewest aanmoedigen om een immigratiemuseum op te richten.
VERSTERKING VAN DE DIENSTEN
• De samenwerking en transversaliteit tussen de verschillende diensten van de
Brusselse administratie verbeteren om zo de diensten aan de burgers efficiënter te
maken en het aantal synergiën te verhogen.
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• De Cel Evenementen versterken, die vaak benaderd wordt voor evenementen in de
openbare ruimte, om het imago van Brussel als gastvrije, dynamische en innovatieve
Stad op te krikken. Tegelijkertijd moeten we het aantal evenementen in de openbare
ruimte en hun ligging beheren om de overlast te beperken, en de evenementen
decentraliseren om het stadscentrum te ontlasten.
• De omwonenden beter informeren over nakende evenementen in de openbare
ruimte.
• Meer gecentraliseerde online diensten en informatie creëren: aanvragen voor
aanplakken van affiches, uitlenen of verhuur van apparatuur, culturele evenementen
door de organisatoren zelf in de agenda laten opnemen, beurzen, prijzen, oproepen ...
• De banden met de universiteiten aanhalen om het onderzoek en de ontwikkeling op
het vlak van cultuur te verbeteren (bijvoorbeeld de evolutie van het publiek ...).
• De coördinatie van de lokale cultuurinstrumenten (culturele centra, buurthuizen,
jeugdcentra, centrum Noordpool ...) en de dialoog met de verenigingen verbeteren om
ieders deelname aan cultuur te vergroten.
• De samenwerking tussen Franstalige en Nederlandstalige culturele organisaties
(naar het voorbeeld van de Beursschouwburg met de Brigittines en Bronks met de
Montagne Magique, of het Kunstenfestivaldesarts), tweetalige evenementen en de
samenwerking tussen culturele centra en gemeenschapscentra aanmoedigen.
• De rol van het Archief in het verzamelen van levende herinneringen (getuigenissen
van Brusselaars, verwerving van archieven van hedendaagse ontwerpers, private
archieven, enz.) uitbreiden en opwaarderen.
• Gemeenschappelijke initiatieven tussen gemeenten op het vlak van cultuur
aanmoedigen, en meer bepaald met de buurgemeenten (bijvoorbeeld het festival
FEU met Elsene).
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20
SENIOREN

De Stad Brussel kent een gemiddelde bevolkingsgroei van 1,5%.
Het aandeel 55-plussers van de Brusselse bevolking schommelt rond de 20% van het totale bevolkingsaantal.

De Stad ziet de toename van ouderen in onze samenleving als een teken van
rijkdom. Senioren hebben immers unieke ervaring opgedaan. In die zin zijn zij
een essentiële bron van kennis en advies voor de jongere generaties. De Stad
heeft een rol te spelen in de ontplooiing van haar senioren, in het creëren van een
aangename leefomgeving en het stimuleren van hun deelname aan het politieke,
culturele, economische, sociale en verenigingsleven in hun gemeente.
Daarom wil de Stad een kader aanbieden waar actieve senioren elkaar kunnen treffen
en zich verder kunnen ontplooien, waar kennis wordt overgedragen via projecten die
tot stand komen samen met vrijwillige senioren.
Om ook een passend antwoord te bieden op het probleem van het verlies van
zelfstandigheid bij ouderen, steunt de Stad de inspanningen van het OCMW,
dat ijvert voor meer plaatsen in rusthuizen en verzorgingstehuizen en een betere
begeleiding bij ouderdomsgerelateerde ziekten
(Alzheimer, psychische aandoeningen ...) en handicaps.
EEN INCLUSIEVE STAD PROMOTEN EN HET TRANSVERSALE EN PARTICIPATIEVE
KARAKTER VAN HET SENIORENBELEID VERSTERKEN
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De Stad Brussel maakt deel uit van het ‘Age Friendly’-netwerk van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Een ‘Age Friendly’-stad besteedt speciale
aandacht aan de vergrijzing van haar bevolking en probeert actief de gezondheid van
senioren te verbeteren, hun burgerparticipatie aan te moedigen en hun veiligheid
te bevorderen.
Het idee van een transversaal seniorenbeleid bevestigen om de positie
van de senioren in de Stad te versterken
• Een transversaal actieplan voor senioren uitwerken en uitvoeren.
• De bestaande samenwerking met de diensten van de Stad die al gesensibiliseerd
zijn door het seniorenbeleid versterken, via het opzetten van ‘Senior Friendly’projecten.
• De projecten van de dienst Senioren van de Stad bestendigen, in samenwerking
met o.a. het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport.
De participatie van ouderen in de samenleving vergroten
• De Adviesraad van de Senioren (ARS) opdragen om regelmatig de voortgang van
het ouderenplan te evalueren en op te volgen.
• De band tussen de Dienst Senioren en de ARS versterken.
• Senioren verder sportieve en culturele activiteiten laten organiseren.
• Ontmoetingsplaatsen inrichten waar ouderen actief betrokken worden en initiatieven
kunnen nemen over de verschillende generaties en culturen heen.
• Het pilootproject van de Rotonde 58 in Laken – dat samen met de senioren in de wijk
wordt uitgebaat – uitbreiden naar de andere trefpunten voor senioren (S-punten).
De kennisoverdracht van senioren bevorderen
• Toetreding van het stadspersoneel tot het project 57+, als voorbereiding op het
pensioen, waarbij medewerkers van de Stad de expertise die zij tijdens hun loopbaan
hebben opgebouwd, aan andere senioren ter beschikking kunnen stellen.
• Burgerschapsstages voor leerlingen van de middelbare scholen van de Stad bij
de dienst Senioren.

• De verwezenlijking van projecten door vrijwilligersgroepen van de dienst Senioren
bevorderen:
- de samenwerking met de EHBO-vrijwilligers van de groep Senior Help verderzetten. Deze vrijwilligers worden ingezet bij activiteiten van de dienst
Senioren en helpen bijvoorbeeld wanneer senioren ten val komen.
- de groep ‘Les Copines d’abord’ ondersteunen bij de organisatie van hun
bijeenkomsten.
INSPANNINGEN LEVEREN VOOR EEN GUNSTIGE OMGEVING OM ACTIEF OUDER
TE WORDEN
Het uitgangspunt van dit beleid is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten
wonen; daarbij wordt gezorgd voor een sociaal en cultureel kader dat een actief en
betrokken leven mogelijk maakt.
Senioren helpen om langer thuis te blijven wonen

• Gezamenlijke projecten opzetten en de samenwerking tussen de teams van
zorgverleners en maatschappelijk werkers van de vzw Dienst voor Hulp aan Brusselse
Senioren en het team van de Dienst Senioren stimuleren.
• Organisatie van het door de Koning Boudewijnstichting gesteunde project ‘Welkom’
in het stadscentrum, dat ijvert voor de maatschappelijke inclusie van Alzheimer- en
Parkinson-patiënten.
• De betrokkenheid van bovenvermelde vzw bij gewestelijke projecten en universitaire
onderzoeksprojecten verderzetten.
• Voortzetting van het partnerschap met het DARE-project rond de uitwisseling tussen
Europese steden van goede praktijken inzake bijstand aan derden.
Het digitale isolement van ouderen doorbreken en de digitale kloof dichten
• In de context van de digitalisering van de stadsdiensten als onderdeel van BXL 20/21
(het nieuwe administratief centrum), het SeniorCity-project verderzetten: een unieke
digitale toegangspoort tot de Stad voor senioren en een gids voor het gebruik van de
online diensten.
• Seniorenvrijwilligers opleiden zodat zij op hun beurt andere senioren kunnen
opleiden en zo (digitaal) verbonden blijven met hun Stad.
• Het aanbod van computerlessen blijven uitbreiden in de verschillende S Punten,
in samenwerking met verenigingen die hierin gespecialiseerd zijn.
De sociaal-culturele pijler van het seniorenbeleid blijven uitbouwen
• De autonomie van ouderen bevorderen en ondersteunen, elke vorm van isolement
bestrijden en aangepaste sociale en culturele activiteiten voor senioren ontwikkelen.
• De renovatie en inrichting van S Punten verderzetten.
• De projecten verderzetten die de dienst Senioren in de wijken organiseert om de
mobiliteit van ouderen te verbeteren, hun sociale leven op te krikken en de solidariteit
tussen generaties te versterken.
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• Nadenken over de toekomst van de vzw Dienst voor Hulp aan Brusselse Senioren.
Deze vereniging zou volledig in de stadsdiensten geïntegreerd kunnen worden,
of onder het OCMW kunnen vallen, gelet op de aard van de aangeboden diensten
(thuishulp).

Het sociale leven van senioren en intergenerationele solidariteit ondersteunen
• Verenigingen en activiteiten ondersteunen die solidariteit met senioren creëren.
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• Van de trefpunten voor senioren (S Punten) intergenerationele ruimten maken die
opengesteld worden voor de wijk, zodat er solidariteit ontstaat voor en met de
senioren in de wijk.
• De banden met rust- en verzorgingstehuizen aanhalen zodat zij zich gemakkelijker
kunnen openstellen voor het leven in de wijk.
• Een interactieve website ‘actieve senioren’ en ‘SeniorCity’ creëren, om ontmoetingen,
activiteiten en burgerprojecten te stimuleren; projecten en initiatieven voor senioren
opzetten om de digitale kloof te dichten.
De mobiliteit van ouderen verbeteren
• Een structurele samenwerking tussen de Stad Brussel en de vzw Mindermobielencentrale van Taxi Stop tot stand brengen om het vervoersaanbod voor senioren te
ontwikkelen (voor hun doktersafspraken, hun activiteiten en meer bepaald de activiteiten die door de Stad Brussel georganiseerd worden).
• In de mate van het mogelijke zal de Stad voertuigen (bestelwagens en bussen) ter
beschikking blijven stellen om senioren van en naar activiteiten van de Stad
te vervoeren.
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21
SOCIALE

VERBONDENHEID

Als overheidsinstantie heeft de Stad Brussel een aantal diensten en voorzieningen ontwikkeld die het samenleven
bevorderen en het welzijn van haar bevolking verbeteren.

Met haar talrijke eigen structuren (BRAVVO, buurthuizen, BAPA BXL, enz.), een
proactief en efficiënt OCMW en een dicht en gediversifieerd netwerk van verenigingen, beschikt de Stad Brussel over sterke instrumenten om de sociale cohesie te
vergroten en polarisering en dualisering op haar grondgebied tegen te gaan. In die
zin willen we de samenhang en integratie van al onze maatregelen, die gericht zijn
op het harmonieus samenleven van alle geledingen van onze Stad, versterken en
partnerschappen opzetten/versterken om deze gemeenschappelijke doelstelling
zo goed mogelijk te verwezenlijken.
BRAVVO - PREVENTIEDIENST
• De acties die het samenleven en de gezamenlijke opbouw in de wijken verbeteren,
versterken, met name door de democratische waarden te herbevestigen en een positief gevoel van verbondenheid met de Stad te bevorderen.
• Werkgroepen per wijk oprichten, waarin de verschillende BRAVVO-diensten en andere openbare diensten die in deze wijken aanwezig zijn (buurthuizen, OCMW, politie,
jeugd, senioren, enz.) worden samengebracht om de lokale diagnose te verbeteren,
voorzieningen aan te passen en een gezamenlijk en geïntegreerd antwoord van de
verschillende stadsdiensten te krijgen.
• Projecten verderzetten, versterken en ondersteunen die gericht zijn op het wegnemen
van vooroordelen en het bestrijden van polarisering en alle vormen van discriminatie.

• Proefprojecten opzetten in samenwerking met de politie, het openbaar onderwijs,
wegen en verkeer, mobiliteit en de ouders om de omgeving van de school veilig te
maken (opleiding van vrijwilligers, infrastructuur, enz.).
• De Stad Brussel promoten als een ‘stad van bemiddeling’ (via de deelname van
Brussel aan het Europese project Urbact-Euromediation) om het gebruik van bemiddeling bij de beslechting van minder belangrijke geschillen die de inwoners het leven
zuur maken, te stimuleren, en dit op verschillende niveaus (scholen, interpersoonlijk,
intercultureel, tussen buren, overmatige schuldenlast, netheid).
• De bewoners meer stimuleren om deel te nemen aan het wijkleven en de ontwikkeling van hun wijk, in het kader van Brussel Participatie.
• Het proefproject Bruciteam verderzetten en het samen met de nachtelijke gemeenschapswachten ook in andere wijken invoeren.
• De bevindingen van de gemeenschapswachten beter opvolgen door het FLUXsysteem te verbeteren (ontwikkeling, toegang tot de bevoegde stadsdiensten, integratie van Fix My Street, enz.).
• De wenselijkheid evalueren om LPP-netwerken (lokale preventiepartnerschap) op te
zetten in samenwerking met de politie: de burgers bewust maken van diefstalpreventie en de collectieve waakzaamheid bevorderen.
• Het platform Focus Scholen verder ontwikkelen, waarin de politie, de gemeenschapswachten en het openbaar onderwijs worden samengebracht om problemen
in verband met de veiligheid rond de scholen op te sporen, door te geven en op te lossen.
• Oprichting van een platform voor dialoog en overleg met de MIVB en de politie om
de veiligheid boven, rond en in metrostations te verbeteren.
• Zorgen voor een gendermix in alle teams.
• Het aanwervingsbeleid op basis van diversiteit als verrijking verderzetten.
• Voortzetting van de permanente bijscholing van het personeel, zodat zij kunnen anticiperen op en zich kunnen aanpassen aan veranderende contexten.
• Ervoor zorgen dat het personeel de waarden van de Stad en BRAVVO onderschrijft,
toepast en weerspiegelt.
• De beambten meer responsabiliseren en hun voorbeeldfunctie bevestigen.
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• Preventieve instrumenten tegen gewelddadig religieus radicalisme en ter bestrijding van terrorisme versterken (PRE-RAD-cel) en families van geradicaliseerde personen ondersteunen.

BUURTHUIZEN
• Partnerschappen opzetten of cursussen Frans of Nederlands voor volwassenen
organiseren.
• Het aanbod van activiteiten voor de burgers aanpassen om beter in te spelen op de
behoeften op het terrein.
• Toezien op de diversiteit van de teams en het publiek (diversiteit, gender, generationeel, enz.)
• Een globaal plan uitwerken om het isolement van de meest kwetsbare mensen te
bestrijden (nieuwe nabijheidsdiensten, hitte- en koudeplan, pendeldiensten, enz.).
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• Een nieuwe strategie uitwerken voor de uitvoering van sociaal werk, met name door
de methodologie, de werkinstrumenten en het verzamelen van sociale gegevens te
verfijnen.
• Het gemeenschapswerk verderzetten en uitbouwen.
• De deelname aan het wijkleven en de actieve samenwerking met de partners in het
kader van Brussel Participatie verderzetten en versterken.
• Partnerschappen en samenwerkingsverbanden opzetten met verschillende culturele
actoren die actief zijn in Brussel (bioscopen, theater, festivals, concerten, spektakelzalen, enz.).
• Een centrum voor levenslang leren oprichten.
BAPA BXL (ONTHAALBUREAU VOOR NIEUWKOMERS)
• Het aanbod van burgerschapstrainingen uitbreiden in termen van volume, taal en
uurregeling (voorlopig nog maar 3 talen: Frans-Engels-Arabisch).
• De samenwerking/het partnerschap met de actoren die actief zijn op het gebied van
tewerkstelling en/of beroepsopleidingen voor volwassenen versterken om nieuwkomers beter te integreren in de arbeidsmarkt. Het partnerschap met de werkwinkel
van de Stad Brussel is succesvol, maar dergelijke samenwerkingsverbanden moeten
uitgebreid worden.
• Thematische activiteiten/workshops organiseren/ontwikkelen om tegemoet te
komen aan de specifieke behoeften van de begunstigden (bv. workshop over het
stemrecht van buitenlanders met Objectif, workshop over «Hoe zelfstandig worden»
met «1819», de informatiedienst voor alle ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, workshops over de gelijkwaardigheid van diploma’s met Ciré, enz.).
• Meer specifieke instrumenten ontwikkelen voor de begeleiding en socioprofessionele oriëntatie van nieuwkomers zodat zij een individuele begeleiding krijgen die
aangepast is aan hun behoeften.

• De beroepsvaardigheden van nieuwkomers opwaarderen door hen te helpen hun
vaardigheden te valoriseren.

• Specifieke remediëringsprojecten ontwikkelen of ondersteunen voor kinderen onder
de nieuwkomers.
• Een partnerschap ontwikkelen met de dienst Cultuur om kunstenaars onder de
nieuwkomers te stimuleren.
STEUN VOOR VERENIGINGEN
• Verder gaan met het lokale overleg door alle verenigingen van het grondgebied uit
te nodigen, ongeacht of zij door de Stad en/of één van haar mechanismen worden
gesubsidieerd.
• Conferenties, opleidingen, enz. voor maatschappelijk werkers van de
verenigingssector organiseren.
• De verenigingssector nauwer betrekken bij wijkdiagnoses en voorgestelde
oplossingen.
• Culturele of educatieve activiteiten organiseren voor beroepsmensen en hun
doelgroepen, over thema’s die te maken hebben met het samenleven.
• Actief deelnemen aan de sociale coördinaties en hun thematische subgroepen en
hun organisatie faciliteren/ondersteunen.
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• In samenwerking met het openbaar onderwijs een brugmodule opstarten voor
nieuwkomers/vluchtelingen die graag willen studeren.
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22
GELIJKE
KANSEN

Gelijke kansen bestrijkt een heel breed veld, gaande van de bestrijding van elke vorm van discriminatie (leeftijd, geslacht,
herkomst, religie, seksuele geaardheid, handicap …) over de uitoefening van gelijke rechten en integratie van deze
doelgroepen in de maatschappij, tot opleiding, cultuur, tewerkstelling, enzovoort.
In elk van deze domeinen is het belangrijk ten aanzien van de Brusselse bevolking sensibiliseringsacties te voeren tegen
stereotypen en vooroordelen, die nog altijd heel sterk aanwezig zijn in onze maatschappij en zo discriminaties en feitelijke
ongelijkheden veroorzaken.

VECHTEN VOOR ‘GENDERGELIJKHEID’
• De rol van de Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
bestendigen en versterken.
• Gendermainstreaming toepassen op alle beleidsdomeinen.
• Om de 2 jaar de indicatoren van het Actieplan Gelijkheid van vrouwen en mannen
evalueren en de in alle domeinen te bereiken doelstellingen nastreven.
• Het algemene beleid rond de strijd tegen huiselijk geweld (preventie, begeleiding
en bescherming van de slachtoffers, bewustmaking van het publiek, sancties voor de
daders) voortzetten en daarbij samenwerken met de verenigingen op het terrein.
• Doorgaan met de strijd tegen elke vorm van intimidatie ten opzichte van vrouwen,
onder andere intimidatie op straat, door gebruik te maken van sensibiliserings- en
preventiemiddelen, en van Brussel een onmisbare speler maken in het netwerk «Safe
Cities and Safe Public Spaces – Veilige Steden en Veilige Openbare Ruimten» van de
Verenigde Naties.
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• Politiepatrouilles in burgerkledij introduceren die gemachtigd zijn om onmiddellijk
een proces-verbaal op te stellen voor elk gebrek aan respect tegenover mensen in de
publieke ruimte, in het bijzonder vrouwen en LGBTQI+.
• De organisatie van de Week van de Vrouwenrechten van Stad Brussel bestendigen.
• De actie gericht op vervrouwelijking van de Brusselse straatnamen/openbare
ruimten nog sterker promoten.
DE TOEGANKELIJKHEID VOOR IEDEREEN BEVORDEREN
• Het actieplan ‘Handicap, integratie en universele toegankelijkheid’ op het
gemeentelijke niveau ontplooien door het volgen van een transversale benadering, en
zorgen voor evaluatie ervan om de twee jaar op basis van goed bestuur in het kader
van de integratie van personen met een handicap in de Stad.
• Een sociale mobiliteitsdienst installeren voor personen die autonomie missen
(bijvoorbeeld sociale taxi).
• Voor personen met verminderde mobiliteit een administratieve thuisdienst
implementeren, bijvoorbeeld voor het vernieuwen van hun identiteitskaart.
• Ervoor zorgen dat het gemeentelijke informatieblad toegankelijk is voor slechtzienden en blinden (volledig of verkort brailleschrift, of audioversie).
• Pleiten voor de creatie van een dienst «Handyfriend»: dienst die de link legt tussen
de vertrouwde zorgverleners en de familie rondom personen met een handicap.
• De diensten voor personen met een handicap (controlediensten ...) ruimer bekend
maken en de toegang ertoe vergemakkelijken.
• De toegang voor geleidehonden tot winkels, openbaar vervoer, administraties,
enzovoort mogelijk maken.

DIVERSITEIT OPWAARDEREN
• Jaarlijks via het reizende festival DiverCity de multiculturaliteit vieren met het oog op
meer sociale verbondenheid.
• De positie van Brussel binnen het ‘International Observatory of Mayors on Living
Together’ versterken. Dit observatorium is gericht op de creatie van een uitwisselingsplatform omtrent de verschillende ervaringen in verband met samenleven.
• Deelnemen aan de besprekingen met het gewest om te komen tot een kwaliteitsvol
onthaal van de reizigers op zijn grondgebied.
• Wijkforums van actieve burgers ontwikkelen voor jongeren van 14 tot 18 jaar.
• De samenwerking met de Buurthuizen van de Stad versterken.

EEN ACTIEPLAN LGBTQI+ ONDERSTEUND DOOR DE VERENIGINGEN
OP HET TERREIN
• De deelname van de LGBTQI+-verenigingen aan de uitwerking en de evaluatie
van dit plan op het grondgebied van de Stad ondersteunen. Gelijklopend de
transversaliteit van dit plan doorheen alle bevoegdheden en administraties van de
Stad verzekeren.
• Naar het beeld van de actieplannen «Gendergelijkheid» en «Handicap» zal de
Stad een actieplan «Integratie LGBTQI+» opstellen, met als prioriteiten preventie,
sensibilisering en slachtofferhulp (monitoring van de vervolgingen).
• De Brusselaars sensibiliseren voor eerbiediging van de verschillen in geslacht en
leefwijze, door het werk van de verenigingen op het terrein te blijven ondersteunen
en door te gaan met de implementatie van sensibiliserings- en herdenkingsacties
(Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, Transgendergedenkdag, Ihsane
Jarfi-mars, enz.).
• Een sterk Rainbow House in stand houden ter ondersteuning van het bestaande
lokale verenigingsnetwerk. Doorgaan met het ondersteunen van de activiteiten en
evenementen die ruimte voor iedereen verzekeren: Belgian Pride, festival Pink Screen,
L-Festival, enz.
GASTVRIJE STAD VOOR LGBTQI+
• Zorgen voor continuïteit van de campagne All Genders Welcome, die een
opleiding voor alle personeelsleden van de Stad alsook specifieke acties binnen de
administraties verzekert.
• Zorgen voor opvolging van de specifieke klachten van burgers die zich bij hun
administratieve ervaringen achtergesteld voelen omwille van hun identiteit op het vlak
van geslacht of seksuele geaardheid (ombudsman).
• Ervoor zorgen dat de stappen voor geslachtsverandering op de
identiteitsdocumenten vlot verlopen volgens de nieuwe federale wet met betrekking
tot identiteitswijziging, die dit proces vergemakkelijkt.
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• Een lokaal actieplan tegen racisme uitwerken en uitrollen.

• Het personeel van de structuren gelinkt aan de Stad (OCMW,
huisvestingsmaatschappijen …) opleiden rond de problematiek van
geslachtsverandering.
EEN STAD DIE DE STRIJD AANBINDT TEGEN HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE
• De opleidingen erkend door de Vlaamse en de Franse Gemeenschap promoten bij
de jeugdprofessionals, het opvoedingspersoneel en het gezondheidscentrum voor
scholen van de Stad.
• De opleiding van de animatoren aanvullen met modules betreffende discriminaties
van LGBTQI+, in samenwerking met erkende verenigingen als EVRAS (Education à la
Vie Relationnelle Affective et Sexuelle) en seksuele vorming voor leraars en
begeleiders.
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• Alle Franstalige scholen van de Stad aanzetten tot het ondertekenen van het charter
«école pour tou•t•es», een initiatief van de ‘Ligue des Droits de l’Enfant’ en de
ondertekenende verenigingen.
• Een inclusiviteitscharter implementeren in alle structuren voor jongeren (parascolaire
activiteiten, jeugdhuizen, sportclubs, enz.)
OPENBARE RUIMTEN OPEN VOOR IEDEREEN
• In alle administraties, scholen en sportcomplexen zorgen voor informatieverstrekking
aan personen die het slachtoffer zijn van discriminatie.
• De politie sensibiliseren voor homofoob en transfoob geweld, alsook voor opvang
van de slachtoffers, via de politieopleiding georganiseerd door Rainbow House Brussels.
• Het overleg met de verenigingen en de commerciële sector in het domein van
LGBTQI+ voortzetten om de strijd tegen homofobie en transfobie te verbeteren en de
gevoelige punten en plaatsen identificeren (nachtcharter Sint-Jacobswijk).
• De terbeschikkingstelling van ‘safe places’ of opvangplaatsen voor LGBTQI+ die door
hun naasten zijn verstoten (zoals Le Refuge) uitbreiden.
• Onthaal en toegankelijkheid (uurregeling) van de «S Clinic» van het UMC Sint-Pieter
verbeteren, en overwegen om de Nederlands- en Franstalige verenigingen die strijd
leveren tegen SOI’s en SOA’s bij het LGBTQI+-publiek, te groeperen in dezelfde ruimte
als de Brusselse professionals actief in het domein van seksuele en reproductieve
gezondheid.
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SOLIDARITEIT

INTERNATIONALE

Brussel is een internationale stad, waar elke dag meer dan 180 nationaliteiten
samenleven. Deze multiculturaliteit is echter geen realiteit die zich van bij het
begin harmonieus doet gelden. Omdat ze tragische situaties en onevenwichtige
verhoudingen tussen Noord en Zuid aan het licht brengt, maakt ons beleid van
internationale solidariteit het mogelijk om de oorzaken en de uitdagingen van
onder meer uitsluiting te bevatten. Omdat ze het mogelijk maakt de culturen
van de landen van oorsprong van bepaalde inwoners van de gemeente te
bevorderen, versterkt ze ook de erkenning en het wederzijds respect door
eventuele spanningen te verlichten. Omdat ze een bevoorrecht kader biedt om een
participatief beheer uit te oefenen, wordt ze een plaats waar ideeën en voorstellen
elkaar ontmoeten, waar de inwoners zich zij aan zij engageren, ongeacht hun
herkomst of hun identiteit. Tot slot draagt ze door haar acties bij tot de strijd tegen
ongelijkheden in de wereld en tot sociale rechtvaardigheid.
SENSIBILISEREN VAN DE BURGERS EN BEVORDEREN VAN DE COHERENTIE VAN
ONZE ACTIES (IN HET NOORDEN)
• Versterken van de transversaliteit van internationale solidariteit.

• Bijdragen tot de commissie «duurzame aankopen» om meer duidelijkheid te
scheppen over de ethische criteria, met name de aspecten die verbonden zijn met fair
trade, met de werkomstandigheden en met de schending van de mensenrechten in
de kledingsector.
• Installeren van partnerschappen op het niveau van de instellingen die onder de
bevoegdheid van de Stad vallen, zoals scholen of ziekenhuizen.
• Erop toezien dat de scholen, de administraties en de openbare instellingen die
afhangen van de autoriteit van de Stad in de eerste plaats producten laten leveren die
afkomstig zijn van de eerlijke handel, maar ook lokale producten, seizoensproducten
en producten afkomstig van de biologische landbouw.
• Integreren van Objectieven van Duurzame Ontwikkeling als integraal deel uitmakend
van het beleid dat door de Stad en haar instellingen gevoerd wordt.
• Versterken van de banden met de verenigingen om de transversale analyse van de
aankopen van alle structuren van de Stad te verduidelijken.
VAN DE BURGERS EN DE INSTELLINGEN VAN DE STAD ECHTE ACTOREN VAN DE
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT MAKEN
• Het grote publiek informeren en sensibiliseren over de risico’s van de mondialisering
en de relaties tussen Noord en Zuid.
• Het stadspersoneel alsook de mandatarissen van de Stad en van het OCMW
opleiden met betrekking tot de Europese en internationale aandachtspunten.
• Een «fair trade stad» worden door een beleid van verantwoorde aankopen toe
te passen via openbare aanbestedingen, en door tegelijk de collectieve actoren
(handelszaken, bedrijven, scholen, enz.) en de burgers van de stad te sensibiliseren
voor het belang van eerlijke handel.
• Invoeren van een beleid van informeren en sensibiliseren over migratie en opvang
gericht aan de bevolking, in het bijzonder de gemeentelijke ambtenaren.
• Bevorderen van de ontmoeting tussen de bewoners van opvangcentra en de
inwoners en deze laatsten steunen bij de overgang van materiële hulp naar financiële
hulp, met bijzondere aandacht voor onbegeleide minderjarigen.
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• Ontwikkelen van projecten van internationale solidariteit en van sensibilisering ten
aanzien van de verschillende diensten van Stad Brussel.

ONDERSTEUNEN VAN DE ACTOREN VAN DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
• Verhogen van de betrokkenheid van de Stedelijke Adviesraad voor Internationale
Solidariteit (SAIS) bij het nadenken over specifieke acties die verbonden zijn met het
sensibiliseren van de bevolking over de uitdagingen tussen Noord en Zuid en de
mondialisering.
• Verderzetten van de strategie van de Stad met het oog op het verkrijgen van prijzen
en labels ter beloning en ter opwaardering van het maatschappelijk, cultureel,
ecologisch en patrimoniaal engagement daarvan teneinde het imago en de
aantrekkelijkheid ervan te verbeteren.
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• Bijdragen tot de werkzaamheden van het netwerk van het Brussels Gewest van
actoren van de internationale solidariteit teneinde de uitwisseling van goede
praktijken op regionaal niveau te verbeteren.
• Het uitvoeren van gerichte projecten binnen de Europese en internationale
netwerken in samenwerking met andere steden over thema’s die verbonden zijn met
internationale solidariteit (eerlijke handel, klimaatopwarming ...).
VOEREN VAN SOLIDARITEITSACTIES IN HET KADER VAN
SAMENWERKINGSVERBANDEN MET HET ZUIDEN
• Evalueren van de bestaande samenwerkingsverbanden en, indien nodig, ze opnieuw
richting geven met het oog op verdieping en uitbreiding naar andere actoren
of thema’s.
• Evalueren van de opportuniteit om nieuwe verbanden op te richten met steden en
gemeenten in het Zuiden.
• Ontwikkelen van projecten met meerdere actoren die de Stad, de verenigingen,
de diaspora, de Europese en internationale instellingen verbinden.
• Zich inzetten voor een lokaal verenigingsnetwerk, hetzij in een regionale dynamiek
(Centraal-Afrika, Noord-Afrika...) of thematiek (burgerlijke stand, milieu, opvoeding ...).
• In samenwerking met andere gemeenten en gecoördineerd door Brulocalis ons
partnerschap met de Stad Kinshasa op het vlak van Burgerlijke Stand en Bevolking
verderzetten.
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24. Governance
25. Kwaliteit van de diensten & Personeel
26. Burgerlijke stand en bevolking
27. Lokale financiën
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EEN
VOORBEELDSTAD
TEN DIENSTE VAN
DE BURGER
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24
EEN STAD

MET VOORBEELDGOVERNANCE

De Stad Brussel heeft onlangs besloten om een ambitieuze en ongekende governancehervorming door te voeren op het
vlak van haar werking en meer bepaald die van haar structuren. Deze inspanningen op het vlak van inventarisatie,
transparantie en goed bestuur zijn nodig om het vertrouwen van de burgers in hun overheidsinstellingen te herstellen
en een optimale openbare dienstverlening te garanderen

OVER DE WERKING
Een strategie die vertaald wordt in een aantal stuurinstrumenten
Om de reeds genomen besluiten omtrent een samenwerkingsstrategie tussen
structuren en interne controle kracht bij te zetten, zal de nieuwe meerderheid inzetten
op een meer transversale aanpak in de beheermethoden.
Daarvoor zal de Stad, net als al haar entiteiten, een gemeenschappelijke strategische
visie uitwerken, die regelmatig zal worden geëvalueerd en bijgesteld.
Op basis van de openbare opdracht zal de Stad een strategisch plan opstellen, dat het
stuurinstrument en de operationele vertaling van dit meerderheidsakkoord zal zijn.
Een meer transversale aanpak
Binnen de Stad, en tussen de verschillende organen, zullen de organisatie- en
communicatiemiddelen worden aangepast om een grotere transversaliteit aan te
moedigen en mogelijk te maken. Stappen om dit te bereiken:
• De opdracht van de Cel Interne Audit wordt verdergezet.

• Er worden permanente overlegplatformen opgezet voor samenwerking op de
volgende gebieden: Topmanagement, Werkgelegenheid en professionele integratie,
Communicatie, HR, Financiën, Inkoop, IT; een ‘SPOC’ (Single Point of Contact) of ‘POC’
(Points of Contact) aanwijzen voor elk orgaan of elke afdeling van de Stad, als
toegangspunt en centrum van ondersteuning en oriëntatie
De Stad als motor van samenwerking
Door haar belang, capaciteiten en grondgebied kan de Stad samen met haar
verschillende entiteiten een actieve en stuwende rol spelen bij de uitvoering van
samenwerkingsprojecten die door andere Brusselse overheden (gewestelijke en
lokale overheden) worden voorgesteld. Om dit te bereiken zullen de verschillende
diensten van de Stad worden aangemoedigd om samen te werken met andere
overheidsinstanties
INFORMATIEVERSTREKKING EN PARTICIPATIE
Bij het opstellen van de jaarrekening van de Stad zal op het tabblad ‘governance’ van
de website van de Stad een meer overzichtelijke lijst worden opgemaakt en
gepubliceerd van de structuren die een subsidie van de Stad ontvangen.
Deze lijst zal ook de toegekende bedragen vermelden.
De Stad zal jaarlijks het kadaster bijwerken en publiceren van alle mandaten die in
gemeentelijke en paracommunale instellingen worden toegekend, met vermelding
van de vergoeding voor elk mandaat (met inbegrip van alle soorten vergoedingen en
alle voordelen in natura) en de identiteit van de aangewezen vertegenwoordiger(s) en,
indien van toepassing, hun politieke overtuiging.
Er wordt een ombudsman- of bemiddelaarsfunctie gecreëerd om informatie op maat
te verstrekken of om een probleem of geschil op te lossen. Hij zal adviezen en
aanbevelingen kunnen formuleren en zal jaarlijks een activiteitenrapport publiceren.
De Stad zal volop inzetten op transparantie en de lokale democratie opnieuw
aanzwengelen door de actieve deelname van alle burgers aan het openbare leven
aan te moedigen. Hiervoor zullen diverse stuurinstrumenten worden ontwikkeld (zie
fiche ad hoc).
VERKOZENEN EN MANDAATHOUDERS
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• Een dienst Interne Audit wordt ontwikkeld binnen het OCMW.

Verkozenen worden door de burgers aangewezen om gemeenschappelijke
verantwoordelijkheden uit te oefenen en zijn de drijvende kracht en het uithangbord
van de voorbeeldfunctie die we nastreven op governancevlak. Zo krijgen ook
de mandaathouders in de verschillende structuren van de Stad de uitoefening
toevertrouwd van openbare verantwoordelijkheden.
Hieruit volgt dat:
• Een volledige decumul zal worden toegepast voor de functies van Burgemeester,
Schepen en OCMW-voorzitter met elk ander politiek mandaat.
• Er zal op worden toegezien dat mandaten die voortvloeien uit de functie van Burgemeester, Schepen en OCMW-voorzitter niet worden vergoed.
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• De lijst van de kabinetsleden van de Burgemeester en de Schepenen zal worden
bekendgemaakt.
• Het kadaster van mandaten en vergoedingen wordt bijgewerkt en verdergezet.
• Elke bestuurder van de Stad of van een van haar instellingen zal op het moment van
zijn aanstelling een ‘handvest van bestuurder’ ondertekenen waarin de opdrachten,
rechten en plichten worden verduidelijkt en een deontologische code is opgenomen.
• Een bestuurder zal ambtshalve uit zijn functies worden ontheven als hij niet
deelneemt aan minstens 50% van de vergaderingen van de beheersorganen waarvan
hij lid is, behalve in geval van overmacht (zoals een ernstige ziekte bijvoorbeeld). De
oproepen voor vergaderingen worden binnen een redelijke termijn per post of per
e-mail aan de leden verzonden. De agenda’s van de vergaderingen moeten dan ook
zoveel mogelijk rekening houden met beperkingen in verband met de professionele
activiteiten van de leden van de raden van bestuur.
• Elke raad van bestuur onder beheerscontract moet binnen de eerste zes maanden
na aanstelling een specifieke opleiding voor bestuurders organiseren, waarbij
de nadruk ligt op twee punten:
- de wettelijke, maatschappelijke en economische context waarin de 		
instelling haar opdracht uitvoert en de belangrijkste wetteksten die de
werking ervan omkaderen, met onder meer de begrotingsregels,
de wetgeving inzake overheidsopdrachten en een sensibilisering omtrent
rechten en plichten van de bestuurders.
- de raden van bestuur moeten uiterlijk twee jaar na hun aanstelling een
evaluatie van hun werking laten uitvoeren door een extern orgaan zoals
GUBERNA (Belgisch instituut voor bestuurders).
De Stadssecretaris is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de
governancehervorming en -strategie en de gewestelijke verordeningen.

STRUCTUREN VAN DE STAD
De analyse zal zich ook richten op het verminderen en rationaliseren van het aantal
paracommunale structuren.
Tegelijk worden de volgende maatregelen ingevoerd:

• In alle structuren wordt een huishoudelijk reglement ingevoerd. Een standaardmodel
van een huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld en ter beschikking worden
gesteld. Instellingen kunnen dit model aanpassen aan hun context.
• De jaarverslagen worden verder gepubliceerd op de websites van de instellingen en
die van de Stad. Aan de bespreking van deze verslagen wordt een vergadering van de
gemeenteraad gewijd.
• Eenmaal per jaar wordt het jaarverslag doorgestuurd naar de gemeenteraad, zodat
alle gemeenteraadsleden, zowel de meerderheid als de oppositie, het kunnen lezen.
Aan de bespreking van de verslagen wordt een vergadering van de gemeenteraad
gewijd.
• In structuren met een beheerscontract wordt een benoemings- en
bezoldigingscomité ingesteld. Dit comité is verantwoordelijk voor het voorstellen van
de regels inzake de vergoeding en benoeming van bestuurders van paracommunale
structuren.
• De structuren zorgen voor de aankondiging van studentenjobs.
• Los van het jaarverslag wordt onderzocht hoe gemeenteraadsleden geïnformeerd
kunnen worden over de beslissingen van de organisaties die afhangen van de Stad.
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• Er wordt een beheerscontract onderhandeld met instellingen van de Stad met meer
dan 100 voltijdse equivalenten en een omzet van meer dan 7,3 miljoen euro.
Bij structuren van deze omvang stelt de raad van bestuur een intern auditcomité
samen, belast met budgettaire en financiële aangelegenheden en controle van de
risico’s.
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HUMAN
RESSOURCES

EEN ADMINISTRATIE TEN DIENSTE VAN DE BRUSSELAARS
Met de opening van het nieuwe administratieve centrum, gepland in 2021-2022, wil
Brussel de dienstverlening voor de burgers verbeteren. In dit nieuwe gebouw zullen
alle diensten worden samengebracht die in contact staan met het publiek. Bovendien
zullen er innoverende communicatievormen gebruikt worden om onze medeburgers
bij te staan bij hun administratieve verrichtingen.

• Een geïntegreerd, professioneel en toegankelijk onthaal dat aangepast is aan de
verschillende publiekscategorieën
• Een maximale toegang tot digitale documenten
• Kortere wachttijden aan de loketten
• Begeleiding van de kwetsbaarste burgers
• Gecentraliseerde gegevens van de burgers
De gedecentraliseerde bureaus van Laken, Neder-Over-Heembeek, Louiza … zullen
vanzelfsprekend behouden blijven en de beschikbare diensten in het nieuwe
administratieve centrum aanvullen. Onze diensten zullen ook grondig herzien worden.
Het gemeentebestuur zal voortaan de nieuwe werkmethoden toepassen, voorafgaand
aan de verhuizing:
• Een resultaatgerichte administratie
• Responsabilisering van de medewerkers
• Een consequente digitalisering van de documenten en procedures
• Een administratie die oog heeft voor het welzijn van de medewerkers, onder meer
door een ruimere toepassing van telewerken
In al onze contacten met de burger zal er een bijzondere aandacht uitgaan naar het
respect voor de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming.
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Het contact met de burgers zal voortaan op de volgende principes steunen:

COMPETENT EN GEMOTIVEERD PERSONEEL
De snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze medeburgers kan pas tot stand
komen als het personeel bekwaam en gemotiveerd is.
Het bestuur van de Stad moet voorbeeldig zijn en de burger een continue,
toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. Deze doelstellingen
impliceren een grotere flexibiliteit in onze organisatie en een permanente motivatie
van onze medewerkers. Onze medewerkers zijn de ambassadeurs van de gemeente;
voor de burgers vormen zij het gezicht van de Stad.
De vernieuwing van het personeelsbeleid dient te worden verdergezet op
verschillende vlakken:
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• De permanente opleiding van het personeel versterken, met bijzondere aandacht
voor
- technische beroepen
- nieuwe beroepen
- de managementkwaliteiten van de leidinggevenden.
•
Opleidingen via e-learning ontwikkelen zodat medewerkers zelf hun vaardigheden
aanscherpen via pc, maar ook als belangrijk hulpmiddel om technische vaardigheden
te verwerven.
• De nieuwe evaluatiemethode van de 3.800 medewerkers versterken. Zij zullen
eerder geëvalueerd worden op het behalen van hun doelstellingen en op hun
vaardigheden.
• Het nieuwe personeelsstatuut dat van kracht is sinds januari 2017 evalueren en
bijsturen waar nodig in overleg met de vakbonden.
• De werking van de vzw Sobru, die aan alle personeelsleden van de Stad, het OCMW
en verschillende vzw’s zowel financiële als niet-financiële hulp biedt, versterken, onder
meer door de bedrijfscultuur van de Stad te ontwikkelen.
• De mobiliteit van het personeel tussen de verschillende instellingen van de Stad
bevorderen.
• Toezien op de tweetaligheid van onze diensten door het Talenplan, dat voorziet in
opleidingen voor onze medewerkers, verder te zetten.
• De professionalisering van de aanwervingsprocedures verderzetten.
Naast de verderzetting van deze innovaties, waarmee in de vorige legislatuur werd
begonnen, zullen ook de volgende nieuwe initiatieven worden genomen:
• De eindeloopbaanvoorwaarden verbeteren, in eerste instantie voor de zware
beroepen, door een diversificatie of verandering van werk om eentonigheid te
voorkomen, een overdracht van verworven expertise (mentoring) of een mogelijke
verkorting van de werktijd.
• Een proefproject organiseren voor collectieve arbeidstijdverkorting met
salarisbehoud en compenserende aanwerving, in eerste instantie voor de zware
beroepen.
• Periodiek peilen naar het welzijn en de tevredenheid van het personeel van de Stad,
ongeacht de functie. Het doel is om na te gaan hoe de arbeidsomstandigheden en het
personeelsbeleid verbeterd kunnen worden en om vastgestelde problemen aan te
pakken.

• De functiebeschrijvingen bijwerken die dateren van de vorige legislatuur.
• Collectieve doelstellingen opnemen in het evaluatiesysteem, op het niveau van de
diensten of de departementen.
• Het aanwezigheidspercentage verhogen door te werken aan de profielen en de
motivatie.
• Langdurig afwezige werknemers actief re-integreren door aangepaste
arbeidsvoorwaarden te scheppen en te werken aan de motivatie van de betrokken
medewerkers.

• Benoemingen blijven toepassen om de stabiliteit en continuïteit van de openbare
dienstverlening te verzekeren.
ALS WERKGEVER EEN MAATSCHAPPELIJKE ROL SPELEN
De Stad heeft als werkgever een voorbeeldfunctie te vervullen, niet alleen wat betreft
de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers, maar vooral ook ten aanzien van een
aantal belangrijke doelgroepen:
• Behalen van 3% werknemers met een handicap.
• Het percentage vrouwen in managementfuncties (momenteel 40%) verhogen en
acties voeren om de pariteit te bereiken.
• Specifieke acties opzetten, zoals gerichte aanmoedigingscampagnes, om een
grotere genderdiversiteit te bereiken in beroepen voor de Stad die traditioneel door
vrouwen (kinderopvang) of mannen (wegenwerken) worden uitgeoefend.
• Ons jeugdwerkgelegenheidsbeleid voortzetten door jongeren de kans te geven om
een werkervaring op te doen via inschakelingscontracten en First-stages.
• Ons aanwervingsbeleid gericht op diversiteit verderzetten.
• De intergenerationele samenwerking verbeteren en de wederzijdse verrijking in
overweging nemen.
• Het verslavingspreventieplan (tabak, alcohol ...) voor de personeelsleden nieuw leven
inblazen, in samenwerking met het Bordet Instituut.
• Het sociale overleg met de vakbonden handhaven.
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• Het proefproject rond telewerken evalueren en uitbreiden als de ervaring
overtuigend is en wanneer de uitbreiding mogelijk is.
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26
BURGERLIJKE STAND

EN BEVOLKING

UITDAGINGEN: DE DIENSTEN VAN HET DEPARTEMENT DEMOGRAFIE HERORGANISEREN IN FUNCTIE VAN DE NIEUWE
DEMOGRAFISCHE REALITEIT
De Stad Brussel kent een aanzienlijke bevolkingsgroei (177.107 inwoners in 2017 t.o.v. 168.809 in 2014) en een diversifiëring
van haar bevolkingssamenstelling. De organisatie van administratieve diensten moet rekening houden met deze
demografische evolutie, temeer omdat de Stad tegen 2025 weleens de kaap van de 200.000 inwoners zou kunnen
bereiken of zelfs overschrijden. De constante bevolkingstoename vereist meer investeringen in het departement
Demografie, omdat elke burger gemiddeld één tot meerdere keren per jaar zijn gemeentediensten bezoekt.

Deze bevolkingsgroei is vooral merkbaar in bepaalde wijken van de Stad waar
grote bouwprojecten werden opgetrokken of nog in opbouw zijn (Neder-OverHeembeek, Noordwijk). De Stad moet daarom opnieuw nadenken over de
organisatie van haar diensten in functie van deze nieuwe realiteit en anticiperen op
de bevolkingsgroei in bepaalde wijken. Hierbij moet de Stad ook rekening houden
met de bevolkingssamenstelling (113.859 Belgen en 63.248 personen met een
buitenlandse nationaliteit in 2017). De Stad Brussel trekt als hoofdstad van Europa
heel wat burgers uit de EU en andere landen aan.
DE STAD HEEFT EEN AMBITIEUS PROJECT:
HET PROJECT BXL20-21, MET DE VOLGENDE DOELSTELLINGEN:
• Een geïntegreerd en compleet dienstenaanbod ontwikkelen, gericht op de burger.
• Implementatie van een geïntegreerde en multidisciplinaire frontoffice, toegankelijk
via diverse kanalen die een fysieke balie, een contactcenter, internet en andere
nieuwe media omvatten.
• Implementatie van ‘snelle loketten’ die meer dan 50% van de aangeboden producten
dekken, waardoor verwerking binnen 5 minuten mogelijk is.

• Meer dan 50% van de producten volledig via digitale kanalen aanbieden, waarbij
verplicht langskomen bij het administratief centrum wordt vermeden.
• Aanzienlijke vermindering
De krijtlijnen van het BXL20-21-project (aantal loketten) vragen ook een uitbreiding van
de online diensten. Daarnaast moeten de burgers ook steeds welkom blijven voor
administratieve procedures die een fysieke aanwezigheid vereisen
(bv. identiteitsdocumenten aanvragen, aangiften van burgerlijke stand).
EEN DIENSTVERLENING VOOR ALLE BURGERS IN EEN GECONNECTEERDE WERELD
Ook al zijn de Brusselse burgers steeds meer geconnecteerd, digitaal verbonden en
regelen zij steeds vaker hun administratieve formaliteiten via het e-loket van de Stad
(dat steeds meer succes kent), toch blijft een gedeelte van de bevolking nog steeds
verstoken van nieuwe technologieën. Het gaat vooral om ouderen en mensen die
geen computer bezitten of er niet mee kunnen werken. Het is aan de Stad om deze
digitale kloof in overweging te nemen en de specifieke behoeften van deze kwetsbare
groepen te erkennen (ouderen, kansarmen, mensen die zich geen raad weten met
nieuwe technologieën).
EEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING VOOR ALLE INWONERS
Burgers worden niet altijd even optimaal bediend, in die zin dat zij zich meermaals om
diverse redenen naar een bepaalde dienst moeten begeven voor dezelfde formaliteit.
Dit geldt vooral voor nieuwkomers die zich in de gemeente moeten inschrijven: ofwel
kunnen ze niet op dezelfde dag geholpen worden, ofwel zijn ze niet in het bezit van
alle nodige documenten, ofwel hebben ze moeite om met hun gemeentediensten te
communiceren.
EEN EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE DIENSTVERLENING
Te veel burgers lopen verloren in de complexe administratieve procedures,
zetten onnodige administratieve stappen en zorgen daardoor voor een nodeloze
belasting van de diensten. Het is aan het bestuur om deze stappen eenvoudiger en
begrijpelijker te maken. De administratie moet doeltreffend handelen, oog blijven
hebben voor de behoeften van de burger en haar middelen zorgvuldig beheren.
De burgers moeten hun gemeentebestuur ook kunnen aanspreken op een tijdstip dat
hen goed uitkomt, en dus, indien nodig, na hun werkdag.
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• Implementatie van ‘thematische loketten’ waardoor verschillende producten en/of
diensten in één keer kunnen worden verwerkt en verschillende producten proactief
aan de burger kunnen worden aangeboden.

Ci-après, sont repris les objectifs et moyens d’action pour l’amélioration des services
prestés au citoyen.
Hieronder volgt een opsomming van de doelstellingen en actiemiddelen om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren.
DOELSTELLINGEN EN ACTIES
Het onthaal van het publiek verbeteren
• Opstelling van een handvest voor het onthaal van de burgers .
• Streven naar meer meertalige onthaalmedewerkers.
• Een aangepaste en continue opleiding van de loketmedewerkers
(verbale en non-verbale communicatie).
• Modernisering, opfrissing en verbetering van de signalisatie in de wachtzalen.
• De openingsuren eenvormig maken en uitbreiden.
De kwaliteit, samenhang en homogeniteit van de organisatie van de diensten
verbeteren
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• Voortdurend de kwaliteit van de geleverde dienst en de tevredenheid van de
gebruiker analyseren.
• De kwaliteit van de omkadering van de teams verbeteren (voorbeeldfunctie, ...).
• De cohesie van de teams versterken door goed management en
gemeenschappelijke activiteiten.
• De diensten herorganiseren, meer bepaald door de diensten rond bepaalde thema’s
te groeperen om het parcours van de burger te vergemakkelijken.
• Een gezamenlijke strategie tot stand brengen met kraamklinieken in het kader van
de geboorteaangiften.
• Het beheer van de afwijkingen op de ‘autoloze zondag’ laten centraliseren op
gewestniveau.
• ‘Beroepsopleidingen’ voor de medewerkers organiseren.
• Voor elke dienst een pool van lesgevers aanleggen.
• De benoeming ook laten afhangen van het slagen in kennisproeven over de
beroepsreglementering.
• De beambten meer flexibiliteit geven (werkplek, beheerde materie)
• Een moderne en efficiënte communicatie tot stand brengen met de Politie en de
Dienst Vreemdelingenzaken (onderzoeken van politie en DVZ).
• De procedures verbeteren en vereenvoudigen.
• Een menselijke dossierbehandeling waarborgen (erkenning van kinderen, huwelijken
met een buitenlands element, aangiften van geslachtsverandering, enz.).
• Voorzien in een infrastructuur die de administratieve verrichtingen vergemakkelijkt
en een vertrouwelijke dossierbehandeling verzekert.

• De communicatie over het stemrecht en de procedure voor kiezersregistratie
verbeteren.
• De mogelijkheid bestuderen om een herinnering te sturen voor de vernieuwing van
identiteitskaarten van volwassenen en kinderen.
De verplaatsingen, wachttijden aan het loket en verwerkingstijd in de backoffice
verkorten
• Zogenaamde ‘snelle’ loketten inrichten (voor weinig complexe producten die snel
kunnen worden verwerkt, zonder backoffice-interventie).
• De afspraken voor complexe verrichtingen veralgemenen.
• De polyvalentie van de ambtenaren vergroten.
• Teams samenstellen die gespecialiseerd zijn in backoffice-verwerking.

• Het e-loket uitbreiden naar andere diensten en producten (met mogelijkheid voor de
burger om veilig documenten door te sturen).
• Professionalisering van de cel Telefonie door er een ‘callcenter’ van de Stad van te
maken.
• De opvolging van de aanvragen per e-mail verbeteren.
• Een dienst ‘op maat’ aanbieden voor bepaalde aanvragen:
- de ‘Home’-dienst, die zich momenteel vooral richt tot rusthuisbewoners, ook
beschikbaar maken voor mensen met een handicap en/of ouderen
- een betalende ‘dienst aan huis’ voor bepaalde verrichtingen invoeren: bv.
thuisbezorging van een paspoort
- burgers bij hun eerste bezoek informeren over het verloop van hun
procedure
• Anticiperen op de noden van de burgers via een modern en doeltreffend
oproepsysteem dat nieuwe afspraken kan inplannen.
• Een ‘rood’ nummer (betalend) invoeren voor uiterst dringende aanvragen.
Het beheer van de arbeidstijd verbeteren
• Telewerken mogelijk maken en vooraf de functies vastleggen die hiervoor in
aanmerking komen.
Meer decentraliseren
• Nadenken over een verruiming van de openingsuren van de kraamafdelingen.
• Uitbreiding van de diensten van de burgerlijke stand in de verbindingsbureaus:
geboorte, huwelijksaangiften en aanvraag van nationaliteit (op afspraak).
• ‘Ad hoc’ kantoren in verbindingsbureaus of op andere locaties oprichten (kantoor
Europeanen, kantoor Buitenlandse Studenten, enz.) om aan (specifieke) behoeften te
voldoen.
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• De werkplekken aan de loketten technisch (op IT-vlak) verbeteren.

• Het onthaal van buitenlandse inwoners en nieuwkomers verbeteren en de
betreffende teams versterken
• Verwerving van een duurzaam mobiel dienstencentrum (loketbus)
Dematerialiseren en digitaliseren
• Samenwerken met My eBox (beveiligde elektronische mailbox ontwikkeld door de
federale overheid) voor de overdracht van officiële documenten aan burgers
• Ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform met de juridische dienst voor de
behandeling van betwistingsdossiers
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• Dematerialisatie van de akten van de FOD Buitenlandse Zaken
Maatschappelijk kwetsbaren en/of mensen die kwetsbaar zijn voor de digitale kloof
begeleiden
• Een digitale openbare ruimte inrichten in het administratief centrum (
onder begeleiding van beambten)
Het erfgoed opwaarderen en de zichtbaarheid van de begraafplaatsen verbeteren
• De renovatie van de gebouwen verderzetten (lijkenhuizen, veiligheidshekken,
wachthuisjes ...)
• Nieuwe toewijzing en peterschap van grafmonumenten
• Grafmaterialen recycleren
• Samenwerkingsverbanden met toeristische organisaties tot stand brengen
(bezoektrajecten aanleggen)
• De openingsuren verruimen (zomer-/winterregeling)
• De begrafeniswijzen aanpassen aan de maatschappelijke evoluties
(multiconfessionele percelen, composteren, resomeren, begraven in lijkwade en
kartonnen doodskisten)
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27
BEGROTING

& FINANCIËN

Via haar begroting wil de Stad Brussel luisteren naar de noden van haar burgers door een open en ondersteunend beleid
te voeren ten dienste van haar gehele bevolking.

EEN ADEQUATE FINANCIERING OM OP PRIORITAIRE GEBIEDEN OP TE TREDEN

• Middelen beschikbaar stellen voor het onderwijs, zodat het aandeel van de
investeringen daadwerkelijk wordt gesubsidieerd door de overheden van de
Gemeenschappen die bevoegd zijn voor deze materie. In dit verband is een grotere
bijdrage voor de schoolgebouwen dringend en meer dan gerechtvaardigd, evenals
een bijdrage aan de financiering van de werking van de nieuwe kinderopvangplaatsen.
●• De federale overheid verzoeken om een duurzaam systeem voor de financiering van
de pensioenen van de lokale beambten op te zetten, zoals dat van de beambten van
de gewesten en gemeenschappen. De lokale overheden kunnen hun pensioenlast
niet alleen dragen. Bovendien worden alle andere pensioenen (werknemers,
zelfstandigen en ambtenaren van andere entiteiten) geheel of gedeeltelijk
gefinancierd door de federale staat.
• De impact van de pensioenhervorming op de Stad en haar directe partners (OCMW
en ziekenhuizen) evalueren om zo goed mogelijk het personeelsbeheer te sturen.
●• Bij de federale overheid pleiten voor de afschaffing van de btw op werkzaamheden
en investeringen van de gemeenten.
●• Een adequate financiering van de politiezones door de federale regering, die
rekening houdt met de veranderingen in de territoriale, demografische en sociale
realiteit sinds de politiehervorming. Deze financiering zal ook rekening moeten houden
met de nieuwe opdrachten die de federale politie aan de lokale politie toevertrouwt.
• Het OCMW op een eerlijke en billijke wijze financieren. De federale overheid moet
het leefloon volledig voor haar rekening nemen.
●• Er bij de overige bevoegdheidsniveaus voor pleiten om voorafgaande
effectbeoordelingen uit te voeren voor alle ontwerpwetgeving die van toepassing zijn
op de lokale overheden, met name op het vlak van financiën en beheer.
●• Er bij de federale overheid voor pleiten om de opcentiemen op de
personenbelasting accurater te schatten en daadwerkelijk te rechtvaardigen.
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• Pleiten voor een fundamentele hervorming van de Europese begrotings- en
boekhoudregels ten gunste van investeringen. De Stad verzoekt zowel het Gewest als
de federale overheid om haar te steunen in haar stappen bij de Europese instanties.
De gemeenten en OCMW’s zijn de belangrijkste publieke investeerders in België en
hun investeringen sluiten aan op de essentiële behoeften van de burgers (scholen,
wegen, sportfaciliteiten, kinderdagverblijven, ziekenhuizen ...) die rechtstreeks impact
hebben op de lokale economie.

DE BESTAANDE SUBSIDIEMECHANISMEN OPTIMALISEREN
• Onderzoeken of het wenselijk is om een specifieke cel Subsidies op te richten voor
de Stad, om het zoeken naar subsidies van de verschillende departementen en de
systematische opvolging van de door de verschillende overheidsniveaus voorgestelde
subsidieprogramma’s op de gebieden die onder hun bevoegdheid vallen te optimaliseren.
●• De Stad profileren als bevoorrechte partner voor de uitvoering van gewestelijke
en/of Europese proefprojecten.
EEN EERLIJK, GROEN EN INCLUSIEF BELASTINGSTELSEL BEHOUDEN
• Zich ertoe verbinden om de opcentiemen op de personenbelasting (PB) en
onroerende voorheffing (OV) niet te verhogen.
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●• De inning van opcentiemen op de onroerende voorheffing verbeteren door samen
met het Gewest op een betere manier het erfgoed van Brussel te bepalen.
●• De voor- en nadelen afwegen van de afschaffing van een reeks belastingen, die
ofwel negatieve signalen geven en de aantrekkelijkheid van de Stad zeer nadelig
beïnvloeden ofwel veel administratief werk vergen (voor de overheid en voor de
burger of het bedrijf) en weinig inkomsten genereren.
• Het belastingstelsel van de Stad zal worden aangepast om het ontradend
effect ervan te vergroten voor nefast gedrag tegenover het milieu, en om
milieubeschermend gedrag aan te moedigen.
• De fiscale maatregelen tegen leegstand en onbewoonbare gebouwen versterken
door een betere belastinginning.
• De inning van de belasting op onbebouwde gronden, leegstaande gebouwen en
lege verdiepingen boven handelszaken verbeteren, de heffing verhogen bij situaties
die langer dan 5 jaar aanhouden en bij de meervoudige belastingplichtigen.
●• Een stimulerende fiscaliteit ontwikkelen voor de opwaardering van gebouwen
(energieprestatie, architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, gevelonderhoud,
enz.).
●• De overlasttaks en de administratieve boetes verhogen, voornamelijk bij inbreuken
op de openbare netheid, schade aan het vastgoedpatrimonium van de Stad en aan
haar inwoners.
• De vergoeding op de ingebruikneming van het openbaar domein optimaliseren bij
privé-werven, in het bijzonder voor de grote bouwwerven die de openbare ruimte voor
lange tijd in beslag nemen.
• Een belastingheffing ontwikkelen die de beschikbaarstelling van plaatsen voor bewoners en bezoekers stimuleert.

VERDER ZOEKEN NAAR ALTERNATIEVE FINANCIERING
• Verder zoeken naar sponsoring en het gebruik van tax shelter bij de organisatie van
toeristische, sportieve en culturele evenementen.
• De steun aan het Fonds voor de instandhouding van het kleinschalige erfgoed van
de Stad opdrijven.
• De toewijzing van stedenbouwkundige lasten aan de bouw of renovatie van sociale
of gesubsidieerde woningen en collectieve voorzieningen versterken.
• Ontwikkelaars verplichten om te investeren in de verbetering van de openbare
ruimte in de onmiddellijke omgeving van hun kantooroppervlakten.

• Een thesauriefonds van de Stad Brussel oprichten in samenwerking met ziekenhuizen, de OCMW’s en de verenigingen zodat zij minder leningen moeten aangaan en
om een cofinanciering door het Gewest en de overige gemeenten te verzekeren.
• Schaalvoordelen realiseren door meer groepsaankopen met het OCMW, de
politiezone en de verschillende verenigingen die door de Stad worden beheerd
(BRAVVO, GIAL, OVM, enz.).
• De controle- en inningsteams voor bepaalde belastingen (OV, publiciteit,
leegstaande gebouwen, enz.) versterken en reorganiseren.
• Ijveren voor een enkele jaarlijkse gemeentelijke belastingaangifte, om de
administratieve procedure voor de belastingplichtige te vereenvoudigen
en de aangifte- en vaststellingsprocedures te bundelen, met name via de
computertoepassing.
• De digitalisering van fiscale documenten en diensten (invullen van aangiften en
online betaling) ontwikkelen en veralgemenen.
• De mogelijkheid onderzoeken om samenwerkingen met Brussel.Fiscaliteit tot stand
te brengen ten gunste van de burgers.
• Sociale clausules en milieuclausules in de bestekken voor overheidsopdrachten
bevorderen om sociale dumping te bestrijden en de milieueffecten van investeringen
te beperken. In dit verband zullen de lokale overheden bij hun aankopen de korte
ketens en de kringloopeconomie bevorderen.
ETHISCH, SOLIDAIR EN DUURZAAM BELEGGEN PROMOTEN
• Ethische, solidaire en duurzame beleggingen bevorderen en diversifiëren. In 2005
hadden we € 100.000 op een Triodos-bankrekening geplaatst. In 2018 werd dit
bedrag opgetrokken tot € 2,3 miljoen euro; Triodos financiert culturele, sociale en
ecologische initiatieven.
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HET FINANCIËLE BEHEER VAN DE STAD OPTIMALISEREN

Verantwoordelijke uitgever
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Luc Symoens
Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel
Coördinatie van de grafische vormgeving,
lay-out en proeflezing
De Cel Communicatie
van de Stad Brussel
Productie
Drukkerij van de Aankoopcentrale,
Stad Brussel
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