SAMEN

bouwen aan een duurzame stad.

VAN DUURZAME ONTWIKKELING…
«Duurzameontwikkelingisontwikkelingdievoldoetaandebehoeftenvandehuidigegeneratiezonderdevoldoeningvandebehoeften
van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. »
Brundtland-rapport, 1987

Met andere woorden, het gaat om een leef- en ontwikkelingsmodel
dat het economische dynamisme in stand houdt maar tegelijk de
sociale ongelijkheid aanpakt en de natuurlijke rijkdommen van onze
planeet vrijwaart.

Het doel van duurzame ontwikkeling is de
economische, sociale en ecologische aspecten van
de menselijke activiteiten met elkaar te verzoenen.
Individuen en gemeenschappen moeten een coherent en leefbaar
evenwicht op lange termijn tussen deze drie aspecten tot stand
brengen.

Hierbij komt nog een
overkoepelende uitdaging,
die onmisbaar is voor het
opstellen en uitvoeren
van beleidsprogramma’s
en acties voor duurzame
ontwikkeling:

GOED BESTUUR
(GOVERNANCE).
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…TOT TRANSITIE-INITIATIEVEN
In het logische vervolg, van “duurzame ontwikkeling”, is het concept
van “transitie” gebleken.
Een transitie-initiatief is een gemeenschap die onbevreesd piekolie en klimaatverandering in de ogen ziet en zich deze grote vraag stelt:

«(...)hoekunnenweinalleaspectenvanhetlevenhierdeveerkrachtvan
onzeeigengemeenschapverhogen(omdegevolgenvanpiekolieopte
vangen)enonzeuitstootvanbroeikasgassendrastischverminderen
(omdegevolgenvanklimaatveranderingtetemperen)?«…»Het
vertrektvanhetenthousiasme,decreativiteit,debezorgdheid
en het talent die aanwezig zijn binnen een dorp of stad. »
Oorsprong: www.transitie.be

« Elke burger kan een
actie of project lanceren
waarbij iedereen kan
bijdragen. »
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Agenda 21 is een actieplan die de prioriteiten stelt rond
duurzame ontwikkeling van de Stad en het OCMW. Het
bevat meer dan 150 actieﬁches georganiseerd rond 5
doelen en verdeeld over 22 interventiedomeinen.
Elk departement van de Stad, het OCMW en elke partner
(Bravvo vzw, De Buurthuizen…) beschikken voor elke actie over
een nauwkeurige roadmap met een timing, de te bereiken
doelstellingen en evaluatie-indicatoren.
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22

DOMEINEN

DOELSTELLINGEN

+150
ACTIES

De Agenda 21 is een lokaal actieplan dat de transversale
prioriteiten van de Stad Brussel en het OCMW op het
gebied van duurzame ontwikkeling uitwerkt tot concrete
acties.
De Agenda 21 gaat uit van een globale visie en maakt
het mogelijk het gemeentepersoneel, de lokale actoren,
de gebruikers en de burgers te mobiliseren rond
gemeenschappelijke projecten.
De Agenda 21 steunt op de uitdagingen inzake bescherming van het leefmilieu, sociale gelijkheid en economische
ontwikkeling, die de basis vormen van goed bestuur.
De Agenda
21 is een
evoluerend
initiatief
dat
evaluatieprocessen
bevat
en de ondernomen acties
voortdurend aanpast.

MEER INFORMATIE
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STAD BRUSSEL
agenda21.brussel.be
agenda21@brucity.be
OCMW
T. 02/563.66.44
EJaimeTornin@cpasbru.irisnet.be

Doelstelling 1
MODERN EN DOELTREFFEND
BESTUUR
DOMEINEN: instrumenten voor begeleiding en evaluatie, transparantie en toegang tot de informatie, deelnemen aan
en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling, kwaliteit van de dienstverlening
en beheer van de human resources,
openbare ﬁnanciën, overheidsopdrachten, ervaringen delen.

Doelstelling 3
HARMONIEUZE
ONTWIKKELING VAN DE STAD
DOMEINEN: stedenbouw, habitat en
huisvesting, mobiliteit.

Doelstelling 2
VERANTWOORDELIJK
BEHEER VAN DE NATUURLIJKE
RIJKDOMMEN
DOMEINEN: biodiversiteit en groene
ruimten, waterbeleid, energiebeleid,
vermindering en valorisatie van afval,
labelisering en impactbeheersing.

Doelstelling 4
MEER SOCIALE COHESIE EN
STERKERE SOLIDARITEIT
DOMEINEN: gezondheid, sport en ontspanning, sociale integratie en gelijke
kansen, toegang tot cultuur en kennis,
internationale solidariteit, levenskader.

Doelstelling 5
DYNAMISCH BELEID OP HET GEBIED VAN
WERKGELEGENHEID EN ECONOMISCHE
ONTWIKKELING
DOMEINEN: werkgelegenheid, economische ontwikkeling, sociale economie.
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Doelstelling 1

MODERN EN DOELTREFFEND
BESTUUR

PARTICIPATIEBUDGET



Het ‘Participatiebudget’ heeft als doel bewoners te doen nadenken en hen te
stimuleren om zich te investeren en samen te werken in hun wijk. De bewoners
beheren en maken gebruik van een budget met oog op het gemeenschappelijk
goed. De democratische invalshoek is één van de bouwstenen van het budget: het
proces moet participatie van een zo groot mogelijk aantal bewoners bewerkstelligen
alsook het overleg en de gemeenschappelijke beslissingen beïnvloeden.

VOOR DE EERSTE EDITIE (2014) WERD AAN VZW CHICAGO
EEN SUBSIDIE VAN 34 000€ TOEGEKEND OM HET PROJECT TE DRAGEN.

STRIJD TEGEN DE DIGITALE
KLOOF
De administratie van de Stad geeft haar
gedeclasseerd
computermateriaal
aan
de vzw Tic Tanneurs. Daar worden ze
hersteld en aan een prijsje aangeboden
aan
de
Brusselaars.
Sinds
2008
werden maar liefst 3733 computers ter
beschikking gesteld. Een deel ervan
wordt, in het kader van internationale
solidariteitsprojecten, ook gebruikt in o.a.
Kinshasa en Djibouti.
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In België heeft
15% tussen 16 en 74
jaar nooit gebruik
gemaakt van
internet.

DUURZAME EN ETHISCHE SPELLEN
EN SPEELGOED
Het aantal duurzaam speelgoed in
de crèches, de tijdelijke opvang
en de peutertuinen beheerd door
de Stad Brussel stijgt. De keuze
gebeurt, onder andere, volgens
hun
duurzaamheid
(gemakkelijk
afwasbaar,
wisselstukken
ter
beschikking, een minimum aan
breekbare kleine onderdelen) en
volgens het gebruikte materiaal:
hout afkomstig van duurzaam
beheerde
bossen,
natuurlijke
materialen,
zonder
giftige
verfstoffen, enz.

13
miljoen hectare bos over
de hele wereld wordt
ieder jaar vernietigd, wat
overeenkomt met de
oppervlakte van
België.

OPEN DATA
In het kader van de optische transparantie werd opendata.
brussel.be gelanceerd om openbare gegevens ter beschikking
te stellen: waterfonteinen, stripparcours, parkings voor
mindervaliden... Iedereen (burgers, journalisten, developpers...)
kunnen deze gegevens op een eenvoudige gebruiken en
herbruiken.
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388 databanken van openbare gegevens
zijn reeds beschikbaar.
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Doelstelling 2

VERANTWOORDELIJK
BEHEER VAN DE
NATUURLIJKE
RIJKDOMMEN
DRINKWATERBESPARINGEN

PREMIE

Voor vele toepassingen (besproeien van
de planten, schoonmaak…) is regenwater
een ecologisch en financieel interessant
alternatief voor drinkwater. Om de inwoners
ertoe aan te zetten zoveel mogelijk gebruik
te maken van regenwater, kent de Stad
een premie toe voor de aankoop van
een
regenwatercollector
waarvan
het
bedrag wordt vastgesteld op 75% van de
aankoopprijs.

SLECHTS

2,5%

Bron: Eco Conso
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van ons verbruik
van drinkwater wordt
gebruikt om te
drinken en te
koken.

COMPOSTERING

PREMIE

Elke inwoner produceert het equivalent van 400 kg
huishoudelijk afval per jaar. Vermenigvuldigd met
het aantal inwoners, het ophalen, het sorteren en het
verbranden ervan zijn erg duur voor de gemeenschap
en dragen – naast verschillende vervuilingen – bij tot
6% van CO2 geproduceerd in Brussel. De Stad moedigt
het gebruik van compostering van organisch afval aan
via een premie van 75% op de aankoopprijs van een
compostrecipiënt. Wat wormcompostbakken betreft,
uitrustingen aangepast aan appartementen, worden ze
aan 100% met een maximum van 100€ terugbetaald.

OP TERMIJN ZAL
EEN DAGELIJKSE
TON BIJ DE
VERENIGINGEN
VAN DE
VOEDSELHULP
GELEVERD
WORDEN

30% van
huishoudelijk
afval is
composteerbaar
organisch afval

DISTRIBUTIE & RECUPERATIE VAN
VOEDINGS OVERSCHOTTEN IN MABRU
Het project bestaat uit het recupereren van
onverkocht fruit en groenten op de vroegmarkt
van Mabru, deze te sorteren, te verpakken en
te verdelen aan de verenigingen binnen de
voedselhulpsector,
waarbij
ook
werknemers
opgeleid worden die buiten de arbeidsmarkt
vallen.

STEDELIJK BOS
In Neder-Over-Heembeek heeft
zich een stedelijk bos ontwikkeld. Deze groene long van 40
hectaren zal duurzaam worden
beheerd. Dit project biedt heel
wat voordelen: wandelingen, het
laten herleven van de natuur,
houtproductie, ontwikkeling van
de sector van groene ambachten,
verhoging vaan de biodiversiteit,
bescherming tegen erosie van de
bodem, het aaneenrijgen van de
ecologische gebieden, het verminderen van de hoeveelheden
aan co2, zuivering van de lucht,
het creëren van een microklimaat
dat het effect van hittegolven in
de zomer zal verzachten, enz...

DEZE 40
HECTAREN BOS
KOMT OVEREEN
MET 3 MAAL DE
OPPERVLAKTE
VAN HET
WARANDEPARK
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Doelstelling 3

HARMONIEUZE ONTWIKKELING
VAN DE STAD

EEN VOORBEELDGEBOUW
« EMILE BOCKSTAELSCHOOL »
De Heizelwijk beschikt over een nieuwe school
gebouwd volgens de criteria “voorbeeldgebouw”:
lage
energiebehoeftes,
groene
daken,
structuur
in
massief
geprefabriceerd
hout,
regenwaterrecuperatie… Vanaf het ontwerpen tot
het bezetten van het gebouw werd alles volgens
“duurzame ontwikkeling” en voor de “ gezondheid
van de gebruikers” bedacht.

90% BESPARING OP DE VERWARMING
IN VERGELIJKING MET HET GEMIDDELD
VERBRUIK VAN DE BRUSSELSE SCHOLEN.

VOETGANGERSZONE

Het wegverkeer is één
van de hoofdbronnen van
emissie van verontrustende
verontreinigendestoffenvoor
de gezondheid in Regio van
Brussel-Hoofdstad.
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De voetgangerszone rond de Grote
Markt is uitgebreid tot een zone
van ongeveer 50.000m². Het doel is
het leefklimaat te verbeteren door
positief in te spelen op de gezelligheid
van de openbare ruimte, de
toegankelijkheid van personen met
beperkte mobiliteit, de vergroening,
het niveau van geluidshinder, de
luchtvervuiling en de commerciële
attractiviteit. Bijzondere aandacht
zal besteed worden aan besparende
maatregelen
van
energie
voor
de verlichting en water voor de
bevloeiing.

PREMIE
KLIMPLANTEN
VOORGEVEL

AAN

DE
Klimplanten maken
het gemakkelijk om
nauwe straten of
geïsoleerde hoekjes te
vergroenen

De
aanwezigheid
van
vegetatie in de stad biedt
talrijke voordelen aan voor de
levenskwaliteit, het milieu en
de gezondheid : verbetering
van het microklimaat en de
luchtkwaliteit (vaststelling van
deeltjes en vervuilende stoffen),
verbetering van de biodiversiteit
(groen netwerk). De Stad kent een
premie toe voor het planten van inheemse
en/of honing-klimplanten aan de voorgevel
van een woning.

EEN GEDEELDE RUIMTE
Sinds 1995 voert de Stad een globaal beleid
om zachte mobiliteit te bevorderen. De zones 30
zijn uitgebreid tot 100% of gemeentelijke wegen
van de Vijfhoek. Diverse projecten ten gunste van
duurzame mobiliteit zijn aan de gang : afschaﬃng van
het transitverkeer binnen de Vijfhoek, aanleg van fietsen voetpaden, inrichtingen voor personen met beperkte
mobiliteit,
plaatsen
van
fietsenrekken,
fietsboxen,
beveiligde fietsparkings onder de Beurs en De Brouckère,
enz. In partnerschap met de Ateliers Voogt, de sociale
antennes zullen, aan kinderen, van fietsen op hun maat,
gedurende een periode van 10 jaar, verstrekken.

GRAM CO2
PER KILOMETER
PER PASSAGIER
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Doelstelling 4

MEER SOCIALE
COHESIE EN
STERKERE
SOLIDARITEIT
SOEP VOOR KINDEREN
In hartje winter, wordt tijdens de pauze van 10
uur, gratis soep uitgedeeld aan de leerlingen
van verschillende basisscholen, ook al zijn ze
niet ingeschreven voor een warme maaltijd. Elke
dag genieten 9.000 kinderen van deze actie. Dit
initiatief verenigt de voedingszorg en de sociale
zorg want hierdoor wordt er door de kinderen
minder gesnoept. Ze krijgen dagelijks een
portie groenten en ieder kind heeft een
tussendoortje.

GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN
EN MANNEN EN BESTRIJDING
VAN GEWELD TEGEN VROUWEN

Eén kind op 3
eet minder dan een
soeplepel groenten
per dag.

Acties zijn ontwikkeld om de gendergelijkheid
te bevorderen en voor de bestrijding van geweld
tegen vrouwen. De behandelde onderwerpen
kunnen zowel de strijd tegen vrouwelijke genitale
verminking zijn, de toegang tot het welzijn van vrouwen,
gedwongen huwelijken, enz. Bijvoorbeeld, elk jaar,
worden, zelfverdediging workshops voor een gevarieerde
publiek gefinancierd en / of georganiseerd.

IN BELGIË VERDIENEN VROUWEN NOG 9% MINDER
DAN MANNEN OP UURBASIS.
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SOLIDARITEIT TUSSEN DE
GENERATIES
Verschillende
scholen
organiseren
regelmatig ontmoetingen tussen kinderen
en senioren. Deze ontmoetingen, in de
instellingen, geven de mogelijkheid om
te spelen, te knutselen, te tekenen, te
lezen, te schrijven, te communiceren… Er
wordt gezongen, er worden verhaaltjes
voorgelezen. Een gelegenheid om elkaar
te ontdekken: een wederzijds geven
en nemen. De kinderen bouwen aan
hun historische en sociale identiteit
dankzij de senioren aan wie men
het woord en hun rol als burger
heeft teruggegeven.

Binnen enkele
jaren, zullen de
“65-plussers”
een kwart van de
bevolking vormen en
5 generaties zullen
samenleven.

Een prachtige levensles voor
groot en klein.

NOORD-ZUID
PARTNERSCHAPPEN
De Stad ondersteunt de burgerlijke stand
van de gemeente Kimbanseke in Kinshasa
door middel van opleidingen voor het
personeel, steun aan infrastructuur en
inrichting, het uitwerken van procedures
en werkinstrumenten en het informeren
en sensibiliseren van de bevolking.
Na een aanzienlijke verbetering van
de
geboorteregistratie,
werden
de
inspanningen toegespitst op de uitbouw
van een administratie dicht bij de
noden van de burgers. Daarom werden
verschillende
wijkhuizen
gerenoveerd
en werd een methode voor volkstelling
uitgewerkt.

Aangezien
er vandaag nog
geen volkstelling
heeft plaatsgevonden,
zijn de Congolese
autoriteiten niet in
staat om de nodige
identiteitspapieren
uit te reiken.
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Doelstelling 5

DYNAMISCH BELEID OP HET
GEBIED VAN WERKGELEGENHEID
EN ECONOMISCHE
ONTWIKKELING
TOERISME EN EVENEMENTEN,
SPRINGPLANK VOOR
LAAGOPGELEIDE JONGEREN

70.000

Evenementen zoals « Brussel-Bad »,
« Winterpret » en « Brussels Summer
Festival » zijn stuk voor stuk gelegenheden
om jongeren zonder opleiding aan het
werk te helpen en een praktische vorming
te geven (onthaal, bewaking, onderhoud,
EHBO, op-en afbouw, schoonmaak...). De Stad
organiseert dit via Rock the City vzw.

HET TOERISME ZORGT VOOR
ONGEVEER 35.000 BANEN,
OF 4,9% VAN DE TEWERKSTELLING
IN HET BRUSSELS GEWEST

UUR
VAN UITKERINGEN VIA
ROCK THE CITY VZW
IN 2014

presents

BSF

05 14
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2 0 1 6

LOUISE ATTAQUE ♦ PETER DOHERTY
LOST FREQUENCIES ♦ BALTHAZAR
HOOVERPHONIC ♦ LOUANE
ST GERMAIN ♦ FUN LOVIN’ CRIMINALS
NADA SURF ♦ FAT FREDDY’S DROP

AAN HET WERK
DOOR RECYCLAGE EN
CŒUR DE PIRATE ♦ FEU! CHATTERTON
KLEDINGONTWERP
CARAVAN PALACE ♦ LA MUERTE ♦ AN PIERLÉ

TINDERSTICKS ♦ COCOON ♦ HYPHEN HYPHEN

Elk jaar wordt in Brussel en
Wallonië

11.000 TON

ABD AL MALIK ♦ HF THIÉFAINE ♦ KEZIAH JONES

Het projectLA GRANDE
voor professionele
inschakeling
SOPHIE ♦ EMMA BALE ♦ ...
Recréart
leidt
elk
jaar
meerdere
werkzoekenden opINFOSin& TICKETS:
zijn WWW.BSF.BE
modeatelier.
Al hun creaties worden vervaardigd
op basis van tweedehandskleding of
eindereeksstoffen. Dit initiatief gaat uit van
de vzw Job Oﬃce in samenwerking met het
OCMW. Een atelier voor het opwaarderen
van meubels vervolledigt dit aanbod van
de Vzw Job Oﬃce, opgericht door het
OCMW. De shop van Recréart bevindt zich
in de Hoogstraat 296c te Brussel.
music

Ed. Resp./Ver. Uitg.: O. Mees, 14 rue Duquesnoystraat – Bruxelles 1000 Brussel

kleding opgehaald door
ondernemingen voor
sociale economie
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EN U?

ZICH INFORMEREN…
...over de gemeentelijke premies voor een regenwatercollector,
een klimplant, , een koelkast A+++ en een compostvat of een
wormcompostbak:
www.brussel.be/4402
...bij Brussel Milieu, rubriek Milieubewust leven:
www.leefmilieu.brussels

ZICH ENGAGEREN...
...als vrijwilliger in een burgerinitiatief dichtbij
huis:
1000bxlentransition.be of www.asblrcr.be
Bent u de person die deze groepen tweetalig
maakt?

ZICH INZETTEN...
...door te antwoorden op de jaarlijks projectoproep Duurzame
Initiatieven bestemd voor de groepen en comités van inwoners,
de verenigingen en de scholen.
De betrokken gebieden zijn: bewustmaking aan duurzame
ontwikkeling, biodiversiteit, water, hergebruiken van afval,
mobiliteit, duurzame voeding...
De projectoproep wordt ieder jaar aan de omstreken van
eerste maart gelanceerd:
agenda21.brussel.be
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02 279 44 53 - 02 279 20 89
agenda21@brucity.be • agenda21.brussel.be
Cette brochure est produite en français et en néerlandais.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la version française.
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Close, Burgemeester - Stadhuis - Grote Markt 1 – 1000 Brussel

