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Modern en doeltreffend bestuur

Doelstelling 1 Modern en doeltreffend bestuur
In het kader van het opmaken en uitvoeren van de Lokale Agenda 21 nemen de Stad Brussel en het
OCMW van Brussel zich voor om een methode van openbaar bestuur aan te nemen die een model is
van efficiënt, modern en transparant beheer.
Verschillende interventiegebieden werden als essentieel geïdentificeerd om ter zake vorderingen te
boeken. Het gaat om de volgende gebieden:
-

Het invoeren van een beheer op basis van doelstellingen, van instrumenten van interne
controle en van evaluatie van het beleid en van de diensten van de administratie;

-

Transparantie, toegang van de burgers tot de informatie en democratische controle;

-

De versterkte betrokkenheid van de burgers in het besluitvormingsproces via de
ontwikkeling van participatieve methodes;

-

De sensibilisering van de personeelsleden van de Stad en van de burgers voor duurzame
ontwikkeling;

-

Het verbeteren van de dienstverlening aan de bevolking via het moderniseren van
managementtechnieken, het vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten en het
decentraliseren van bepaalde diensten;

-

Het behoud van een billijk fiscaal beleid en van een rechtvaardige financiering van de
overheid evenals het verbeteren van de instrumenten voor de controle van de inkomsten en
uitgaven;

-

Het bevorderen van het delen van ervaring, van transversale coördinatie en van de
partnershiplogica.
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1.1 Instrumenten voor opvolging en evaluatie

Het openbaar bestuur verbeteren is een van de doelstellingen van de Stad en het OCMW. Het beheer
van de acties per doelstelling, het creëren en optimaliseren van instrumenten voor opvolging en
uitvoering, en de evaluatie ervan dragen daartoe bij. Om een grotere efficiëntie en dus een grotere
coherentie van het openbaar beleid te verzekeren, is het bovendien noodzakelijk de coördinatie van
de diensten en het beleid te versterken. Tot slot vereist elke vorm van modern bestuur ook een
constante verbetering van de regels van interne controle en beroepsdeontologie. Alle bij dit
actieterrein van de Agenda 21 voorziene acties, zullen ertoe bijdragen om deze doelstelling te
verwezenlijken.
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Actieterrein:

Instrumenten voor opvolging en evaluatie

ACTIE 1.1.01

ENGAGEMENTEN VAN AALBORG UITVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
In 2004, 10 jaar na de ondertekening van het Charter van Aalborg, waarmee Europese steden belangrijke
verbintenissen aangingen op het gebied van de duurzame ontwikkeling, keurden de deelnemers aan de 4de
Europese conferentie van duurzame steden de Engagementen van Aalborg +10 goed. Die verbintenissen, die
bedoeld zijn om de inspanningen op het gebied van de duurzaamheid op lokaal vlak nog te versterken,
vormen een praktisch en soepel instrument voor plaatselijke realisaties en acties. In 1995 ondertekende de
Stad Brussel het Charter van Aalborg en in 2009 vernieuwden zowel het OCMW als de Stad hun beloften op dit
vlak door ook de Engagementen van Aalborg +10 te ondertekenen. Dat betekent dat de Stad en het OCMW
zich ertoe verbinden om lokale duurzame maatregelen in te voeren in overeenstemming met de tien thema's
die in Aalborg aan bod kwamen (www.aalborgplus10.dk). Dat engagement vereist wel een grotere
convergentie tussen de Lokale Agenda 21 en de verbintenissen die in Aalborg werden aangegaan en impliceert
dat de deelnemers regelmatig een balans publiceren met informatie over de doelstellingen op het gebied van
duurzame ontwikkeling en de vooruitgang die ze op dat vlak boeken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: begeleiding van de Lokale Agenda 21 met een rechtstreekse impact op de andere
peilers: het milieu, de maatschappij en de economie / Begunstigden: de bevolking van de stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
De 2 coördinatoren van de Lokale Agenda 21, één bij de stadsdiensten en één bij het OCMW, die de actie
ondersteunen
Sturing en partnerships:
De coördinatoren van de Lokale Agenda 21 in nauwe samenwerking met de Coördinatie van het beleid van
Duurzame Ontwikkeling (CDO) en met de samenwerking van alle diensten van de Stad en van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
1995

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Engagementen van
Aalborg geïntegreerd in
de Lokale Agenda 21
Geen enkele publicatie
over de balans van de
Engagementen van
Aalborg

Beoogde resultaten
Afstemming van de
Lokale Agenda 21 op de
Engagementen van
Aalborg
Invoeren van een
opvolging en evaluatie
van de Engagementen
van Aalborg

Gekozen indicatoren
Herziene Lokale Agenda
21 met opname van de
Engagementen van
Aalborg
Publicatie van een
jaarlijks verslag dat als
basis kon worden
gebruikt voor een
balans in verband met
de Engagementen van
Aalborg

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Instrumenten voor opvolging en evaluatie

ACTIE 1.1.02

COÖRDINATIEPROCES DUURZAME ONTWIKKELING
ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
De Lokale Agenda 21 maakt het voorwerp uit van een nauwgezette opvolging, waarmee kan worden nagegaan
of de acties op een behoorlijke manier in de praktijk worden omgezet, waarmee de bereikte resultaten kunnen
worden geëvalueerd en indien nodig de inhoud kan worden aangepast. Hiertoe werd in 2008 op het niveau van
het College van Burgemeester en Schepenen een Coördinatie van het beleid van Duurzame Ontwikkeling (CDO)
opgesteld, waarmee het gemeentelijke beleid op dit vlak kon worden georiënteerd en gekaderd en waarmee
over de samenhang van alle gevoerde acties kon worden gewaakt.
Bij de Stadsdiensten werd in 2009 een Stuurcomité van de Administratie met betrekking tot de Lokale Agenda
21 opgericht. Dit comité wordt door de Stadssecretaris voorgezeten en bestaat uit vertegenwoordigers van alle
departementen van de Stad en het OCMW en van een aantal paracommunale verenigingen (BRAVVO). In het
OCMW wordt het Stuurcomité, bestaande uit de leden van het Directiecomité, op het uitvoerende vlak
bijgestaan door een Coördinatiecel die bestaat uit personeelsleden die de verschillende departementen
vertegenwoordigen. Deze comités waken erover dat de resultaten worden bereikt die in de Lokale Agenda 21
zijn opgenomen. Ze vormen ook een ruimte waar ervaringen en informatie over de lopende acties kunnen
worden uitgewisseld.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: transversale integratie van de pijlers van de duurzame ontwikkeling in de acties van de
Stad en van het OCMW / Begunstigden: de structuren van de Stad en het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
De 2 coördinatoren van de Lokale Agenda 21, één bij de stadsdiensten en één bij het OCMW, ter ondersteuning
van de werkwijze - de beschikbaarheid en de knowhow van de leden die in de coördinaties en comités zetelen
alsook van de tijdelijke externe resources
Sturing:
De Burgemeester en de Voorzitter van het OCMW voor de CDO, de Stadssecretaris en de Secretaris-Generaal
van het OCMW voor de administratie
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2008

Beoogde resultaten
Behoud van het huidige
tempo ontmoetingen
Toename van het aantal
ontmoetingen van het
Stuurcomité
Versterking van de

Gekozen indicatoren
Aantal CDO’s per jaar

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
2 CDO’s in 2011
6 Stuurcomités van de
Administratie in 2011
8 voorstellingen,

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal Stuurcomités van Januari 2013
de Administratie per jaar
Aantal voorstellingen,

Januari 2013
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Beginsituatie
tussenkomsten of
bezoeken op het terrein
in 2011

Beoogde resultaten
capaciteiten van de
permanente leden van
het Stuurcomité van de
Administratie

13 voorstellingen,
tussenkomsten of
bezoeken op het terrein
in 2011

Versterking van de
capaciteiten van de
permanente leden van
de Coördinatiecel van
het OCMW

Gekozen indicatoren
tussenkomsten en
bezoeken op het terrein
die in het kader van het
Stuurcomité van de
Administratie
plaatsvinden
Aantal voorstellingen,
tussenkomsten en
bezoeken op het terrein
die in het kader van de
Coördinatiecel van het
OCMW plaatsvinden

Evaluatieperiode

Januari 2013
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Actieterrein:

Instrumenten voor opvolging en evaluatie

ACTIE 1.1.03

MECHANISMEN EN INSTRUMENTEN VOOR OPVOLGING EN
EVALUATIE INVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
Om de acties van de Lokale Agenda 21 te kunnen opvolgen en evalueren, moet een bepaald aantal
instrumenten worden ingevoerd en ter beschikking van de verschillende diensten van de Stad en van het
OCMW worden gesteld. Die moeten helpen bij het meten van de bereikte resultaten, het delen van
informatie, het verzamelen van gegevens, het updaten van de verzamelde gegevens en de reporting. Op die
manier krijgt men ook een zicht op de impact van de gevoerde acties op de milieu-, maatschappelijke en
economische aspecten. Daartoe werd in 2009 een intern informaticaplatform gecreëerd. Hiermee krijgen alle
bij de invoering van de Lokale Agenda 21 betrokken partijen, gemakkelijk toegang tot alle elementen die er
verband mee houden. Overigens liet het updateproces van de Agenda 21 waarmee in de herfst van 2009 werd
begonnen, toe om met behulp van een nieuwe typefiche de aard te preciseren van de evaluatie die in dit
kader wordt verwacht (Beginsituatie, verwachte resultaten, gekozen indicatoren, evaluatieperiode enz…). Dit
proces zal moeten worden ondersteund, zodat de cultuur van resultaatgericht concreet in een bijgewerkt
werkschema van de bereikte resultaten en een geschikte reporting kan worden vertaald.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: begeleiding van de Lokale Agenda 21 met een rechtstreekse impact op de andere pijlers:
het milieu, de maatschappij en de economie / Begunstigden: de Stad en het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
De 2 coördinatoren van de Lokale Agenda 21, één bij de Stad en één bij het OCMW, die de methode
ondersteunen
Sturing en partnerships:
De coördinatoren van de Lokale Agenda 21 in nauwe samenwerking met de Coördinatie van het beleid van
Duurzame Ontwikkeling (CDO) en in samenwerking met alle diensten van de Stad en van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2009

Voltooiing
-

Beoogde resultaten
Duurzaamheid van het
evaluatieproces

Gekozen indicatoren
Jaarlijks verslag van de
Stad en het OCMW over
duurzame ontwikkeling

Evaluatieperiode
Maart 2013

Betere verzameling van
informatie over de
uitvoering van de
Agenda 21

Bijgewerkte
werkplanning van de
bereikte resultaten

Maart 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Publicatie van twee
jaarlijkse
evaluatieverslagen (2010
en 2011)
Acties met indicatoren
voor monitoring en
evaluatie
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Actieterrein:

Instrumenten voor opvolging en evaluatie

ACTIE 1.1.04

INTERNE AUDITCEL OPRICHTEN EN EEN PROCES VAN INTERNE
CONTROLE INVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad besliste op de gemeenteraad van 26 april 2010 om een interne auditcel op te richten. Die beslissing
beantwoordt aan de 9de doelstelling van het Algemene Beleidsprogramma van de Stad (2006-2012), dat streeft
naar een “versterking van de doeltreffendheid, de transparantie, de controle en de evaluatie van de diensten
van de administratie”. De interne auditcel heeft immers de opdracht om de interne controle te versterken en
de werking te verbeteren door de organisatorische procedures voortdurend tegen het licht te houden. Een
auditcomité moet erover waken dat de leden van de cel hun opdracht in alle objectiviteit, vrijheid en
onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. Om die objectiviteit te verzekeren, staat de cel los van alle andere
diensten van de Stad en rapporteert ze rechtstreeks aan het Auditcomité, dat bestaat uit verkozenen van het
College van Burgemeester en Schepenen, de Stadssecretaris, de Gemeentelijke Ontvanger en de
verantwoordelijke van de auditcel.
De auditcel voert uiteenlopende opdrachten uit, waaronder financiële audits (evaluatie van de
betrouwbaarheid van de financiële rapporten en van het financiële controlesysteem) en conformiteitsaudits
(controle op de toepassing van de geldende voorschriften). De cel voert ook operationele audits uit (controle
van het doeltreffende en effectieve gebruik van de beschikbare middelen) en verleent advies aan het
management en aan de andere leden van het personeel (analyse van de procedures, uitwisseling van
informatie over ‘best practices’, bijstand en training). Ten slotte kan het takenpakket na goedkeuring van het
auditcomité ook nog worden aangevuld met niet-geplande opdrachten als er specifieke vragen worden gesteld
door de administratie en/of het College van Burgemeester en Schepenen. De doelstellingen, de opdrachten,
de verantwoordelijkheden en de werking van het auditcomité en zijn cel zijn nauwkeurig beschreven in een
auditcharter. Ieder jaar ontvangt de Gemeenteraad een rapport waarin de opdrachten worden beschreven die
door de Cel werden gerealiseerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: doeltreffend beheer van de Stad en optimalisatie van de procedures / Begunstigden: het
College van Burgemeester en Schepenen, de leden van het personeel en de bevolking van de stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Team van 4 leden van het personeel van de Stad - advies van 2 externe experts die de verantwoordelijke van de
Cel bijstaan
Sturing en partnerships:
Het Auditcomité
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
55 geïmplementeerde
aanbevelingen in het
kader van financiële
audits (2011)

Beoogde resultaten
Aantal aanbevelingen
geformuleerd in het
kader van financiële
audits

117 geïmplementeerde
aanbevelingen in het
kader van operationele
audits (2011)

Aantal aanbevelingen
geformuleerd in het
kader van operationele
audits

42 geïmplementeerde
aanbevelingen in het
kader van
conformiteitsaudits
(2011)
13 geïmplementeerde
aanbevelingen in het
kader van strategische
audits (2011)

Aantal aanbevelingen
geformuleerd in het
kader van
conformiteitsaudits

2 adviserende
opdrachten bij de
diensten van de Stad
(2011)

Toename van het aantal
adviserende opdrachten
bij de diensten van de
Stad

Aantal aanbevelingen
geformuleerd in het
kader van strategische
audits

Gekozen indicatoren
Aantal
geïmplementeerde
aanbevelingen in het
kader van financiële
audits
Aantal
geïmplementeerde
aanbevelingen in het
kader van operationele
audits
Aantal
geïmplementeerde
aanbevelingen in het
kader van
conformiteitsaudits
Aantal
geïmplementeerde
aanbevelingen in het
kader van strategische
audits
Aantal adviserende
opdrachten bij de
diensten van de Stad

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actiedomein :

Instrumenten voor opvolging en evaluatie

ACTIE 1.1.05

DE BESTAANDE CEL INTERNE AUDIT AANPASSEN EN EEN INTERN
CONTROLEPROCES VOOR HET OCMW OPZETTEN

De actie, haar doelstellingen en haar context:
Het OCMW van Brussel is een organisatie waarvan het belang een permanente screening van zijn beheer nodig
heeft, om een kwaliteitsdienst af te leveren die constant meegaat met zijn tijd. In dit perspectief heeft het
OCMW de rol en de werking van de cel interne audit, die al jaren bestaat binnen de organisatie, geüpdatet. De
cel interne audit heeft tot opdracht het versterken van het bestaande controlesysteem om de werking van het
bestuur te verbeteren. Het is een permanent instrument voor de analyse van de procedures van de
organisatie. De cel audit oefent zijn opdracht uit in alle onafhankelijkheid, objectiviteit en vrijheid. Ze is
gehecht aan het Secretariaat-generaal en legt rechtstreeks rekenschap af aan het Auditcomité. De cel audit
kan gevarieerde opdrachten uitvoeren; in het bijzonder conformiteitsaudits (evaluatie van de correcte
toepassing van de van kracht zijnde reglementering en procedures, …); ze kan eveneens tussenkomen onder
de vorm van operationele audit (nagaan van het efficiënte gebruik van de beschikbare middelen) of van
raadgever. De activiteiten van de interne audit slaan op de evaluatie van de processen, ze slaan niet op de
evaluatie van de personen. 80% van de opdrachten zullen gepland worden volgens een programma dat door
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn uitgevaardigd is. Niet geïdentificeerde opdrachten zullen kunnen
uitgevoerd worden om te beantwoorden aan de specifieke aanvragen van de Secretaris-generaal, van de
Voorzitter of van de Raad. Een auditcharter omschrijft nader de rol en de plaats van de activiteiten van interne
audit. Het beschrijft eveneens de verantwoordelijkheden en de werking van de cel en van het auditcomité.

De relevantie « duurzame ontwikkeling » van de actie:
•

Governance: efficiënt beheer van het OCMW en optimalisering van de procedures/Begunstigden : de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de personeelsleden en de gebruikers van het OCMW.

De uitvoering van de actie:
Middelen:
1 persoon voltijds – ondersteuning door 2 externe experts, met het oog op definiëren van de risico’s die gelinkt
zijn aan de uitgaven
Sturing en partnerschappen:
Het stuurcomité gedurende de fase van definiëring van de risico’s – het Auditcomité gedurende de
operationele fase.
Voorziene kalender:
Volledige duur van de
actie
Continu

Start

Voltooiing

2012

-

De evaluatie van de actie:
Begintoestand
Geen enkele
optimalisering van
bestaande procedures
ten gevolge van een audit

Te behalen resultaten
Stijging van het aantal
optimaliseringen van
procedures ten gevolge
van een audit

Weerhouden indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal optimalisaties van Januari 2013
procedures ten gevolge
van een audit
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1.2 Transparantie en toegang tot de informatie

In het kader van de Agenda 21 wil de Stad een model van efficiënt en transparant beheer invoeren en
de informatie betreffende het gemeentelijk beheer bestemd voor de burger versterken. Het komt er
op aan de transparantie te verzekeren door de publieke verspreiding van heldere en objectieve regels
en criteria. Dit heeft betrekking op een groot aantal procedures die de Stad toepast, onder meer met
betrekking tot het toewijzen van woningen, het berekenen van de huurprijzen, het inschrijven van
kinderen in de crèches, het toekennen van subsidies aan verenigingen enzovoort. Deze mechanismen
staan borg voor de gelijke behandeling waarop elke burger recht heeft. Daartoe moet de burger
toegang kunnen hebben tot de informatie. De Stad heeft dus ook tot doel de toegankelijkheid van
deze informatie te verbeteren en te systematiseren, of het nu gaat om de beslissingen van de
gemeenteraad, de toepasbare stedenbouwkundige regels, lopende publieke bouwplaatsen of de
opdrachtnemers op wie de Stad een beroep doet.
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Actieterrein:

Transparantie en toegang tot de informatie

ACTIE 1.2.01

COMMUNICATIE OVER HET HUURAANBOD VERBETEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Grondregie heeft de opdracht om op te treden als de partner van de Brusselaars op het gebied van
huisvesting. Hiervoor moeten hoogwaardige woningen op de markt worden gebracht die betaalbaar en
toegankelijk zijn voor verschillende maatschappelijke klassen. Het is ook van belang om een zo breed mogelijk
publiciteitsbeleid te voeren voor het woningaanbod, zodat iedereen op de hoogte is van wat er op de markt
verkrijgbaar is. In dat opzicht is het van essentieel belang om aan de kandidaat-huurders zo compleet mogelijke
informatie te verschaffen over de huurvoorwaarden van een goed. Die informatiewerkzaamheden werden in
september 2007 opgestart met de goedkeuring van een verordening die de procedures vastlegt die moeten
worden gerespecteerd bij de toekenning van woningen van de Grondregie. In eerste instantie was het van
belang om de nodige transparantie te garanderen door de openbare verspreiding van duidelijke regels op basis
van objectieve criteria. De publicatie van de brochure Gids van de kandidaat-huurder in 2009 past in deze
aanpak. Wat de bekendmaking van de beschikbare huurwoningen betreft, worden momenteel drie kanalen
gebruikt: wekelijkse lijsten en affiches in het huurkantoor, affiches over het goed en een rubriek woningen op
de website van de Stad. In de loop van 2010 zal de zoektool op de website van de Stad grondig worden herzien,
zodat het aanbod overzichtelijker wordt voor de surfer en zodat aan de hand van verschillende parameters
zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd (keuze van de wijk, postcode, aantal kamers, het al of niet
aanwezig zijn van een lift). De uiteindelijke bedoeling hiervan is om de woningen sneller te laten bewonen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: transparantie van de procedures en betere toegang tot de informatie / Begunstigden: de
kandidaat-huurders

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Bestelling en ontwikkeling van software voor de informaticatool
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen in samenwerking met het Centrum voor
Informaticabeheer voor Lokale Besturen (GIAL) voor de uitvoering van het informaticaluik
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Jaarlijkse bezettingsgraad
van 95% (2011)

Beoogde resultaten
Terugdringen van de
leegstand van huurhuizen

233.847 bezoeken aan de
website van de Stad
(2011)

Toename van het aantal
bezoeken door de
zoekopdrachten op het
internet te maximaliseren

Gekozen indicatoren
Verhogen van de
jaarlijkse
bezettingsgraad en deze
doen overgaan van 95%
naar 96%
Aantal bezoeken via de
zoektool

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actiedomein:

Transparantie en toegang tot de informatie

ACTIE 1.2.02

DE TOEGANKELIJKHEID VAN ARCHIEFDOCUMENTEN EN DE
KWALITEIT VAN DE VERLEENDE DIENSTEN ONTWIKKELEN

Actie, doelstellingen en context:
Artikel 132 van de nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het College van Burgemeester en Schepenen zorgt voor
de bewaring van het archief en voor het opmaken van inventarissen. De toegankelijkheid van het archief
wordt voorts geregeld door de archiefwetgeving, maar valt ook onder de wet betreffende de openbaarheid
van bestuur en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Archief van de Stad Brussel bewaart
vandaag zo'n vijfentwintig kilometer documenten. Die vormen een overvloedig en rijk erfgoed van
documenten over de geschiedenis van de Stad, van de middeleeuwen tot heden.
Tot voor kort was de leeszaal van het archief de plaats bij uitstek voor het raadplegen van documenten door
het publiek. De statistieken van de documenten die in de leeszaal worden geraadpleegd - voor sommige
gelden daarbij welbepaalde regels die te maken hebben met hun drager, hun staat van bewaring, of zijn
specifieke toelatingen vereist - verschaffen inzicht in de fondsen en collecties die door de lezers het vaakst
gevraagd worden.
De technologische omwenteling van de afgelopen dertig jaar heeft geleid tot een verandering van zowel de
werkmethoden als de uitrusting die een archiefdienst nodig heeft om zijn belangrijkste taken (inventarisatie,
bewaring, toegankelijkheid) te kunnen vervullen. Deze aanpassing beantwoordt ook aan de vraag van het
publiek, dat zo veel mogelijk documenten (of bronnen) wil inkijken in de kortst mogelijke tijd, en door zich zo
weinig mogelijk te verplaatsen. Tegelijk is het aantal gebruikers van het archief gestegen als gevolg van de
diversificatie van het wetenschappellijk onderzoek, de toename van de documenten die zij ter beschikking
krijgen via vervangkopieën (in de leeszaal of op internet), maar ook omdat het kunnen inkijken van
bestuursdocumenten een fundamenteel recht is geworden.
De implementatie in het Stadsarchief van het archiefbeheersysteem Pallas, dat nu online kan worden
geraadpleegd, biedt de mogelijkheid om de inventarissen van de collecties op ruime schaal te verspreiden. De
gegevensbank wordt geleidelijk uitgebreid met nieuwe zoekinstrumenten en met een retrocatalogiseerfunctie, onder meer voor de historische archieven. De ontwikkeling, binnen Pallas, van de module
voor de beschrijving van afbeeldingen met weergave ervan op het scherm, geeft bovendien een meerwaarde
aan een van de origineelste collecties voor de geschiedenis van de Stad.
Op die manier ontstaat wat we een ‘virtuele leeszaal’ zouden kunnen noemen, waardoor steeds meer
documenten via de website van de Stad kunnen worden geraadpleegd. De identificatie van de pagina's die bij
voorkeur door het publiek worden geraadpleegd, is in dit stadium echter nog niet technisch uitgevoerd. Deze
identificatie is verplicht, want zo kan de dienstverlening worden verbeterd en de communicatie vervolgens
worden afgestemd op de verwachtingen van het publiek.

Relevantie van de actie op het gebiet van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Governance: betere toegankelijkheid van de informatie gericht op de wensen en behoeften van het
publiek - vlottere toegang tot zoekfuncties / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: toegang via informatica (in leeszaal of op internet) tot de meeste beschrijvingen van de
fondsen en collecties die zijn gecentraliseerd in de archieven - mogelijkheid voor de burger om zijn
dichtste omgeving (zijn wijk, zijn gemeente) beter te leren kennen via de archieven / Begunstigden : de
gemeenschap
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•

Economie: bewaring van originele documenten door de digitalisering ervan - beperking van
overbodige handelingen / Begunstigden : de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Reeds verschillende jaren is er een jaarbudget van 75.000 euro voor de digitalisering van de collecties door
externe firma's - 1 wetenschappelijke medewerker voor het beheer van de digitaliseringsdossiers en 1/2 FTE
voor de interne digitalisering op de scanners van de Archiefdienst
Sturing en partnerships:
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Archiefdienst) in partnership met het Departement
Organisatie, de vzw GIAL, het algemene Rijksarchief (collectie van de parochieregisters) en de Koning Albert 1Bibliotheek (collectie kranten en tijdschriften)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2003

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Gedeeltelijke
digitalisering van
fondsen en collecties

Geleidelijk online zetten
van de beschrijvingen
van de fondsen en
collecties van de
archieven, zonder
evenwel de return van
dit werk bij het publiek
te kunnen inschatten

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Volledige digitalisering
Aantal gedigitaliseerde
van de bepaalde fondsen archiefdocumenten
en collecties
Aantal bij het Archief
beschikbare online
inventarissen
Betere kennis van de
Jaarlijkse balans van de
door het publiek
door het publiek
geraadpleegde
geraadpleegde
archiefpagina's
archiefpagina's

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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1.3 Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame
ontwikkeling

Naast zijn verbintenissen op het gebied van transparantie en informatie wil de Stad haar burgers,
haar administratie en de verschillende lokale actoren nog meer sensibiliseren voor de doelstellingen
die onder het etiket ‘duurzame ontwikkeling’ worden samengebracht. De Stad zorgt er ook voor om
het hele bestuur te betrekken bij verschillende participatieve processen die in concrete acties
uitmonden. Het gaat er niet om de beleidsvorming te delegeren, maar wel om enerzijds gebruik te
maken van de knowhow van de verschillende gebruikers om het geplande beleid te verbeteren en
anderzijds om de betrokkenheid van de burgers bij de gevoerde projecten te versterken. In het kader
van de Agenda 21 gaat het er dus om de methoden van deelname te intensifiëren, de dialoog met de
verschillende actoren te versterken en te handelen door de inwoners en gebruikers bij de acties te
betrekken. Door verslag uit te brengen over de gemeentelijke verwezenlijkingen en de burgers tot
deelname aan te moedigen, wil de Stad mobiliseren rond gemeenschappelijke waarden en projecten.
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.01

PROEFPROJECT TOT DIVERSIFICATIE VAN DE MOGELIJKHEDEN
VAN PARTICIPATIE

Actie, doelstellingen en context:
Deze actie heeft tot doel om andere doelgroepen te bereiken dan degene die op wijkfora komen opdagen. De
actie zal op verschillende manieren worden gevoerd. Enerzijds door de samenwerking tussen het Huis van de
Participatie en Burgerschap en de wijkverenigingen. Zo kan men het vertrouwen in de dienstverleners
vergroten. Anderzijds door een betere verspreiding van de informatie naar alle inwoners, ondermeer via
andere kanalen dan de geschreven media (affiches, contacten met belangstellenden in de wijken enz…).
De betere informatieverspreiding zou de antwoorden van de Stad op de vragen van de inwoners verbeteren
met de inachtneming van de realiteit in elke wijk. In 2010 wou dit project bepaalde doelen waarmaken die
echter door de toegewezen mogelijkheden niet te verwezenlijken waren. Een andere weg werd ingeslagen,
namelijk als beginpunt de voorbereidende vergaderingen van de “Wijkfora” nemen in het kader van één of
andere sociale coördinatie. Deze instanties kunnen tijdens de Fora op bepaalde thema’s aangesproken worden
en ook voor een opvolging van de gang van zaken instaan. Zo bestaat de mogelijkheid om op langere termijn
een hechtere samenwerking te doen ontstaan.
Het doel van elke samenwerking, zonder deze reeds in concrete vormen te gieten, zou een bepaalde visie over
de ontwikkeling van een wijk inhouden. De gekozen visie kan daarna in een programma opgenomen worden
en het uitvoeringsplan van de ontwikkeling van de wijk uitgestippeld. Dit zou kunnen worden uitgewerkt door
de belanghebbende partijen. Het bevorderen of versterken van de coördinatie van openbare en privé-acties
zou ook nuttig kunnen zijn.
De betrokkenheid van de administratie en de leden van het College van Burgemeester en Schepenen zal dan
noodzakelijk zijn.

Relevantie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Governance: verantwoordelijkheidszin stimuleren bij de burgers voor het leven in hun wijk –
betrokkenheid van de Stad in een permanente dialoog in een wijk /Begunstigden: de wijkbewoners
Sociaal: versterking van de samenhang en het welzijn in de wijk/Begunstigden: de inwoners
Economie: coördinatie van de acties van de openbare en privé-sector. Mogelijke toename van
samengaan van acties en middelen/Begunstigden: de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
2 voltijdse werkkrachten in het Huis van de Participatie en Burgerschap en de middelen voor informatie
verstrekking en organisatie van vergaderingen
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Huis van de Participatie en Burgerschap), in samenwerking met de vzw BRAVVO
en de Stadsdiensten en verenigingen die in de wijk aanwezig zijn
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
3 jaar

Begin
Januari 2010

Einde
December 2012
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Aanwezigheid bij 3
vergaderingen samen
met de verenigingen in
een bepaalde wijk (2011)

Beoogde resultaten
Grotere aanwezigheid
van het Huis van de
Participatie en
Burgerschap

Antwoord van de drie
wijken aan de werkwijze
(2011)

Samen met het
verenigingsleven een
‘doelwijk’ identificeren

Gekozen indicatoren
Aanwezigheid op
tenminste 2
vergaderingen per jaar
samen met de
verenigingen in een
bepaalde wijk
Geïdentificeerde wijk

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.02

DE TOEGANG TOT HET HUIS VAN DE PARTICIPATIE EN
BURGERSCHAP VERGEMAKKELIJKEN

Actie, doelstellingen en context:
Terwijl het buurtwerk van het Huis van de Participatie en van het Burgerschap naar de wijken toe binnen het
bestaande kader kan worden uitgevoerd (cf. wijkfora), wordt men voor de uitvoering van twee andere
potentiële opdrachten met beperkingen geconfronteerd. De ene opdracht is het opvangen en het doorsturen
van vragen van de inwoners en de andere de mogelijkheid om een ruimte voor burgerparticipatie aan te
bieden (vergaderzaal, hulp bij de animatie, hulp bij de invoering van burgerprojecten, uitlenen van materiaal of
logistieke ondersteuning). Dit project is dan ook bedoeld om de rol van het Huis van de Participatie en
Burgerschap te verduidelijken en de toegang tot de dienstverlening en de kwaliteit van deze dienstverlening
aan de inwoners te verbeteren.
Concreet zal men op zoek moeten gaan naar een nieuw lokaal en zal men gelijktijdig de dienstverlening aan de
inwoners moeten herdefiniëren en uitbreiden. Dit project moet twee afzonderlijke doelgroepen bereiken:
enerzijds het gecentraliseerd verzamelen van de opmerkingen en het doorsturen van hun informatie van de
bewoners naar de betreffende dienst of schepen en anderzijds de (nieuwe of gevestigde) verenigingen helpen
bij het leggen van de nodige basissen voor hun burgeracties.
In dit kader kan een belangrijk hulpmiddel worden ontwikkeld namelijk een Internet interface dat vanaf zijn
lancering, 7 verschillende diensten zou aanbieden: (1) een webforum over bepaalde thema’s, waar inwoners
concrete vragen kunnen stellen en waar de contacten tussen de burgers en de administratie worden
bevorderd; (2) een rubriek ‘wederkerende vragen’; (3) een kalender van alle activiteiten van de Stad waaraan
de inwoners kunnen deelnemen; (4) de archivering van alle verslagen van de verschillende activiteiten
waaraan de inwoners kunnen deelnemen; (5) informatie i.v.m. de Wijkfora; (6) een lijst met informatie over
verenigingen; (7) aanvraagformulieren voor de agenda van de gemeenteraad of om op de hoogte te worden
gehouden van bepaalde thema’s via één of meerdere RSS-feeds.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Governance: betere informatie voor de burgers en betere feedback naar de burgers - gebruik van
moderne technieken in de contacten met de inwoners en de gebruikers van de diensten van de Stad
Sociaal: ondersteuning voor de burgergroepen - verbetering van het vertrouwen van de burger in de
plaatselijke overheden, wat alleen gunstig uit kan vallen voor de inwoners van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Lokaal voor het Huis van de Participatie en Burgerschap met een kantoor om mensen te ontvangen, een
vergaderzaal en 4 kantoorruimten - budget om de kosten van de verhuis, installatie van informatica en
telefoon, aankoop van meubilair en geleend materiaal te dekken [schatting: 13.000 euro]
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Huis van de Participatie en Burgerschap en Cel Methodes voor informaticaaspecten), in samenwerking met de Departementen Handel en Grondregie van de Stadseigendommen voor de
identificatie en het gebruik van een lokaal
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
19 maanden

Begin
Maart 2010

Beoogde resultaten
Verbeteren van de
toegang en vergroten
van de ruimte

Gekozen indicatoren
Identificatie van een
lokaal met 1
vergaderzaal voor +/- 30
personen
Nieuwe lokalisatie van
de dienst
Aantal leningen/huur
van materiaal/zaal per
jaar aan verenigingen of
burgerinitiatieven

Einde
Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Moeilijke toegang en
kleine afmetingen van
het lokaal

Activiteiten vooral
gericht op wijkfora

Beperkte zichtbaarheid
van de feedback van de
opmerkingen van de
burgers door het Huis
van de Participatie en
Burgerschap
Ontbreken van
publiciteit i.v.m. ligging
en dienstverlening

Uitbreiding van de
activiteiten ter
ondersteuning van
burgeracties door
leningen/huur van
materiaal/zaal
Ontwikkeling van
registratie en informatie
via het Internet

Opstarten van een
specifieke site voor de
burgers

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
Januari 2013

Januari 2013

Aantal inwonerJanuari 2013
registraties per dag
Januari 2013
Uitbreiden van de
Aantal naar de pers
publiciteit over de ligging verzonden berichten
van het Huis van de
Aantal verspreidingen
Participatie en
Burgerschap
van huis-aan-huisbladen
per jaar over het
volledige
Stadsgrondgebied
Aantal verspreidingen
van dezelfde informatie
per jaar naar het
bestand van het Huis van
de Participatie en
Burgerschap
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.03

INTERACTIE VOEREN MET DE HUURDERS VAN DE GRONDREGIE

Actie, doelstellingen en context:
De ontmoetingen met de huurders van de Grondregie passen in een dynamiek van participatie. Het is immers
noodzakelijk om zoveel mogelijk dialoogmomenten te organiseren en ontmoetingen tussen huurders te
bevorderen en gelijktijdig het opstarten van gemeenschappelijke projecten te stimuleren. Deze methode gaat
verder dan de organisatie van peilingen bij de bevolking over onderwerpen die haar zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks aangaan. In dat kader gaat het veeleer om een mogelijkheid om op een constructieve manier
nauw met elkaar samen te werken en om te proberen om de beste oplossingen te vinden om het welzijn van
de huurders te verbeteren – en dit zowel wat de woningen als wat de wijk betreft.
In dit proces bepalen de huurders de agenda van de ontmoeting en interpelleren ze de diensten de dag zelf.
Sommigen treden op als moderator. De praktische organisatie van de vergaderingen brengt weinig kosten met
zich mee, maar het debat leidt vaak tot bepaalde beslissingen die wel kosten veroorzaken. Zo werden in het
verleden al een aantal investeringen gerealiseerd op voorstel van de huurders: de aanleg van twee
pétanquebanen, de voortijdige vervanging van de stookketels, de installatie van thermostatische kranen,
technische preventie met betere beveiliging van de woningen enz… Deze actie heeft dan ook tot doel om die
regelmatige ontmoetingen te behouden en ervoor te zorgen dat de voorstellen in een positieve impact op het
levenskader van de huurders kunnen worden omgezet.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: responsabilisering van de burgers voor het leven in hun gebouw en hun wijk - betrekking
van de Stad in een permanente dialoog met de huurders / Begunstigden: de huurders en de
wijkbewoners

•

Milieu: verbetering van de habitat / Begunstigden: de huurders

•

Sociaal: versterking van de cohesie en het welzijn van de inwoners in het gebouw en de wijk /
Begunstigden: de huurders en de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget voor de realisatie van de acties die door de huurders worden gevraagd
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
6 jaar

Start
2007

Voltooiing
2012

Beoogde resultaten
Behoud van de
regelmatige
ontmoetingen
Verbetering van het

Gekozen indicatoren
Aantal jaarlijkse
vergaderingen per wijk

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal voorstellen van

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
6 jaarlijkse
vergaderingen per wijk
(2011)
42 voorstellen van de
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Beginsituatie
huurders die door de
Stad werden
gerealiseerd als
antwoord op die vragen
(2011)

Beoogde resultaten
levenskader van de
huurders

Gekozen indicatoren
de huurders die door de
Stad werden
gerealiseerd als
antwoord op die vragen

Evaluatieperiode
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.04

NIEUWE BEAMBTEN VAN DE STAD VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING SENSIBILISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Het Departement Personeel organiseert voor iedere nieuwe gemeentebeambte een informatiedag waarop hij
of zij met de Stad en zijn administratie kennis kan maken. Op die dag, die ieder jaar voor ongeveer 250
beambten wordt georganiseerd, zal voortaan ook de nodige aandacht worden besteed aan het beleid dat de
Stad voert (Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, Agenda 21 enz…) en aan de essentiële begrippen van duurzame
ontwikkeling.
Het is de bedoeling om de nieuwe beambten te sensibiliseren voor de richtingen die de Stad heeft gekozen op
het gebied van de duurzame ontwikkeling en om die keuzen te illustreren aan de hand van concrete acties die
in de Agenda 21 zijn opgenomen. De nieuwe beambten kunnen niet alleen die korte sensibiliseringssessies
volgen, maar ze ontvangen ook een ‘Welcome Pack’ met verschillende documenten, waaronder een brochure
waarin de Agenda 21 wordt voorgesteld.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling binnen de administratie - meer
betrokkenheid van het personeel bij kwesties die met duurzame ontwikkeling verband houden positieve impact op de andere pijlers zoals milieu, maatschappij en economie / Begunstigden: de
beambten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Visuele ondersteuning voor de sensibilisering - beschikbaarheid van interne human resources voor de
sensibilisering en kostprijs van de brochures die aan de beambten worden bezorgd
Sturing en partnerships:
Het Departement Personeel (Cel Opleiding) in partnership met de Coördinatie van de Agenda 21 en het
Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
November 2010

Beoogde resultaten
Het aantal nieuwe
personeelsleden dat een
sensibilisatie duurzame
ontwikkeling krijgt
verhogen

Gekozen indicatoren
Percentage nieuwe
beambten die een
sensibilisatiesessie voor
duurzame ontwikkeling
hebben gevolgd

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
93% van de nieuwe
personeelsleden bij de
Stad kregen een
sensibilisatie duurzame
ontwikkeling tijdens de
onthaaldag (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.05

HANDELAARS SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Actie, doelstellingen en context:
De Stad is een vertrouwde partner van de handelaars, de verenigingen van handelaars en de vzw Atrium, met
wie ze een constante dialoog onderhoudt. Atrium, dat in 2005 op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werd opgericht, staat in het kader van zijn opdracht om handelswijken nieuw leven in te blazen,
rechtstreeks in contact met de handelaars. De Stad ondersteunt op een actieve manier de acties van de twee
plaatselijke antennes van Atrium die zich op haar grondgebied bevinden (Brussel Centrum en Bockstael). Die
ondersteuning neemt niet alleen de vorm aan van oriëntatie van en hulp aan de handelaars in hun methodes,
maar ook van een sensibilisering voor de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling. Op dat vlak
maken de acties van Atrium de handelaars attent op duurzame commerciële praktijken: stabiele
werkgelegenheid, gezelligheid, doeltreffend beheer van het voortgebracht afval (en dan voornamelijk van de
verpakkingen), advies voor een rationeler energieverbruik, gebruik van duurzame materialen, lager verbruik
voor verwarming, gebruik van spaarlampen, enz. In 2008 en 2009 werden verschillende acties gevoerd voor
het gebruik van herbruikbare zakken door de handelaars. Eveneens in 2008 werd een gids voor netheid
gepubliceerd voor de handelaar. Sinds 2009 adviseert Atrium de handelaars op basis van het
informaticaprogramma ‘Ecotips’ over het energieverbruik in kantoren en handelszaken. De Stad nodigt de
handelaars ook met aandrang uit om hun kerstverlichting van led-lampen te voorzien.
Daarnaast sensibiliseert het Departement Stedenbouw sinds de vankrachtwording van de Gemeentelijke
Stedenbouwkundige Verordening voor de Zone van de Grote Markt de handelaars binnen de UNESCOperimeter bij hun plannen om hun commerciële ruimte om te bouwen. De sensibiliseringsbrochure voor de
Verordening bevat ook een rubriek over duurzame handelszaken, waar de handelaars worden aangemoedigd
om bepaalde praktijken toe te passen. Zo worden ze geadviseerd om voorrang te geven aan duurzame
materialen, een groen dak aan te leggen, energie te besparen, enz. Er werd ook een UNESCO-beheerder
aangesteld. Die moet onder meer die acties coördineren en de rol van tussenpersoon vervullen tussen de
verschillende diensten van de Stad, de handelaars en de inwoners van de UNESCO-perimeter.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: energiebesparing - gebruik van duurzame materialen - vermindering van de afvalberg /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten - uitbreiding klantenbestand / Begunstigden: de handelaars
Sociaal: duurzaam commercieel gedrag (onthaal, gezelligheid) - ethisch beheer van de arbeidsrelaties /
Begunstigden: de klanten en de werknemers
Governance: partnership tussen verschillende structuren - transparantie van de acties die door de Stad
worden ondersteund / Begunstigden: de handelaars

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies van de Stad aan de vzw Atrium en de verenigingen van handelaars - human resources van de Stad die
ter beschikking van de vzw Atrium worden gesteld - interne (Handel, AOS/UNESCO) en externe knowhow voor
de sensibilisering
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen (Cel Handel) en het Departement
Stedenbouw (Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad) in partnership met de vzw Atrium, de handelaars
en de verenigingen die hen vertegenwoordigen
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2005

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Atrium Brussel Centrum :
5 winkels van de 9, die
dankzij Atrium zijn
geopend, hebben een
sensibiliseringsbezoek
(ecotips) gehad in 2011

Beoogde resultaten
Verhoging van de
sensibilisering van de
handelaars door Atrium
en door de UNESCObeheerder

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal
Januari 2013
sensibiliseringsbezoeken
voor duurzame
ontwikkeling door
Atrium en door de
UNESCO-beheerder in de
handelszaken

Opvoering van de
promotie van het
gebruik van spaar- of
led-lampen

Aantal verenigingen van
handelaars die door de
Stad worden
gesubsidieerd voor het
gebruik van spaar- of
led-lampen

Atrium Bockstael : 0 in
2011
Unesco : 179
sensibiliseringsbezoeken
(2011)
17 gesubsidieerde
handelsverenigingen in
2011 voor het gebruik
van spaar- of led-lampen

Januari 2013
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.06

SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING VIA DE
DINSDAGEN VAN HET LEEFMILIEU

Actie, doelstellingen en context:
In 2008 begon de Stad met een cyclus van maandelijkse conferenties onder de titel ‘Dinsdagen van het
Leefmilieu’. Deze conferenties behandelen heel uiteenlopende thema’s, zoals energie, voeding,
verontreiniging (geluidshinder, luchtverontreiniging), afval, biodiversiteit, enz. Deze evenementen vinden
plaats op verschillende plaatsen in de Stad, zodat de ganse bevolking de kans krijgt om ze bij te wonen. Deze
conferentiecyclus heeft in de eerste plaats tot doel om de inwoners te sensibiliseren voor de problemen op
het gebied van de duurzame ontwikkeling en om hen aan te moedigen om zich duurzamer te gedragen minder
schadelijk voor het milieu. De conferenties vormen ook een uitstekende gelegenheid om naar hen te luisteren
en op hun vragen te antwoorden. De publiciteit voor de conferenties wordt gevoerd door middel van affiches
en flyers, mails, uitnodigingen in huis-aan-huisbladen en op het internet. Toch is de opkomst voor deze
avonden nog altijd aan de lage kant. Het objectief van deze actie is dan ook om de deelname aan deze
conferenties op te voeren.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: informatie en sensibilisering van de inwoners voor milieuthema’s - bevordering van duurzaam
gedrag en duurzame investeringen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: realisatie van financiële besparingen door milieuvriendelijk gedrag / Begunstigden: de
inwoners
Sociaal: uitwisselingen tussen de inwoners en de administratie / Begunstigden: de Stad en haar
inwoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Cel Milieuraadgeving – kennis en ervaring van de externe betrokken partijen (APERe, Leefmilieu
Brussel-BIM, De Stadswinkel, OIVO, Inter-Environnement Bruxelles, Natagora, enz.)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in samenwerking met de externe betrokken partijen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Mei 2008

Beoogde resultaten
Binden van het publiek
en toename van het
aantal deelnemers (3050 personen naargelang
het onderwerp, de
locatie, enz.)

Gekozen indicatoren
Deelnamepercentage
aan de Dinsdagen van
het Leefmilieu

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Deelnamepercentage
van 97% (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

33

Modern en doeltreffend bestuur

Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.07

ADMINISTRATIE VOOR DUURZAME CONSUMPTIE SENSIBILISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Duurzame consumptie, ook ecologische consumptie genoemd of verantwoordelijke consumptie, is een manier
om producten of diensten te consumeren zodat de ecologische voetafdruk die met die producten of diensten
samenhangt, zoveel mogelijk wordt beperkt. In de praktijk komt dat er op neer over te gaan tot het beperken
of valoriseren van afval, hernieuwbare bestaansmiddelen te gebruiken, een vermindering van het energie- en
het waterverbruik, een verlaging van de producten die een impact hebben op het milieu en op de gezondheid
enz.
Alle beambten van de Stad zijn consumenten, zowel op het werk, thuis of tijdens hun vrije tijd. Rekening
houdend met het aantal beambten van de Stad, is het sensibiliseren van deze doelgroep wel degelijk relevant.
Daarom werd tijdens de periode van 2002 tot 2005 een nieuwsbrief “De Milieukrant” per mail onder het
personeel verspreid. De publicatie kon ook op het intranet worden geraadpleegd. Ook de “Praktische Gids
voor het Leefmilieu” en de “Gids voor Brusselse tuinen en balkons” kunnen op het intranet worden
geraadpleegd. Sinds februari 2009 worden artikelen voor de vaste rubriek ‘Ecologietip’ in de krant van het
gemeentepersoneel (PerBruNews) gepubliceerd. Deze artikelen zijn er in de eerste plaats op gericht om de
beambten van de Stad te informeren en te sensibiliseren voor verschillende milieuproblemen en zelfs om hen
bij te brengen zich op een andere manier te gedragen, minder schadelijk voor het milieu. Daarnaast worden
alle personeelsleden via de mailing ‘Algemene INFO’ attent gemaakt op de verschillende activiteiten die door
de Milieuraadgeving worden georganiseerd (Dinsdagen van het Leefmilieu, begeleide wandelingen enz…) en
uitgenodigd om eraan deel te nemen. In 2010 zullen maandelijks via het intranet en het internet berichten
over een ecologisch verantwoorde consumptie worden verspreid.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: vermindering van de ecologische voetafdruk door toepassing van een milieuvriendelijk gedrag /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: potentiële financiële besparingen door duurzame keuzen / Begunstigden: het
gemeentepersoneel en de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human Resources van de Milieuraadgeving en werkingsbudget
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in partnership met de Departementen Personeel en
Organisatie
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2002

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
7 artikels in de
PerBruNews (2011)

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Evenaring van het aantal Jaarlijks aantal artikels in Januari 2013
artikels verschenen in de de PerBruNews
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Beginsituatie
Geen alarm op het
intranet (2011)

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
PerBruNews
Dynamisch online zetten Jaarlijks aantal alarm op
op het Intranet van
het intranet
nieuwe raadgevingen
voor het Stadspersoneel

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.08

LOKALE INITIATIEVEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
STEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad Brussel zet zich al sinds 1995 in voor duurzame ontwikkeling. Daarom werd in 2008 een Lokale Agenda
21 uitgewerkt, met daarin concrete actieplannen. In het kader van die Agenda 21 lanceerde de Stad in 2011
voor het eerst een projectoproep voor lokale initiatieven rond duurzame ontwikkeling. Het doel van die
oproep was om rekening te houden met de ecologische uitdagingen waar onze planeet mee te maken krijgt,
door de burgers te mobiliseren en een andere manier van leven en ontwikkeling te bevorderen.
In het kader van dat ontwikkelingsbeleid en van de toepassing van de lokale Agenda 21 heeft het College van
Burgemeester en Schepenen in 2011 en 2012 een jaarlijks budget van 18.000 euro aan subsidies uitgetrokken,
om lokale initiatieven rond duurzame ontwikkeling in de Stad Brussel aan te moedigen. Het bedrag van de
toegekende subsidies is, afhankelijk van de categorie, maximaal 1000 of 2500 euro.
De projectoproep werd voornamelijk gericht naar inwoners, verenigingen (wijken, handelaars) en scholen. De
projecten moeten binnen een of meerdere van de volgende domeinen vallen: sensibilisering rond duurzame
ontwikkeling, biodiversiteit en groene ruimten, water, energie, afval beperken en beter recycleren, duurzame
voeding en consumptie, sociale integratie, toegang tot cultuur en kennis, leefomgeving, tewerkstelling en
economische ontwikkeling, sociale economie.
De kandidaten krijgen hulp bij het samenstellen van hun dossier van het Huis van de Participatie en het
Burgerschap. De jury is samengesteld uit onafhankelijke experts, en moet elk jaar de kandidaturen analyseren
met het oog op de selectie van de laureaten. Na de selectie verzorgt de coördinatie van de Lokale Agenda 21
de opvolging en evaluatie.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Governance: werking die de inbreng van de bevolking bevordert en microprojecten aanmoedigt transparantie van de selectie door een externe jury - versterking van de Lokale Agenda 21 /
Begunstigden: de gemeenschap
Milieu: rekening houden met het ecologische luik bij projecten van laureaten / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: rekening houden met het sociale luik bij projecten van laureaten / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: rekening houden met het economische luik bij projecten van laureaten / Begunstigden: de
gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Jaarlijks budget voor subsidies - human resources van de Stad om de kandidaten te begeleiden, de dossiers
administratief te ondersteunen en de opvolging en evaluatie - externe middelen voor de jury
Sturing en partnerships:
De Coördinatie van de Lokale Agenda 21, samen met het Departement Organisatie (Huis van de Participatie en
het Burgerschap)
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2011

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
18 kandidaturen
ingediend voor
projectoproep 2011

Beoogde resultaten
Stijging van lokale
zichtbaarheid en
belangstelling voor
projectoproep

Budget van 18.000 euro Stabilisatie of stijging
jaarlijks budget van de
toegekend aan
verschillende initiatieven Stad
(2011)
8 laureaten weerhouden Stabilisatie of stijging
in functie van het
van het aantal
beschikbare budget
weerhouden laureaten
(2011)

Gekozen indicatoren
Aantal ingediende
kandidaturen voor
projectoproep ‘lokale
initiatieven voor
duurzame ontwikkeling’
Jaarlijks budget
toegekend door de Stad
aan ‘lokale initiatieven
voor duurzame
ontwikkeling’
Aantal weerhouden
laureaten voor
projectoproep ‘lokale
initiatieven voor
duurzame ontwikkeling’

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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1.4 Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de
human resources

De administratie moet haar inspanningen richten op de dienstverlening aan de bevolking en aan de
gebruikers, zodat ze beter tegemoet kan komen aan de behoeften van de burgers. Deze doelstelling
van betrokkenheid is de weergave van een van de actieprincipes van modern openbaar bestuur. Dit
veronderstelt een continue verbetering van het onthaal in de diensten, het decentraliseren van de
diensten, het vereenvoudigen van de formaliteiten, de traceerbaarheid van de aanvragen of nog de
naleving van de beschikbaarheidstermijnen. Een efficiënte en proactieve administratie vereist echter
twee belangrijke ingrediënten: een uitstekende kennis van de specifieke eigenschappen van elke wijk
en het responsabiliseren van de ambtenaren. Met betrekking tot dit tweede aspect vereist de
valorisatie van de competenties van het personeel een modernisering van het management en het
behoud van de inspanningen op het gebied van de vormingen, meer bepaald met betrekking tot de
belangen van duurzame ontwikkeling.
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Actieterrein:

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.01

AANBOD AAN GEDECENTRALISEERDE DIENSTEN VERBETEREN

Actie, doelstellingen en context:
In overeenstemming met het algemene beleidsprogramma van de Stad betekent goed bestuur in de praktijk
dat een op de burgers gerichte administratie buurtdiensten aanbiedt. In dat verband werd in het verleden al
een eerste stap gezet door de invoering van verbindingsbureaus. Daar kunnen inwoners die niet in het
centrum wonen, de belangrijkste administratieve documenten verkrijgen, zoals identiteitskaarten en attesten
van gezinssamenstelling, of adreswijzigingen melden zonder dat ze zich daarvoor naar het administratief
centrum van de Stad aan de Anspachlaan in het stadscentrum hoeven te verplaatsen. Op het grondgebied van
de Stad zijn momenteel 5 verbindingsbureaus beschikbaar: Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren, Noord-Oost
en Terkameren.
In 2009 werd een tweede stap gezet met de uitvoering van een externe audit van de Sectie Burgerlijke Stand
en de Cellen Bevolking, Administratief Bureau voor vreemdelingen, Bijbehorende bestanden (reispassen,
rijbewijs, verkiezingsaangelegenheden) en Strafregister. Wat de verbindingsbureaus betreft, raadde de audit
aan om enerzijds openingsuren uit te breiden en anderzijds de dienstverlening uit te breiden tot uittreksels
van akten, rijbewijzen, uittreksels van het strafregister, kaarten voor buurtbewoners en alle operaties die met
niet Belgische burgers verband houden.
Op die basis keurde het College van Burgemeester en Schepenen op 4 februari 2010 een strategienota goed
voor de oprichting van een pilootbureau volgens de ‘nieuwe formule’ te Laken vanaf november 2010.
Gelijktijdig zal de ontwikkeling van de vier andere verbindingsbureaus worden voortgezet met een geleidelijke
verbetering van het onthaal van het publiek en met een betere toegankelijkheid van de diensten. Toch
impliceert de uitbreiding van de dienstverlening in de gedecentraliseerde bureaus een grotere veelzijdigheid
van het personeel dat aan die bureaus wordt toegewezen. Dit betekent dan ook dat daarvoor een geschikte
opleiding moet worden voorzien. Anderzijds zullen er geen nieuwe personeelsleden moeten worden
aangeworven, aangezien het personeel zal worden herverdeeld tussen het administratief centrum en de
gedecentraliseerde bureaus.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: vermindering van de verplaatsingen van de burgers naar het centrum van de stad /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: aanzienlijke tijdwinst voor de gebruikers dankzij de kortere wachtrijen voor de loketten /
Begunstigden: de inwoners
Sociaal: herstel van de band tussen de inwoners en de administratie / Begunstigden: de gemeenschap
Governance: nabijheid van de diensten en verbetering van de uitwisseling van informatie tussen de
Stad en haar inwoners / Begunstigden: de inwoners en de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Kostprijs van de informatisering van de diensten en de opleiding van het personeel
Sturing en partnerships:
Het Departement Demografie in samenwerking met het Departement Personeel (Cel Opleiding)
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2009

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Beperkt dienstenaanbod Uitbreiding van de
in de gedecentraliseerde dienstverlening in de
bureaus
gedecentraliseerde
bureaus

Gekozen indicatoren
Opening van het
pilootbureau van Laken

Evaluatieperiode
Uitgevoerd

Uitbreiding van de
dienstverlening in de
andere bureaus

Januari 2013

282 bezoeken per dag
aan de
gedecentraliseerde
bureaus (2011)

Aantal bezoeken per dag Januari 2013
aan de
gedecentraliseerde
bureaus

Toename van het bezoek
aan de
gedecentraliseerde
bureaus
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Actieterrein:

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.02

PROEFPROJECT LANCEREN VOOR HET REGISTREREN EN
DOORGEVEN VAN OPMERKINGEN VAN INWONERS

Actie, doelstellingen en context:
Dit project wil met drie acties reageren op moeilijkheden waarmee de inwoners te kampen hebben en de
ontwikkeling van een actieve burgerschap dynamiek ondersteunen: (1) door een toegankelijke en
identificeerbare administratieve aanwezigheid bieden; (2) met één gecentraliseerd meldpunt waar alle
aanvragen of “dagdagelijkse” problemen in de wijk gemeld kunnen worden; (3) en deze opmerkingen naar de
juiste dienst(en) doorsturen.
Dit is een proefproject. Het Huis van de Participatie en Burgerschap zou een permanentie houden in de
lokalen van (het gedecentraliseerde kantoor) van het Departement Demografie in Neder-over-Heembeek.
Deze lokalisatie biedt drie voordelen: het kantoor is elke dag open, beschikt over voldoende plaats en werkt al
op een voldoende manier. Door dit proefexperiment kan men de inwoners van Neder-over-Heembeek en de
“Mutsaardwijk” betere diensten aanbieden.
De modaliteiten van de verspreiding van de opmerkingen moet nog worden uitgeklaard evenals de
mogelijkheid van een Wijkfora internetsite. Voor meer details zie fiche 1.3.2 van de Agenda 21.

Relevantie op het vlak van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Governance: verbetering van de doorstroming van de informatie tussen de Stad en de
inwoners/Begunstigden: de inwoners van Laken
Sociaal: vermindering van de frustratie van de inwoners ten opzichte van hun wijk en de
overheidsdiensten/Begunstigden: de inwoners van Laken

Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 extra medewerker van het Huis van de Participatie en Burgerschap – kosten van de uitrusting (informatica en
meubilair) – werkingsbudget met inbegrip van de communicatiekennis van de vzw BRAVVO
(wijkobservatorium)
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Huis van de Participatie en Burgerschap) in samenwerking met het Departement
Demografie en de vzw BRAVVO
Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie
2 jaar

Begin

Einde

Maart 2010

September 2012

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Huidig geen kantoor in
het administratieve
bijhuis van NOH

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Uitbreiding van de
Opening van een
dienstverlening door het kantoor en detachering
Huis van de Participatie van een beambte
en Burgerschap

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
Toenadering van de
dienst met de vzw
BRAVVO

Beoogde resultaten
Verbetering van de
samenwerking met
BRAVVO

Ontbreken van
ruchtbaarheid omdat de
actie nog niet is
begonnen

Verbeteren van de
zichtbaarheid van de
dienstverlening:
verspreiden van
driemaandelijkse
informatie ( 66.000 huisaan-huisbladen) in Laken
Toename van het aantal
bezoeken en van het
aantal opmerkingen die
worden doorgestuurd

Geen informatie wordt
aan de burgers
doorgespeeld

Gekozen indicatoren
Invoering van een
systeem waarmee
gemeenschappelijke
informatie kan worden
doorgestuurd
Aantal informatiebladen
die enkel in de sector
Laeken worden
verspreid

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Men registreert 1%
Januari 2013
antwoorden op de totale
informatie die wordt
verspreid
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Actieterrein:

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.03

FORMALITEITEN VOOR DE HUURDERS VEREENVOUDIGEN DOOR
MIDDEL VAN EEN UNIEK LOKET

Actie, doelstellingen en context:
De Grondregie is een openbare verhuurder die uit een hele reeks departementen bestaat: een
verhuurkantoor, een technische dienst, een departement dat zich bezighoudt met de afrekeningen, een
boekhouding en departementen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van geschillen, voor de
renovatie van het patrimonium, voor de schoonmaak- en de onderhoudswerkzaamheden, voor de
vastgoedproductie,voor de valorisatie van het patrimonium enz… Hoewel deze organisatie complex is, is het
niet de bedoeling dat de huurder zich daaraan moet aanpassen. Daarom werd beslist om een uniek loket in
het leven te roepen, dat rechtstreeks in contact staat met de algemene directie en dat erover moet waken dat
iedere aanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld. Voor de invoering van dat unieke loket waren niet zoveel
middelen nodig, aangezien het veeleer gaat om een reorganisatie van het werkkader, met onder meer de
installatie van vier ontmoetingsruimten, die een zekere sfeer van vertrouwelijkheid creëren.
Het unieke loket heeft dan ook de verdienste dat het de communicatie tussen de Grondregie en haar huurders
rationaliseert. Vroeger werden deze laatste van de ene dienst naar de andere gestuurd omdat er niet één
referentiepersoon was. Sinds mei 2009 hebben de huurders één enkele contactpersoon die hun aanvragen
centraliseert en zich met de opvolging ervan bezighoudt – wat uiteindelijk tot een administratieve
vereenvoudiging leidt. Overigens worden ook heel wat problemen opgelost door het feit dat het unieke loket
van 09.00 tot 16.00 u telefonisch bereikbaar is. Daardoor hoeven de huurders zich niet telkens te verplaatsen.
De geplande actie is dan ook bedoeld om de effecten te meten van deze nog recente voorziening.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Governance: administratieve vereenvoudiging - betere communicatie / Begunstigden: de huurders en
de beambten van de Stad
Milieu: beperking van het aantal verplaatsingen / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human resources van de Grondregie voor de opvolging van de bereikte resultaten
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2009

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
8.620 aanvragen (2011)
95% van de interventies
werden gerealiseerd
binnen de maand (2011)

Beoogde resultaten
Betere opvolging van de
aanvragen
Kortere termijn voor de
tussenkomst

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal aanvragen en hun Januari 2013
typologie
Duur van de termijn voor Januari 2013
de tussenkomst
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Actieterrein:

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.04

BEWAKINGSPROCES IN DE WIJKEN INVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
Een van de diensten van de vzw BRAVVO is de dienst van de stadswachters van de Stad. Dit contingent van 130
beambten zorgt voor een erg sterke anwezigheid in de wijken – en dan meer bepaald op de sites van de
sociale woningen, in de achtergestelde wijken, in de openbare parken, in de onmiddellijke omgeving van
scholen en bij evenementen. De stadswachters dragen bij tot de leefbaarheid en spelen ook hun rol in de
identificatie van problemen in de wijken. Enerzijds voeren zij technische vaststellingen uit – en dan
voornamelijk sluikstorten, problemen op de openbare weg en het stadsmeubilair – en anderzijds doen ze
kwalitatieve vaststellingen over de evolutie van de wijken. De agenten brengen momenteel bijna 50.000
vaststellingen per jaar voort. BRAVVO zou de procedure voor het verzamelen van de gegevens willen
informatiseren (het ‘Flux’-project), om op die manier de invoer en de opvolging van de informatie te
vereenvoudigen (doorsturen naar de betreffende diensten, feedback naar de agenten toe en benutting van de
gegevens). Op die manier kan ook het papierverbruik dat door de huidige procedures wordt voortgebracht,
aanzienlijk worden verminderd.
Op basis van de vaststellingen van de stadswachters, de bemiddelaars en de straatwerkers en dankzij
verschillende enquetes en statistieken is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar over de levenskwaliteit
en het gevoel van onveiligheid in de wijken. Toch wordt die informatie omwille van het feit dat ze niet
automatisch wordt verzameld, vaak onvoldoende benut. De gegevens worden momenteel verzameld in een
Lokale Veiligheidsdiagnostiek (LVD), maar daarbij wordt de informatie wel met vertraging verwerkt.
Wijkproblemen evolueren echter snel en de inwoners verwachten dat op het gebied van de veiligheid op korte
termijn oplossingen worden toegepast. Daarom is het de bedoeling om de gegevens op een bijna-permanente
basis te verzamelen. Dit moet gebeuren met enerzijds een wijkobservatorium, waarbij de gegevens telkens na
zes weken worden geupdatet, en anderzijds een stappenplan voor de wijk in kwestie. Dat proces zal de interne
opvolging per wijk vergemakkelijken en zal ervoor zorgen dat er ieder jaar een volledige diagnose beschikbaar
is. De inhoud van die waarnemingen zou overigens het voorwerp kunnen uitmaken van een grotere feedback
naar de bevolking toe. Op die manier zou de deelname van de bevolking aan het gemeentelijke
preventiebeleid ook kunnen worden verbeterd (cf. jaarlijks ter beschikking stellen van een informatietool).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: snellere tussenkomst van de bevoegde diensten bij schade die wordt vastgesteld - opname van
omgevingselementen in de diagnostiek verslechtering van de levensomstandigheden in de wijk,
sluikstorten) / Begunstigden: de bewoners en de betreffende diensten
Economie: optimalisatie van de prestaties en de ronden die door de agenten worden gemaakt - betere
afstemming van de ingezette middelen op de behoeften in de wijken / Begunstigden: de bewoners en
de betreffende diensten
Sociaal: vooruitlopen op problemen in de wijk - verbetering van de leefomstandigheden - ter
beschikking stellen van een wijkbarometer / Begunstigden: de bewoners
Governance: efficienter gebruik van de gegevens - participatie van de bevolking (informatie in een
eerste fase) / Begunstigden: plaatselijke beleidmakers en de inwoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies voor het ‘Flux’-project - human resources van BRAVVO - technische ondersteuning van het Centrum
voor Informaticabeheer voor Lokale Besturen (GIAL)
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Sturing en partnerships:
De vzw BRAVVO (Algemene coordinatie, coordinatie van de stadswachters, Cel Interne Evaluatie) in
samenwerking met de sociale uisvestingsmaatschappijen, de openbare netheid, de openbare weg, de
politiezone en met de steun van GIAL
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
‘Flux’-project: 2 jaar
LVD: doorlopend

Start
2010
-

Voltooiing
2012
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen enkele
informaicaprocedure voor
het verzamelen van de
gegevens

Beoogde resultaten
Invoeren van een
unformaticaprocedure

Noodzaak om de gegevens
van de eerstelijnsteams te
centraliseren voor de
preventieactie met
betrekking tot de
levenskwaliteit in de wijken

Verbeteren de
reporting van de
ploegen, de vaststelling
van de stadswachters
en de
straathoekwerkers
uitbaten
De gegevens van de
Voortdurend bijwerken
eerstelijnsteam worden
van de boordtabellen
weinig gebruikt door andere per wijk, tijdens elke
diensten
interne vergadering
(ISO)

Noodzaak aan update van
de lokale
veiligheidsdiagnostiek

Diagnose per wijk
voorafgaand aan de
actie en verspreiding
van informatie tussen
professionelen
Verwezenlijking van de
analyse van de diverse
bronnen (kruising), en
de definitie van
prioritaire fenomenen

Gekozen indicatoren

Evaluatieperiode
e

Update van de
procedures van de
betrokken diensten

1 trimester 2012

Uitrusten van de 10
teams, en het
verwijderen van faxen
en papier
Oprichting van
periodieke ploeg
verslagen (min. 4
verslag per jaar/per
ploeg)

Juli 2012

Realisatie van de
wijkobservatorium
(min 6 per jaar voor
elk van onze wijken)

Januari 2013

Januari 2013

Communicatie van de
wijkgegevens tijdens
elke interne
vergadering (ISO)
Update van een
LVD/jaar

Maart 2013

Oprichting van
een steun (PPT)
Voorstelling aan het
College (1 x per jaar)
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Actieterrein:

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.05

BEAMBTEN VAN DE STAD OPLEIDEN OP HET VLAK VAN
DUURZAME ONTWIKKELING

Actie, doelstellingen en context:
In het kader van hun werk hebben de beambten van de Stad het recht en de plicht om opleidingen te volgen.
Die opleidingen beantwoorden aan individuele of collectieve behoeften. Sommige van die opleidingen staan
rechtstreeks in verband met duurzame ontwikkeling. Beambten worden regelmatig ingeschreven voor
algemene opleidingen over duurzame ontwikkeling en voor specifieke opleidingen met betrekking tot een
specifiek domein: duurzame overheidsopdrachten, ecologisch verantwoord bouwen, mobiliteit,
milieuvriendelijk beheer, milieuvriendelijk rijden enz. In 2008 bijvoorbeeld volgden 110 beambten, van wie de
meesten van het Departement Wegeniswerken afkomstig waren, een opleiding ecologisch verantwoord
autorijden. Daarnaast namen 30 beambten van de departementen Stedenbouw, Wegeniswerken, Openbaar
Onderwijs en Demografie in 2009 deel aan opleidingen over ecologisch verantwoord beheer. De Stad heeft op
dit gebied de volgende doelstelling voor ogen: de capaciteiten van de beambten op het gebied van duurzame
ontwikkeling blijven versterken en hen aanmoedigen om algemene of technische opleidingen te volgen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling binnen de administratie grotere betrokkenheid van het personeel bij kwesties in verband met duurzame ontwikkeling positieve impact op de andere pijlers Milieu, Sociaal en Economie / Begunstigden: de beambten van de
Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human Resources van de Cel Opleiding en de Cel Milieuraadgeving - trainers van externe instellingen opleiding van het Departement Personeel en gewestelijke subsidies
Sturing en partnerships:
Het Departement Personeel (Cel Opleiding) in partnership met het Departement Stedenbouw (Cel
Milieuraadgeving) en de opleidinginstellingen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Beoogde resultaten
Het aantal beambten die
een vorming over
duurzame ontwikkeling
volgen verhogen

Gekozen indicatoren
Aantal beambten die
opleidingen over
duurzame ontwikkeling
hebben gevolgd

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
127 beambten van de
Stad hebben
deelgenomen aan een
vorming over duurzame
ontwikkeling (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.06

HET GEVOEL VAN WELZIJN OP HET WERK BIJ HET STADPERSONEEL
VERHOGEN

Actie, doelstellingen en context:
Naast een juridische en morele waarde, is welzijn op het werk ook een indicator voor prestaties en efficiëntie.
Aangezien de Stad Brussel een lokale openbare administratie is, kunnen prestaties en efficiëntie van de
personeelsleden gemeten worden aan de hand van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers.
Een engagement op vlak van welzijn op het werk vereist de overgang van een herstellingslogica (absenteïsme,
turn-over, gebrek aan motivatie of betrokkenheid, stress, ...) naar een preventielogica van de psychosociale
risico's of meer globaal het bevorderen van de gezondheid en het welzijn op het werk. In eerste instantie moet
de plaats van de beambte binnen de Stad Brussel herzien worden.
De ontwikkeling van risicopreventie concentreert zich rond twee projecten: competentiebeheer en
transversale acties in verbinding met de campagne ter bevordering van welzijn op het werk. Deze campagne
omvat acties omtrent de sensibilisatie van de leidinggevenden met betrekking tot psychosociale
risicopreventie, een betere combinatie van werk en privéleven, aandacht voor het milieu, indeling van de
werkruimte voor een beter comfort, gezondheid, sport en omgaan met emoties.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Governance: een beleid voeren om een bedrijfscultuur te ontwikkelen en in te voeren / Begunstigden:
de personeelsleden van de Stad
Economie: optimilisatie van de prestraties, absenteïsme doen afnemen / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: de samenhang en het welzijn verbeteren / Begunstigden: de personeelsleden van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Interne middelen van het Departement Personeel, met inbegrip van de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk (IDPBW)
Sturing en partnerships:
Het Departement Personeel (IDPBW, Cel Vorming, Cel Communicatie en de verantwoordelijke van het project
Competentiebeheer) samen met het Departement Cultuur, Jeugd, Onstpanning en Sport (sportdienst en
cultuurdienst)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2012

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
2 sensibilisatieacties voor
gezonde voeding (2011)

Beoogde resultaten
Het aantal
sensibilisatieacties voor
gezonde voeding

Gekozen indicatoren
Aantal sensibilisatieacties
voor gezonde voeding
bestemd voor het

Bereikte resultaten
Januari 2013
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Beginsituatie
3 promoacties om de
toegankelijkheid van
cultuurevenementen te
bevorderen (2011)
2 acties ter bevordering
van sport als factor voor
een gezonde levenswijze
(2011)
1.236 beambten kregen
een gratis griepvaccin
(2011)
2 sensibilisatieacties ter
preventie van
psychosociale risisco's
(2011)
93% van de nieuwe
agenten volgde de
onthaaldag voor nieuwe
medewerkers (2011)
22 vormingsessies of
sensibilisatieacties in
verband met welzijn op
het werk (2011)

Beoogde resultaten
verhogen
Het aantal acties om de
toegankelijkheid van
cultuurevenementen te
bevorderen verhogen
Het aantal acties ter
bevordering van sport
voor een gezonde
levenswijze verhogen
Het aantal toegediende
griepvaccins verhogen

Gekozen indicatoren
personeel
Aantal acties om de
toegankelijkheid van
cultuurevenementen te
bevorderen
Aantal acties ter
bevordering van sport als
factor voor een gezonde
levenswijze
Aantal toegediende
griepvaccins

Bereikte resultaten

Het aantal
sensibilisatieacties ter
preventie van
psychosociale risico's
verhogen
Het percentage nieuwe
medewerkers dat de
vorming bij de
indiensttreding volgt
verhogen
Het aantal vormingen of
sensibilisatieacties in
verband met welzijn op
het werk verhogen

Aaantal
sensibilisatieacties ter
preventie van
psychosociale risico's

Januari 2013

Percentage nieuwe
medewerkers dat de
vorming bij de
indiensttreding volgt

Januari 2013

Aantal vormingen of
sensibilisatieacties in
verband met welzijn op
het werk

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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1.5 Openbare financiën

Dankzij de middelen waarover zij beschikt, kan de Stad haar bevoegdheden uitoefenen en handelen
voor het welzijn van de gemeenschap. De Stad moet dus over de noodzakelijke financiële middelen
beschikken om op gepaste wijze op te treden op gebieden die als prioritair worden beschouwd. In
het kader van de Agenda 21 zijn de lokale financiën dus bijzonder belangrijk. De toegenomen
zoektocht naar bijkomende subsidies kan bijvoorbeeld een waardevolle bron van extra middelen zijn.
De fiscaliteit kan een belangrijke hefboom worden om bepaald gedrag aan te moedigen of te
ontraden. De Stad kan ook een rol van voortrekker en voorbeeld vervullen door voorrang te geven
aan ethische en solidaire beleggingen.
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Actieterrein:

Openbare financiën

ACTIE 1.5.01

DE LOGICA VAN DUURZAME ONTWIKKELING INTEGREREN IN
GEMEENTEBELASTINGEN

Actie, doelstellingen en context:
Heel wat nationale of lokale overheden in België en in het buitenland trachten al enkele jaren hun fiscaliteit
geheel of gedeeltelijk te heroriënteren om op die manier de burgers te bewegen tot een meer
verantwoordelijk gedrag op sociaal, economisch of ecologisch vlak of, anderzijds, schadelijk geacht gedrag te
beboeten. Ook de Stad Brussel past deze methode toe. De belastingen die worden geheven, zullen eerst
nauwkeurig geanalyseerd worden om ervoor te zorgen dat de gemeentebelasting bij een ongewijzigde fiscale
druk volop de logica van de duurzame ontwikkeling integreert. Om de globale fiscale druk niet te verhogen,
zouden de inkomsten uit de belastingen op schadelijk gedrag symbolisch kunnen worden gecompenseerd door
de toekenning van premies of de verlaging van andere belastingen aangaande meer duurzaam gedrag.
Er zijn verschillende acties voorzien om het besluitvormingsproces voor te bereiden. In de eerste plaats komt
het erop aan om de officieel aanbevolen strategieën ten gunste van een duurzame fiscaliteit te inventariseren,
aangezien de maatregelen van de Stad in dezelfde logica moeten passen van het op Europees, Belgisch en
regionaal niveau gevolgde beleid. Gelijktijdig dient de nodige informatie te worden verzameld over de
ervaringen van de Brusselse, Belgische of buitenlandse overheden op het gebied van de duurzame fiscaliteit en
dienen voorstellen te worden geformuleerd om de fiscaliteit van de Stad te heroriënteren. Bij die
informatieverzameling zullen ook andere goede praktijken in verband met de financiële aspecten van lokale
Agenda 21’s verzameld worden, wat dan misschien als inspiratiebron kan dienen voor de invoering van andere
acties. Daarnaast is een screening voorzien van de geldende reglementen, zodat een duidelijk zicht wordt
verkregen op de maatregelen die een nadelige invloed hebben op de duurzame ontwikkeling en de
mogelijkheden om bestaande belastingen te wijzigen met het oog op het creëren van incentives die moeten
leiden tot gedrag dat meer op duurzame ontwikkeling is gericht.
Bovendien moeten onze acties rekening houden met de beslissingen en/of voorstellen inzake fiscale
harmonisering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: voorbeeldrol en stimulerende functie van de Stad op het gebied van duurzame
ontwikkeling - maatregelen met een gunstige invloed op duurzame ontwikkeling en met een
rechtstreekse impact op de andere pijlers: milieu, sociaal en economie / Begunstigden: de
gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Een persoon van niveau A om de actie uit te voeren (minstens 64 werkdagen) - externe
samenwerkingsverbanden
Sturing en partnerships:
Het Departement van Financiën in samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en gespecialiseerde onderzoekscentra
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Oktober 2010

Voltooiing
-

Beoogde resultaten
Opstellen van inventaris
van bestaande goede
praktijken en
vernieuwende
mogelijkheden
Uitwerken van een
studie over relevante
ervaringen van andere
plaatselijke overheden
en formulering van een
voorstel voor de
heroriëntering van de
fiscaliteit van de Stad
Geleidelijk screenen van
de belastingreglementen
en goedkeuren van
wijzigingen

Gekozen indicatoren
Inventaris beschikbaar

Evaluatieperiode
Januari 2013

Voorstellen en studie
beschikbaar

Januari 2013

Aantal
belastingreglementen
die ten gunste van de
duurzame ontwikkeling
werden gewijzigd

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Onvoldoende kennis van
de bestaande
instellingen en geldende
voorzieningen (2010)
Weinig kennis van de
initiatieven die door
andere plaatselijke
overheden werden
genomen (2010)

44 in voege zijnde
belastingreglementen
(2010)
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Actieterrein:

Openbare financiën

ACTIE 1.5.02

FISCALITEIT BENUTTEN ALS MIDDEL IN DE STRIJD TEGEN
LEEGSTAND EN BRAAKLIGGENDE GRONDEN

Actie, doelstellingen en context:
Een van de prioritaire doelstellingen die zowel door de Stad als door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
werden aangekondigd, betreft de uitbreiding van het aanbod openbare woningen ten opzichte van de nog
steeds groeiende vraag. Daarbij wordt gelet op de concentratie van de bebouwing ten nadele van de spreiding
van de gebouwen – een benadering die meer middelen vergt. Een andere doelstelling heeft betrekking op het
harmonieuze delen van de stedelijke omgeving, de maatschappelijke en functionele diversiteit en het behoud
van de visuele kwaliteit van de stad als onschatbaar historisch en toeristisch patrimonium.
Ondanks de inspanningen die de Stad al vele jaren levert op het gebied van de bestrijding van verkrotting,
braakliggende terreinen en constructies zonder bestemming, tellen we op het grondgebied van de Stad
momenteel nog altijd tot 500 handelszaken waarvan de bovenverdiepingen leeg staan en ongeveer 200
gebouwen en terreinen die verlaten, verwaarloosd, onbewoond of onafgewerkt zijn. Toch zette de Stad
hiervoor in de loop der tijd verschillende innoverende hulpmiddelen in. We denken daarbij aan de coördinatie
van de strijd tegen de stadskankers en de toekenning van een specifieke opdracht aan de Afvaardiging voor de
Ontwikkeling van de Stad (AOS). Deze laatste heeft het systematisch gebruik maken van de verschillende
hefbomen als opdracht– gaande van een eenvoudig contact met de eigenaars om hen aan te moedigen om de
ruimten in kwestie te herstellen en opnieuw te laten bewonen, tot en met de stopzetting en zelfs de
onteigening van een zaak over stimulansen via premies tot de aanleg van afzonderlijke toegangen of de
toepassing van de belastingen op verlaten gebouwen en terreinen (cf. Acties 3.1.8 en 3.1.9).
Uitgerekend deze laatste hefboom werd in 2010 herzien in een poging om hem doeltreffender te maken. De
nieuwe tekst van het goedgekeurde belastingreglement bevat dan ook talrijke aanpassingen: zo werd het
toepassingsgebied van het reglement uitgebreid en beter omschreven, werd de procedure voor vaststellingen
gewijzigd in een streven om het administratieve werk te verlichten en werden de oorzaken voor vrijstelling
beperkt en gereorganiseerd. Nu de nieuwe tekst van kracht is geworden, blijkt dat de nieuwe verordening een
groter team beëdigde controleurs vereist die bevoegd zijn om vaststellingen te doen. Bovendien moeten die
controleurs kunnen beschikken over een informatica-uitrusting waarmee ze rechtstreeks op het terrein
beknopte, maar toch volledige en juridisch stevige vaststellingen kunnen doen. Dit zijn dus de volgende
inspanningen die zullen worden gedaan voor de optimalisatie van de doeltreffendheid van deze belasting.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Governance: maatregelen die een rechtstreekse impact hebben op de andere pijlers: het milieu, de
maatschappij en de economie / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: opnieuw tot leven brengen van de zone en commerciële ontwikkeling / Begunstigden: de
economische marktspelers
Milieu: beperking van de hinder door de buurt - opwaardering van de ruimte door nieuwe constructies
of renovatie / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: toename van het aantal beschikbare woningen / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
3 en 5 extra beambten voor de belastingsdienst - aankoop van mobiele apparaten en software voor de
invoering van de vaststellingen - opdracht van de Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad (AOS)
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Sturing en partnerships:
Het Departement van Financiën in partnership met het Departement Stedenbouw (AOS)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Januari 2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
68 kohierartikelen op
02/04/2012

2.302.375 euro
(02/04/2012)

1.545.500 euro
(02/04/2012)

Beoogde resultaten
Terugdringen van het
aantal verlaten
gebouwen en terreinen

Gekozen indicatoren
Aantal verlaten,
verwaarloosde,
onbewoonde of
onafgewerkte
gebouwen en gronden
Toepassen van het
Totaal bedrag dat
belastingreglement op
ingekohierd werd in het
de onroerende goederen kader van het
waarvan de staat van
belastingreglement
leegstand of
betreffende leegstand
verwaarlozing werd
en braakliggende
vastgesteld
gronden
Totaal bedrag dat geïnd
werd in het kader van
het belastingreglement
betreffende leegstand
en braakliggende
gronden

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

53

Modern en doeltreffend bestuur

Actieterrein:

Openbare financiën

ACTIE 1.5.03

BEROEP OP SUBSIDIES UITBREIDEN EN OPTIMALISEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad ontvangt ieder jaar een groot aantal specifieke subsidies. Hiertoe heeft ze in haar budget voor 2010
meer dan 80 miljoen euro ingeschreven dat van een honderdtal verschillende subsidieprogramma’s afkomstig
is. Die situatie zou nog geoptimaliseerd kunnen worden. De subsidies worden immers door ieder Departement
en dienst aangevraagd, opgevolgd en geïnd in functie van de respectieve bevoegdheden, zonder dat de
informatie over de subsidieprogramma’s waarvan de Stad zou kunnen genieten wordt gecentraliseerd.
Bovendien wordt ook niet opgevolgd wat voor ieder onder hen wordt voorbehouden.
Die toestand leidt tot vier problemen. In de eerste plaats wordt voor bepaalde subsidieprogramma’s geen
aanvraag ingediend door de Stad, doordat de dienst die verantwoordelijk is voor de betreffende materie of de
bevoegde schepenen er niet van op de hoogte zijn. Vervolgens doet de Stad vooral een beroep op
subsidieprogramma’s om projecten die ze wil initiëren en ondersteunen, mee te financieren. De Stad heeft
echter de identificatie van alle beschikbare subsidies nog niet gesystematiseerd waarmee eventueel projecten
worden geïnitieerd die van de voordelen van de bestaande programma’s zouden kunnen genieten. Daarnaast
blijkt de opstelling van een kandidatuur voor een projectoproep in bepaalde gevallen een complexe taak,
waarvoor de hulp van een specialist moet worden ingeroepen. Ten slotte worden heel wat subsidies
ingeschreven op de jaarlijks gestemde begroting, welke dan uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk worden
geïnd. Dit kan het gevolg zijn van een ingeschreven subsidie, die nog niet werd bevestigd en uiteindelijk niet
wordt toegekend. Ofwel is het te wijten aan het niet verzekeren van de noodzakelijke administratieve
opvolging om een maximaal deel van de subsidie te innen.
De Vereniging van de Steden en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) heeft een
database samengesteld met daarin de subsidies die van belang kunnen zijn voor de Brusselse gemeenten. De
VSGB geeft zelf aan dat die database niet volledig is. Europese subsidies worden er bijvoorbeeld niet in
opgenomen, waardoor de Stad heel wat potentiële inkomsten niet of onvoldoende benut.
Binnen het Departement van Financiën zou dan ook een cel ‘Subsidies’ moeten worden opgericht. Die cel zou
de volgende taken op zich moeten nemen:
1. Regelmatig contact opnemen met de ambtenaren van ieder departement die verantwoordelijk zijn voor
de aanvragen van subsidies, waardoor een netwerk wordt samengesteld van referentiepersonen voor de
subsidies.
2. Projectoproepen onderzoeken en ze doorspelen aan de diensten die er zouden kunnen op antwoorden, en
dit zowel voor bestaande activiteiten als voor nieuwe en nog te initiëren activiteiten.
3. De voorbereiding van het dossier begeleiden op basis van de daartoe ontwikkelde specifieke know-how
die op dat gebied werd ontwikkeld.
4. Constant in contact staan met de controle van de uitgaven en de inkomsten, zodat iedere uitgave die het
voorwerp zou kunnen uitmaken van een subsidie en waarvan het ontwerp van besluit de redenen niet
vermeldt waarom er geen gebruik wordt gemaakt van die subsidie, een ongunstig advies krijgt.
5. Nauwkeurige criteria opstellen, die toelaten een subsidie in de begroting in te schrijven.
6. Het verzekeren van voldoende opvolging, zodat van de volledige subsidie kan worden genoten.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: goed beheer van de openbare financiën met een onrechtstreekse impact op de andere
pijlers milieu, sociaal en economie / Begunstigden: de gemeenschap
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
- Een cel ‘Subsidies’ bij het Departement van Financiën
- Opleiding van de personen werkzaam bij de cel ‘Subsidies’
- Aanduiden van referentiepersonen in andere betrokken departementen
Sturing en partnerships:
Het Departement van Financiën in partnership met de departementen die in aanmerking komen om subsidies
te zoeken en te beheren
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2011

Voltooiing
-

Gekozen indicatoren
Aangeduide en
opgeleide
verantwoordelijke

Evaluatieperiode
Januari 2013

Bescheiden evolutie in
de benutting van
subsidies

Beoogde resultaten
Oprichten van een cel
‘Subsidies’ binnen het
Departement van
Financiën en specifieke
opleiding voor het
zoeken van subsidies
Toename van het aantal
en het volume subsidies
waarvan de Stad geniet

Januari 2013

Niet inning of
ondermaats gebruik van
sommige subsidies

Innen en volledig
gebruiken van
toegekende subsidies

Aantal gesubsidieerde
projecten
Totale volume van
geïnde subsidies
Aandeel van de
ontvangen en
uitgegeven subsidies in
het totale aantal
subsidies dat in de
begroting werden
ingeschreven

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Gebrek aan centralisatie
en specifieke
competentie op het
gebied van het beheer
van subsidies

Januari 2013
Januari 2013
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Actieterrein:

Openbare financiën

ACTIE 1.5.04

ETHISCHE EN SOLIDAIRE BELEGGINGEN UITBREIDEN

Actie, doelstellingen en context:
De financiële beleggingen in ethische of maatschappelijk verantwoorde financiële producten
(spaarrekeningen, beleggingsproducten enz…) dienen om projecten of ondernemingen te financieren die aan
bepaalde maatschappelijke (werkgelegenheid, relatie met de plaatselijke gemeenschap enz…), ecologische
(luchtvervuiling, watervuiling, enz.) en klassieke financiële en economische criteria beantwoorden op het
gebied van het rendement en de risico’s. Die financiële producten vormen op die manier een positieve druk
ten gunste van dit soort projecten, waarmee ondernemingen worden aangemoedigd om op vrijwillige basis
productiewijzen toe te passen die meer rekening houden met de beschikbare human resources en natuurlijke
rijkdommen. Dit zijn dus hefbomen die door verschillende actoren kunnen worden gebruikt (spaarders,
financiële tussenpersonen, ondernemingen, overheidsinstellingen, regeringen) om een duurzame ontwikkeling
te bevorderen. Die hefbomen zullen des te doeltreffender zijn naarmate de markt van die producten groter is
en de criteria waarmee rekening wordt gehouden, vollediger en veeleisender zijn.
De Stad heeft beleggingen ter waarde van 2.058.559,53 euro geplaatst bij Triodos, een bank die uitsluitend
beleggingen aanbiedt die aan ethische criteria voldoen. De Stad heeft zich ten doel gesteld om steeds meer
gebruik te maken van rekeningen en beleggingen die niet alleen aan financiële prestatiecriteria voldoen, maar
ook aan ethische, maatschappelijke en ecologische criteria en aan criteria op het gebied van de solidariteit.
Teneinde duidelijk te stellen wat ze daarmee bedoelt, zal de Stad een rapport opstellen over de producten die
door de bank- en financiële instellingen worden aangeboden, het Europees en Belgisch wettelijk kader in dat
verband, de bestaande labels en certificaties, de positieve ervaringen van andere Belgische openbare
instellingen en overheden en de informatie en de aanbevelingen die door de gespecialiseerde verenigingen
worden verspreid.
Op die basis zal de Stad alle rekeningen en beleggingen analyseren die ze al bezit. Ze zal in de toekomst ook bij
iedere overheidsopdracht die ze voor financiële diensten zal lanceren, systematisch een alternatief vragen van
een rekening of belegging die beantwoordt aan de zonet omschreven ethische criteria. De Stad zal ook steeds
systematisch bij de geraadpleegde ondernemingen de financiële instellingen opnemen die in de eerste fase van
de actie werden geïdentificeerd als instellingen die ethische producten aanbieden. We vermelden hier dat de
opname van financiële en ethische criteria de keuze in bepaalde gevallen zou kunnen oriënteren in de richting
van beleggingen of rekeningen met een lager financieel rendement dan het bestaande rendement. Deze keuze
zou leiden tot een vermindering van de inkomsten, die wordt gerechtvaardigd door de zekerheid dat de
fondsen van de Stad activiteiten financieren die in overeenstemming zijn met haar waarden.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: goed beheer van de openbare financiën met een onrechtstreekse impact op de andere
pijlers: milieu, sociaal en economie / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human resources van het Departement van Financiën
Sturing en partnerships:
Het Departement van Financiën
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Onvoldoende kennis van
de criteria, labels en
financiële producten die
aan bepaalde ethische
voorwaarden voldoen

Beoogde resultaten
Inventaris van de
financiële producten,
criteria en labels die aan
bepaalde ethische
voorwaarden voldoen

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Beschikbaarheid van een Januari 2013
inventaris van de
criteria, labels en
financiële producten die
ethische zijn

Ontbreken van
consensus over de
definitie van de term
‘ethisch’

Omschrijving van de
ethische criteria die de
Stad onderschrijft

5.130.462,69 euro op
04/04/2012

Toename van het
aandeel beleggingen en
rekeningen van de Stad
die aan ethische criteria
voldoen

Beschikbaarheid van een Januari 2013
verslag met de
omschrijving van de
ethische criteria die de
Stad onderschrijft
Bedrag van de
Januari 2013
beleggingen en
rekeningen van de Stad
die aan ethische criteria
voldoen
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1.6 Overheidsopdrachten

Het thema ‘duurzame ontwikkeling’ staat centraal in het beleid van openbare aankopen van de Stad
en het OCMW. Het gaat om een cruciaal aspect, aangezien de consumptiewijzen van de Stad en het
gunnen van duurzame overheidsopdrachten een reële impact kunnen hebben op de bescherming van
het milieu, het verkleinen van de ecologische voetafdruk in verband met de werking van de openbare
diensten, de ondersteuning van waardig werk en het creëren van groene banen evenals het
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Door ernaar te streven om goederen, diensten en werken te
verwerven waarvan de ecologische en sociale impact wordt gematigd of zelfs positief wordt gemaakt,
nemen de Stad en het OCMW deel aan een proces dat de leveranciers en dienstverstrekkers ertoe zal
brengen om hun offertes te wijzigen door hun productie- en uitvoeringswijzen aan te passen.
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Actieterrein:

Overheidsopdrachten

ACTIE 1.6.01

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNEN VOOR DE
LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN DE STAD

Actie, doelstellingen en context:
In België vertegenwoordigt het financiële volume van de overheidsopdrachten bijna 15 % van het Bruto
Binnenlands Product (BBP). Rekening houden met duurzame ontwikkeling bij openbare aankopen kan dan ook
een groot verschil maken. Door meer duurzame overheidsopdrachten te gunnen, wil de Stad een wijziging in
het consumptiegedrag tot stand brengen en een voorbeeldfunctie vervullen voor de burgers.
De afgelopen jaren heeft de wetgevende macht de reglementering van de overheidsopdrachten uitgebreid
met mechanismen die ervoor zorgden dat in de bijzondere bestekken ook ecologische criteria en criteria op
het gebied van de duurzame ontwikkeling werden opgenomen. In het Departement Aankoopcentrale zal
hiervoor de nodige knowhow moeten worden opgebouwd. Om die reden zullen meerdere beambten van het
Departement zich moeten specialiseren in de gunning van overheidsopdrachten voor duurzame diensten en
leveringen. De Stad heeft heel uiteenlopende opdrachten en omvat daardoor een indrukwekkend aantal
verschillende vakken. Die grote diversiteit vereist echter ook gevarieerde technische kennis over de leveringen
en diensten die worden besteld. Deze technische knowhow zal aan de Cel Milieuraadgeving worden
toevertrouwd, maar daarnaast zullen extra personeelsleden en een ruimere interne competentie moeten
worden voorzien dan degene die momenteel beschikbaar zijn.
Het welslagen van de actie die moet worden uitgevoerd, zal worden bepaald door het partnership tussen de
Departementen Aankoopcentrale en Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving). Hiervoor zal een werkgroep worden
opgericht. Haar belangrijkste opdracht zal erin bestaan om die nieuwe samenwerking te organiseren en zo
goed mogelijk te versterken. De werkgroep zal ook de externe actoren moeten identificeren op wie een
beroep zou kunnen worden gedaan op het moment dat de actie moet worden ondersteund. Daarbij zal een
inventaris van de bestaande overheidsopdrachten worden opgesteld. Daarna zullen de prioriteiten worden
vastgelegd. Deze laatste activiteit zal worden bepaald door de knowhow die al beschikbaar zal zijn bij de twee
betrokken departementen. Ten slotte zullen verschillende acties worden ondernomen om het
gemeentepersoneel te sensibiliseren voor een verantwoord en milieuvriendelijk gebruik. Dit moet gebeuren
door de promotie van ecologisch verantwoorde producten en materiaal. Daarbij zal onder meer het
informaticaprogramma dat momenteel binnen het Departement Aankoopcentrale wordt ontwikkeld, zo
worden aangepast dat het de gemeenteambtenaren van de Stad in staat zal stellen om duurzame producten
gemakkelijker te herkennen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Governance: verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling binnen de administratie /
Begunstigden: de gemeentebeambten van de Stad
Economie: ondersteuning van leveranciers die het nodige belang hechten aan duurzame ontwikkeling /
Begunstigden: de economische marktspelers met ecologische prioriteiten
Milieu: vermindering van de ecologische impact van de overheidsopdrachten van de Stad /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: voorbeeldfunctie van de Stad op het gebied van duurzame consumptie / Begunstigden: de
gemeenschap
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Versterking van de Cel Milieuraadgeving (human resources en competentie) - knowhow van de
Aankoopcentrale, van de Cel Milieuraadgeving en van externe partners - samenwerking tussen de twee
departementen - ontwikkeling van de informaticatool
Sturing en partnerships:
Het Departement Aankoopcentrale in partnership met het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) en
in samenwerking met de andere departementen van de Stad en met het Centrum voor Informaticabeheer voor
Lokale Besturen (GIAL)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
4 vergaderingen van de
werkgroep
Aankoopcentrale/Milieu
raadgeving (2011)
133 uren van de
opleidingen die door de
beambten van beide
entiteiten worden
gevolgd (2011)
Inventaris van de
overheidsopdrachten

49 duurzame
overheidsopdrachten
(2011)

66% van de duurzame
overheidsopdrachten
(2011)

Beoogde resultaten
Wisselwerking van een
werkgroep
Aankoopcentrale/Milieura
adgeving
Behoud van de knowhow
van de Aankoopcentrale
en de Milieuraadgeving

Gekozen indicatoren
Aantal vergaderingen
van de werkgroep
Aankoopcentrale/Milieu
raadgeving
Aantal uren van de
opleidingen die door de
beambten van beide
entiteiten worden
gevolgd
Beschikbare en
Beschikbare en
geüpdatete inventaris van geüpdatete inventaris
de overheidsopdrachten van de
overheidsopdrachten
Integratie van duurzame Aantal van de duurzame
criteria in de opdrachten overheidsopdrachten in
beheer door de
Aankoopcentrale
(leveringen en diensten)
Percentage van de
duurzame
overheidsopdrachten in
beheer door de
Aankoopcentrale
(leveringen en diensten)

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Overheidsopdrachten

ACTIE 1.6.02

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNEN VOOR DE
LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN HET OCMW

Actie, doelstellingen en context:
Duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten is een belangrijk item. Door meer duurzame
overheidsopdrachten voor zijn leveringen en diensten te gunnen, hoopt het OCMW een verandering in het
consumptiegedrag op gang te brengen en een voorbeeldrol te spelen voor de burgers. Momenteel wordt in
sommige bestekken ook rekening gehouden met criteria op het gebied van de duurzame ontwikkeling –
bijvoorbeeld voor de aankoop van benodigdheden zoals papier, onderhoudsproducten, zuinige elektrische
huishoudtoestellen of schone voertuigen.
Toch wenst het OCMW die methode nog uit te breiden. De instelling hanteert daarbij de volgende vier
doelstellingen: (1) ecologische clausules integreren via labels of certificaties (kwalitatieve selectie) of
technische specificaties (uitvoeringsbepalingen) die aan iedere opdracht worden aangepast; (2) sociale
bepalingen integreren door de opdracht voor te behouden aan bepaalde categorieën van ondernemingen of in
de uitvoeringsbepalingen telkens wanneer dat mogelijk is; (3) de lijst van de ondernemingen waarmee contact
wordt opgenomen, heroriënteren in het kader van de onderhandelde procedures naar ondernemingen in de
sector van de integratie, van de sociale economie of met certificaties op het gebied van de
milieuvriendelijkheid telkens wanneer dat mogelijk is; (4) de bewustwording bij de ambtenaren/klanten
versnellen, zodat ze die producten aanvaarden.
Sinds begin 2011 hebben de personeelsleden van de Centrale Aankoopdienst, te dezen titel, het netwerk van
de duurzame openbare aankopers vervoegd, door het volgen van de vormings- en begeleidingscyclus inzake
openbare aanbestedingen en inlassing van milieucriteria en duurzame criteria, georganiseerd door Leefmilieu
Brussel.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Bestuur: verspreiding van een cultuur van de duurzame ontwikkeling binnen het OCMW/Begunstigden:
de ambtenaren van het OCMW
Economie: ondersteuning van ondernemingen voor wie duurzame ontwikkeling belangrijk is – werk
bieden aan laag geschoolde personen/Begunstigden: ondernemingen voor wie duurzame ontwikkeling
belangrijk is – bepaalde categorieën werkzoekenden
Milieu: beperking van de milieu-impact van de overheidsopdrachten van het OCMW/Begunstigden: de
gemeenschap
Maatschappij: voorbeeldfunctie van het OCMW op het gebied van duurzame consumptie –
ondersteuning van de sociale economie/Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Grotere beschikbaarheid van de human resources die tijdens de opstelling van de bestekken de mogelijke
labels en/of technische kenmerken beheersen en/of het personeel dat die dienst zou kunnen verlenen
Sturing en partnerships:
De Aankoopcentrale van het OCMW
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Voorlopige kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

Gekozen indicatoren
Aantal en volume van de
duurzame
overheidsopdrachten

Evaluatieperiode
Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
6 opdrachten van
leveringen waarin
systematisch duurzame
criteria waren
geïntegreerd (papier,
enveloppen,
kantoormateriaal,
onderhoudsproducten,
meubilair, elektriciteit)
Geen enkele specifieke
onderhandelingsprocedure
voor de sociale economie
of de milieuvriendelijke
ondernemingen

Beoogde resultaten
Verhoging van het aantal
opdrachten waarin
duurzame criteria zijn
geïntegreerd

Verhoging van het aantal
Aantal
Januari 2013
onderhandelingsprocedures onderhandelingsprocedures
van dit type
waarvoor alleen contact
wordt opgenomen met
ondernemingen uit de
sociale economie of met
milieuvriendelijke
ondernemingen
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Actieterrein:

Overheidsopdrachten

ACTIE 1.6.03

VOORRANG GEVEN AAN DE AANKOOP VAN DUURZAME EN
ETHISCHE SPELLEN EN SPEELGOED

Actie, doelstellingen en context:
De Stad vangt meer dan 1.500 kinderen op via een netwerk van 34 infrastructuren (kinderdagverblijven,
kinderopvangplaatsen en peuterspeelzalen). Daarnaast biedt de Dienst Gezin iedere week aan de kinderen
vergezeld door hun ouders, in verschillende wijken van de stad vijf sessies psychomotriciteit, een workshop
muziek en een ontmoeting tussen verschillende generaties aan.
Het welzijn van het kind vormt al jarenlang de centrale zorg van de diensten voor het kleine kind. Daarbij
worden hoogwaardige spellen en speelgoed ter beschikking gesteld, die de nieuwsgierigheid en de
ontdekkingszin van de kinderen moeten stimuleren. Spellen en speelgoed vormen dan ook een fundamenteel
hulpmiddel voor het personeel dat de affectieve en senso-motorische ontwikkeling van de allerkleinsten
begeleidt.
In de context van een algemene inspanning van de Stad om ecologische en sociale eisen in de verschillende
overheidsopdrachten van leveringen te integreren, dienden de betrokken departementen bij de
Aankoopcentrale een aanvraag in tot wijziging van het bestek van de jaarlijkse opdracht, zodat er ook een
specifiek lot van duurzame spellen en speelgoed wordt geïntegreerd. Uiteraard zal die integratie geleidelijk
aan gebeuren, aangezien ze zal gebeuren bij de jaarlijkse vernieuwing van de voorraden. Die ontwikkeling zal
ook een wijziging vereisen van de consumptiegewoonten binnen de onthaalmilieus.
Intussen werd al een eerste inventaris opgesteld. Op basis daarvan konden 15 types houten voorwerpen met
het FSC-label worden geïdentificeerd (puzzels, telramen, driewielers, muziekinstrumenten, autogarages,
rijgkralen enz…). De keuze werd gemaakt in functie van het gebruikte materiaal (natuurlijke stoffen, zonder
toxische verf enz…) en hun duurzaamheid (gemakkelijk afwasbaar, beschikbaarheid van onderdelen, weinig
kleine onderdelen die kunnen breken enz..). Eén bepaling van de opdracht stelt duidelijk dat de inschrijver ook
een completere catalogus van duurzame spellen en speelgoed moet aanbieden (met poppen van
gerecycleerde stoffen, doekjes, ballen enz…). Het is de bedoeling het gamma voorgestelde voorwerpen ieder
jaar iets meer uit te breiden.
Op ethisch vlak werden de afgelopen jaren al vaker vragen gesteld over de speelgoedindustrie – en dan meer
bepaald in verband met de productieomstandigheden van de meest voorkomende producten. De International
Council of Toy Industry (ICTI) stelde dan ook een charter van goede praktijken op, de ICTI Care. De inschrijvers
van de opdracht zullen moeten kunnen aantonen dat ze dat charter hebben ondertekend.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Governance: verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling binnen de administratie /
Begunstigden: de gemeentebeambten van de Stad
Economie: ondersteuning van de ondernemingen voor wie duurzame ontwikkeling belangrijk is /
Begunstigden: ondernemingen voor wie duurzame ontwikkeling belangrijk is
Milieu: beperking van het milieu-impact van de overheidsopdrachten van de Stad / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: voorbeeldfunctie van de Stad op het gebied van duurzame consumptie - verspreiding van een
cultuur van duurzame ontwikkeling bij de gezinnen / Begunstigden: de gemeenschap
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Overleg tussen de betrokken diensten - fractie van het budget dat aan duurzame aankopen wordt toegekend
(20 %)
Sturing en partnerships:
Het Departement Demografie (Dienst Crèches) en het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
(Dienst Gezin) in samenwerking met de Aankoopcentrale en met de steun van het Departement Stedenbouw
(Cel Milieuraadgeving)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
21,72% van de begroting Verhoog duurzame
voor spellen en
speelgoed en spelletjes
speelgoed toegewezen
aan duurzame producten
3040,60 euro uitgegeven
aan duurzaam speelgoed
(2011)

Gekozen indicatoren
Percentage van het
budget uitgegeven voor
duurzaam speelgoed

Evaluatieperiode
Januari 2013

Uitgegeven bedrag voor Januari 2013
het duurzaam speelgoed
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Actieterrein:

Overheidsopdrachten

ACTIE 1.6.04

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN AANGAAN VOOR DE
WERKEN EN DIENSTEN VAN DE STAD

Actie, doelstellingen en context:
Door ecologische en maatschappelijke criteria te integreren in de overheidsopdrachten van werken of
diensten kunnen de plaatselijke overheden de impact van hun activiteiten op het milieu aanzienlijk beperken.
Op die manier vormen die opdrachten een ware hefboom waarmee de markt in de richting van nieuwe
producten kan worden geleid, waardoor de leveranciers op hun beurt hun aanbod zullen moeten aanpassen.
In het licht van de aanbevelingen voor duurzame ontwikkeling die door de Stad zullen worden opgesteld en de
nieuwe gewestelijke reglementering in verband met de energieprestaties van de gebouwen (EPB), zal een
werkgroep samenkomen om ecologische en maatschappelijke bepalingen op punt te stellen die in de
bestekken van de overheidsopdrachten van werken of diensten zullen worden opgenomen. Die werkgroep zal
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf departementen van de Stad die een impact hebben
op de bebouwde gronden en de stadsinrichting: de departementen Stedenbouw, Handel en de Grondregie van
de Stadseigendommen, Wegeniswerken, Openbaar Onderwijs en Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport.
Het zal dus de bedoeling zijn om meer rekening te houden met de belangrijke aspecten van de duurzame
ontwikkeling in de overheidsopdrachten, er ecologische en maatschappelijke bepalingen in te integreren, de
ecologische criteria te actualiseren rekening houdend met de nieuwe technologieën en door te gaan met de
sensibilisering en de opleiding van de beambten. De Stad zal zich daarbij kunnen laten bijstaan door externe
gespecialiseerde bureaus voor de voltooiing van die nieuwe ecologische en maatschappelijke bepalingen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: de impact van de bouw of de renovatie van gebouwen van de Stad op het milieu tijdens de
werkzaamheden en het gebruik van de gebouwen beperken / Begunstigden: de bevolking van de Stad
Governance: verantwoordelijk gebruik van het overheidsgeld - het energieverbruik van de gebouwen
van de Stad (return on investment) beperken / Begunstigden: de Stad
Sociaal: positieve impact van de maatschappelijke bepalingen - werkgelegenheid voor laaggeschoolde
personen / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende departementen en externe experts
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw in partnership met de andere betrokken departementen: Wegeniswerken,
Handel en Grondregie van de Stadseigendommen, Openbaar Onderwijs, Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Bestaan van nietbindende
maatschappelijke en
milieubepalingen in de
bijzondere bestekken
van werken en diensten

Beoogde resultaten
Onderzoeken en
verduidelijken van de
maatschappelijke en
milieubepalingen die een
verplichtend karakter
moeten hebben in de
bijzondere bestekken
van werken en diensten

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Rapport van de
Januari 2013
werkgroep waarin alle
nieuwe bepalingen zijn
vermeld die moeten
worden opgenomen en
dat door het College van
Burgemeester en
Schepenen werd
goedgekeurd
Integreren en toepassen Aangepaste
Januari 2013
van de nieuwe
typemodellen van
verplichtende
bijzondere bestekken
maatschappelijke en
van werken en diensten
milieubepalingen in de
zodat de nieuwe
bijzondere bestekken
bepalingen worden
van werken en diensten toegepast in alle
bijzondere bestekken die
door de diensten van de
Administratie worden
opgesteld
Aantal van de duurzame
overheidsopdrachten
(werken en diensten)

Januari 2013

Percentage van de
duurzame
overheidsopdrachten
(werken en diensten)

Januari 2013
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Actieterrein:

Overheidsopdrachten

ACTIE 1.6.05

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNEN VOOR DE
WERKEN EN DIENSTEN VAN HET OCMW

Actie, doelstellingen en context:
Sinds 1999 neemt het Departement der Werken van het OCMW in zijn bijzondere bestekken voor alle
opdrachten van werken (nieuwbouw/renovatie van nieuwe gebouwen, en dan meer bepaald van
woongebouwen) ter waarde van meer dan 750.000 euro een maatschappelijke bepaling (“sociale clausule”)
op. Deze is gericht op de rekrutering van werkzoekenden in de loop van de periode dat de opdracht wordt
uitgevoerd in het kader van de realisatie van investeringen van openbaar belang.
In het kader van het Programma ‘1000 woningen’ van de Stad en van het OCMW (2007-2012) en in andere
projecten van nieuwbouw en zware en halfzware renovatie wordt bij ieder bijzonder bestek van opdrachten
voor architectuurdiensten een Kwaliteitscharter gevoegd. Dit impliceert dat de architectenkantoren projecten
met hoge energieprestaties moeten voorstellen waarbij milieuvriendelijke of natuurlijke materialen worden
gebruikt. Om die doelstellingen te bereiken, worden milieubepalingen (technische specificaties) in de
bijzondere bestekken van opdrachten van werken opgenomen in het kader waarvan de projecten zullen
worden uitgevoerd.
Als de opdracht van architectuur of werken wordt gegund via een offerteaanvraag of een
onderhandelingsprocedure, worden gunningscriteria op het gebied van de duurzame ontwikkeling in het
bijzonder bestek opgenomen. Men zou de mogelijkheid kunnen bekijken om enerzijds een maatschappelijke
bepaling op te nemen in de opdrachten van werken met een waarde van minder dan 750.000 euro (wettelijke
verplichtingsdrempel) en om anderzijds een maatschappelijke bepaling op te nemen die de opdracht
voorbehoudt aan ondernemingen uit de sociale integratiesector of de sociale economie voor kleine
renovatieopdrachten (cf. gevels).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van de impact van nieuwbouw of renovatie van gebouwen van het OCMW op het
milieu op het moment van de werkzaamheden en na de werkzaamheden bij het gebruik van de
gebouwen/Begunstigden: de bevolking van de Stad
Governance: verantwoordelijk gebruik van overheidsgeld - beperking van het energieverbruik van de
gebouwen van het OCMW (return on investment)/Begunstigden: het OCMW
Sociaal: positieve impact van de maatschappelijke bepalingen - werkgelegenheid voor laaggeschoolde
personen/Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opleiding en beschikbaarheid van de human resources voor de opstelling van de bestekken
Sturing en partnerships:
Het Departement der Werken van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen enkel opdracht van
min dan 750.000 euros
waarbij rekening wordt
gehouden met de
maatschappelijke
bepalingen

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
opdrachten van min dan
750.000 euros waarbij
rekening wordt
gehouden met de
maatschappelijke
bepalingen

Gekozen indicatoren
Aantal opdrachten van
min dan 750.000 euros
die rekening houden
met de
maatschappelijke
bepalingen

Evaluatieperiode
Januari 2013
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1.7 Ervaringen delen

Van het lokale tot het wereldwijde niveau bekleden de Stad en het OCMW een bevoorrechte positie
in het politieke, economische en sociale landschap. In Brussel is er inderdaad een concentratie van
functies en activiteiten waartussen er een wisselwerking bestaat in het kader van internationale,
federale, gewestelijke en gemeentelijke invloeden. Door voorrang te geven aan partnerships met de
andere beleidsniveaus en door de uitwisseling van werkingsmethoden te ontwikkelen tussen steden
binnen thematische netwerken, kaderen de Stad en het OCMW hun actie in een sterke dynamiek van
het delen van ervaringen en van wederzijdse verrijking. Deze aanwezigheid en positionering oefenen
een invloed uit op de gekozen oriënteringen, met name op het gebied van duurzame ontwikkeling.
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Actieterrein:

Ervaringen delen

ACTIE 1.7.01

AANWEZIGHEID VAN DE STAD EN HET OCMW IN DE NETWERKEN
VAN OVERLEG EN UITWISSELINGEN OPTIMALISEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad en het OCMW worden op het gebied van de uitdagingen voor deze planeet met dezelfde problemen
geconfronteerd als andere plaatselijke overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in België of overal
elders in de wereld. In het kader van de uitwisseling van ervaringen heeft Brussel er alle belang bij om op de
hoogte te blijven van de vooruitgang, van de experimenten en van het succes van de ervaringen en het beleid
dat door haar collega’s werd gevoerd. Maar ook de Stad en het OCMW moeten hun competentie en hun
kennis delen met de overheden die daarnaar vragen. In de netwerken die daarvoor worden opgezet, kunnen
de Stad en het OCMW elkaar beter leren kennen en kunnen ook de andere partijen hen beter leren kennen.
De instellingen kunnen competenties en knowhow op alle activiteitenterreinen uitwisselen en zijn dragers van
nieuwe rijkdom en projecten. Die netwerken bieden de mogelijkheid – of ze nu geografisch of thematisch zijn
gestructureerd – om debatten te voeren, de goede praktijken van een plaatselijk beheer te verspreiden en het
standpunt van de plaatselijke overheden te laten horen op het niveau van de regionale, nationale en
internationale instanties.
De Stad en het OCMW zijn dan ook van plan om zich enerzijds als vragende partij en anderzijds als invloedrijke
speler op te stellen. Ze moeten zich op een actieve manier positioneren in de netwerken die vanuit strategisch
oogpunt bekeken het best met hun knowhow en hun behoeften overeenstemmen. Momenteel maken ze deel
uit van een groot aantal netwerken, maar toch bestaat er nog geen enkele totaalvisie over die deelnames.
Niettemin lijken sommige deelnames relevant maar onbenut, terwijl andere waarschijnlijk minder nuttig zijn.
Gelijktijdig lijken er netwerken te bestaan waarvan de Stad en het OCMW ten onrechte geen lid zijn. Deze
actie is er dan ook op gericht om de huidige betrokkenheid en deelname van de Stad en het OCMW te
verduidelijken, na te gaan of de verplichtingen in dat verband al dan niet worden nageleefd, de relevantie en
de ervaringen van die deelnames te evalueren en de deelnames te evalueren die het overwegen waard zijn.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: delen van ervaringen en middelen met verschillende regionale, nationale en
internationale actoren - rechtstreekse impact op de andere pijlers milieu, sociaal en economie /
Begunstigden: de Stad en het OCMW van Brussel

Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 beambte per entiteit, die verantwoordelijk is voor de invoering van het project (Stad en OCMW)
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie en het Kabinet van de Voorzitter van het OCMW (Cel Communicatie en
Gemeenschapsprojecten) in partnership met de vzw BRAVVO
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
12 maanden

Start
Oktober 2010

Voltooiing
September 2011
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Verslag over de
Formulering van
deelname van de Stad in aanbevelingen die
netwerken (2011)
gericht zijn op de
optimalisatie van die
deelnames
OCMW in 2011:
Toename van de aantal
Nationale netwerken : 2 van de netwerken
Europese netwerken : 5 waarin OCMW is
Internationale
verwikkeld
netwerken : 1

Gekozen indicatoren
Rapport met
aanbevelingen om
deelnames van de Stad
te optimaliseren

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal en aard van de
netwerken waarin
OCMW is verwikkeld

Januari 2013
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Actieterrein:

Ervaringen delen

ACTIE 1.7.02

DEELNEMEN AAN EEN NETWERK DAT EEN VERMINDERING VAN
DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN BEOOGT

Actie, doelstellingen en context:
Tegen het jaar 2050 is een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in Europa met minstens 80 % ten
opzichte van de niveaus van 1990 noodzakelijk als men de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd tot 2°C
wil beperken. Dit is de stelling van het internationale panel rond klimaatverandering (IPCC) en vormt ook het
vertrekpunt van het project Climate Change/Urban Change EUCO2 80/50 (EUCO2), dat werd geïntroduceerd
door METREX, het netwerk van de Europese steden en regio’s waarvan de Stad, samen met 14 andere
Europese regio’s, lid is.
Alle deelnemers van het netwerk gebruiken daarbij een gemeenschappelijke evaluatiemethode: het
Greenhouse gas Regional Inventory Protocol (GRIP). Met behulp van dit instrument kan een inventaris van de
huidige toestand worden opgesteld en kunnen verschillende strategieën voor de verlaging van de uitstoot van
broeikasgassen worden getest. Het EUCO2-project bestaat uit twee fases. De eerste fase bestond uit het
invoeren van gegevens met betrekking tot de emissie van broeikasgassen in een database. In mei 2009 leidde
dit tot de publicatie van een brochure waarin de CO2 emissies per activiteitensector voor al de deelnemende
grootsteden wordt uiteengezet. De tweede fase is momenteel gaande en beoogt de omschrijving van
plaatselijke/regionale scenario’s die een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 % als gevolg
zouden moeten hebben. In dat kader zal de Stad verschillende regionale en nationale actoren uitnodigen om
deel te nemen aan workshops waarin de actoren beslissingen zullen moeten nemen om die globale
vermindering van minstens 80 % te realiseren. Het belangrijkste doel van die workshops is de sensibilisering
van de beslissende overheden en de betrokken partijen, waarbij duidelijk wordt dat een significante
verandering alleen mogelijk is als de verschillende sectoren met elkaar samenwerken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen in de Europese grootsteden die aan het
project deelnemen / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: gunstig effect op de gezondheid / Begunstigden: de inwoners van de Stad
Governance: uitwisselen van ervaringen en middelen met verschillende regionale en nationale
actoren / Begunstigde: de Stad Brussel

Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 beambte die verantwoordelijk is voor de opvolging van het project in samenwerking met 1
vertegenwoordiger van de Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad - enkele verplaatsingen noodzakelijk
in het kader van de uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende Europese partners - budget van 30.000
euro
Sturing en partnerships:
Departement Stedenbouw (Cel Plan) in partnership met de AOS
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
3 jaar

Start
Januari 2009

Voltooiing
Juli 2012
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Het bestaan van een
database over de huidige
situatie van de uitstoot
van broeikasgassen in
het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Beoogde resultaten
Formuleren van
scenario’s en strategieën
om de uitstoot van
broeikasgassen met
minstens 80 % te
verminderen

Gekozen indicatoren
Een rapport over de
scenario’s en de
strategieën om de
uitstoot van
broeikasgassen met
minstens 80 % te
verlagen; dat werd
goedgekeurd door het
College van
Burgemeester en
Schepenen

Evaluatieperiode
Januari 2013
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DOELSTELLING 2
Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
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Doelstelling 2 Verantwoordelijk beheer van de
natuurlijke rijkdommen
Het beheer van de natuurlijke rijkdommen op wereldschaal is vandaag echt onhoudbaar geworden.
Dit is een alarmerende vaststelling. Een aantal gegevens zijn het waard om te worden aan herinnerd.
•

De mens verbruikt vandaag 50 % meer natuurlijke rijkdommen dan slechts 30 jaar geleden,
met circa 60 miljard ton grondstoffen per jaar;

•

De bevolking van de rijkste landen verbruiken tot 10 keer meer natuurlijke rijkdommen per
inwoner dan die van de arme landen. Een Europeaan verbruikt bijvoorbeeld 43 kg
hulpbronnen per dag, tegen 10 kg voor een Afrikaan.

De impact van dit onverantwoordelijk verbruik op de toekomst van ons ecosysteem en op het leven
van de toekomstige generaties kondigt zich als doorslaggevend aan. Bovendien laat de groei van de
wereldbevolking ons geen andere keuze dan op zoek te gaan naar een redelijker wijze van beheer
van de natuurlijke rijkdommen, of het nu gaat om water, energie, grond, voedsel enzovoort. Europa
is vandaag éénn van de hoofdverantwoordelijken voor deze overconsumptie. De Stad Brussel ligt
centraal in Europa en moet het voorbeeld geven. De tweede grote doelstelling van de Agenda 21
heeft dus betrekking op het responsabiliseren van de Stad in het beheer van de natuurlijke
rijkdommen en brengt alle acties samen die tot doel hebben:
-

De biodiversiteit te beschermen of zelfs opnieuw in te voeren en het aanbod aan groene
ruimten in een stedelijk milieu te versterken;

-

Het beleid van de Stad voort te zetten dat gericht is op permanente monitoring en een
geleidelijke vermindering van het verbruik van water en energie en tevens andere
alternatieve energiebronnen te onderzoeken;

-

De grote massa afval die het resultaat is van de verschillende activiteiten en diensten van de
Stad te verminderen, te hergebruiken en zoveel mogelijk te recycleren;

-

De inspanningen die de Stad levert in de drie hierboven vermelde domeinen te erkennen en
te valoriseren.
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2.1 Biodiversiteit en groene ruimten

Er zijn in Brussel veel en gevarieerde groene ruimten. Terwijl hun eerste functie sociaal blijft, als
plaats voor ontspanning en recreatie, is hun ecologische dimensie van wezenlijk belang voor de
kwaliteit van de stedelijke ruimten. De Stad en het OCMW willen dus het al aangevatte beleid van
bescherming, herwaardering en ontwikkeling van de groene ruimten voortzetten teneinde hun
biologische waarde te beschermen, te restaureren of uit te breiden. Deze acties zijn van primordiaal
belang voor een Brussels ecosysteem dat constant onder druk staat als gevolg van de concentratie
van personen en activiteiten. De Stad en het OCMW beschikken over meerdere actiemiddelen om
daar iets aan te doen. Naast gerichte interventies van onderhoud en beheer met betrekking tot de
ruimten zelf kunnen de lokale overheden meer bepaald gebruik maken van passende reglementaire
maatregelen en van een toegenomen bewustmaking van de bewoners en gebruikers van de diensten
van de Stad.
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Actieterrein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.01

GROENE RUIMTEN OP GEDIFFERENTIEERDE WIJZE BEHEREN

Actie, doelstellingen en context:
Het gedifferentieerde beheer, dat ook wel eens het ‘duurzame overlegde beheer’ of het ‘ecologische beheer’
wordt genoemd, bestaat erin om de groene ruimten in de stad te onderhouden op een manier die aangepast
is aan hun karakteristieken en hun functies) is. Hierdoor wordt meer aandacht besteed aan de meer
veeleisender groene ruimten en wordt een extensiever beheer toegepast op andere plaatsen. Daarbij komt
het erop aan om op de juiste plaats het juiste onderhoud uit te voeren. Het gedifferentieerde beheer probeert
het ecologisch onderhoud, de menselijke middelen en het beschikbare materiaal met elkaar te verzoenen in
een beter levenskader. Die methode is bijzonder relevant voor steden en gemeenten die met een beperkt
aantal medewerkers en middelen een steeds meer onderhouden. Dit beheer kan benaderd worden binnen
een ecologisch netwerk (groen netwerk), waar men probeert de natuurlijke fauna in die ruimten toe te laten.
Daarnaast zal de beheerder er ook over waken dat invasieve soorten zich niet kunnen uitbreiden.
Een gedifferentieerd beheer impliceert een grondige kennis van de betreffende ruimten, om het geschikte
beheerstype te kunnen bepalen. Dit betekent dat men een (kwantitatieve en kwalitatieve) inventaris van de
groene ruimten moet opstellen, zodat de ruimten in verschillende onderhoudsklassen kunnen worden
ondergebracht – gaande van erg verzorgde gestructureerde zones, waar de natuur in hoge mate onder
controle wordt gehouden (tuinbouwruimten) tot zones met een grote tolerantie, waar de plantengroei
spontaan gebeurt (natuurlijke ruimten). Voor iedere klasse of categorie ruimten moeten vervolgens
onderhoudsvoorschriften worden uitgevaardigd: snoeien of maaien, al dan niet besproeien, handmatige of
thermische onkruidbestrijding enz… Bij dit type beheer zijn communicatie en sensibilisering van essentieel
belang – zowel intern (teams die de sites beheren, technische beambten) als ten opzichte van de gebruikers en
de buurtbewoners. Het is ook van essentieel belang om het publiek een tolerantere houding aan te leren ten
opzichte van spontane plantengroei, aangezien een natuurlijke ruimte geen synoniem is van een
verwaarloosde ruimte. De opleiding van het personeel is nog zo’n belangrijk aspect van dit beheer. Ten slotte
kunnen bepaalde principes van het gedifferentieerde beheer ook door particulieren worden toegepast.
Dit is het kader waarin de Stad haar beleid op het gebied van de biodiversiteit en de groene ruimten voert. Dit
beleid wordt door verschillende acties in de praktijk omgezet. Deze acties worden in de volgende fiches
beschreven:
- Actie 2.1.01.a:
Groen patrimonium ontwikkelen en opwaarderen
- Actie 2.1.01.b:
Biodiversiteit in de stad in stand houden
- Actie 2.1.01.c:
Bijen naar de stad halen
- Actie 2.1.01.d:
Publiek voor biodiversiteit in de stad sensibiliseren
- Actie 2.1.01.e:
Uitvoeren van het actieplan tegen invasieve planten

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit - beperking of zelfs afschaffing van het gebruik
van pesticiden - waterbesparing - beter afvalbeheer – afwisseling van groene ruimten en landschappen
/ Begunstigden: de gemeenschap
Governance: optimaliseren van de menselijke, materiële en financiële middelen die beschikbaar zijn betere werkverdeling - aanpassing van het materiaal / Begunstigden: de Stad
Sociaal: bescherming van de gezondheid van de werknemers en de gebruikers - verbetering van het
welzijn en het levenskader van de inwoners - sensibilisering van het publiek op het gebied van het
milieu - voorbeeldfunctie van de Stad / Begunstigden: de Stad, de inwoners, gebruikers en beambten
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Actieterrein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.01.a

GROEN PATRIMONIUM ONTWIKKELEN EN OPWAARDEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad verbindt er zich toe om een evenwichtiger eocsysteem in de stad te realiseren door meer vegetatie op
haar territorium te voorzien. Het is dan ook in die optiek dat er momenteel een globaal groen plan van de Stad
wordt gerealiseerd. Dit plan zal in een duurzaam beheer van het groene patrimonium worden omgezet.
Ecologische percelen en natuurlijke aanplantingen zullen een bijdrage leveren tot de realisatie van dit
ontwikkelingsplan. Voor de invoering van nieuwe plantenvariëteiten zal een proefproject worden uitgevoerd,
in combinatie met de terugkeer van bepaalde vogels en insecten in de stad.
Het beleid van de Stad heeft ook betrekking op de voortzetting en de systematisering van de aanplanting van
bomen van 1ste hoogte (meer dan 12 meter hoog) en van 2de hoogte (tussen 6 en 12 meter) langs de wegen.
Daarnaast zijn voor bepaalde percelen beheersplannen voor een periode van 20 jaar voorzien. Voor de vlakte
in de buurt van de Hollandstraat werd in november 2009 een openbaar onderzoek uitgevoerd. Voor het
Kerkhof van Brussel zal het plan begin 2011 worden voorgesteld. De komende jaren zullen ook
beheersplannen voor de parken van de Stad worden opgesteld. Die plannen zullen een meer gedetailleerd
beheer van de parken toelaten.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: beter ecosysteem in de Stad door thermische regeling, het inzijpelen van regenwater, de
biodiversiteit en het ecologische evenwicht - beperking of zelfs wegvallen van het gebruik van
pesticiden - diversificatie van de omgevingen en van de landschappen / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: verbetering van het welzijn en van het levenskader van de inwoners / Begunstigden: de
inwoners en de gebruikers van de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budgetten van de Stad voor de inrichtingen en subsidies van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
(cf. Terkamerenbos) - human resources van de Cel Groene Zones - interne opleiding over invasieve exotische
planten
Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Cel Groene Zones) in partnership met het Departement Stedenbouw (Cel
Milieuraadgeving)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Beoogde resultaten
Aanleg van 2 nieuwe
gecontroleerde
natuurlijke zones

Gekozen indicatoren
Aantal gecontroleerde
natuurlijke zones

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
1 zone van
gecontroleerde
natuurlijke plantengroei
sinds 2009 (vlakte in de

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
buurt van de
Hollandstraat)
Aanwezigheid van
groene zones op het
grondgebied van de Stad

Vermindering van het
gebruik van
onkruidverdelgers met
65,5% sinds 2009

Beoogde resultaten
Uitbreiding van de totale
oppervlakte met 4 extra
hectaren
Aanleg van 2 nieuwe
groene zones

Gekozen indicatoren
Totale oppervlakte van
de gecontroleerde
natuurlijke zones
Aantal groene zones

Uitbreiding van de totale
oppervlakte met 350 m²
extra
Verdere vermindering
van het gebruik van
onkruidverdelgers met 5%

Totale oppervlakte van
de groene zones
Percentage van de
globale vermindering
van het verbruik van
onkruidverdelgers

Evaluatieperiode

Januari 2015

Januari 2013
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Actieterrein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.01.b

BIODIVERSITEIT IN DE STAD IN STAND HOUDEN

Actie, doelstellingen en context:
De verstedelijking, de industrialisatie en de opdeling van het grondgebied ten gevolge van de infrastructuren
zorgen voor een versnippering van de ruimten, waarbij de natuurlijke milieus en de habitat van bepaalde
dieren- en plantensoorten verdwijnen. De Stad is van plan om een bijdrage te leveren aan het behoud en de
uitbreiding van de biodiversiteit in de stad, in een milieu waar bebouwing overheerst. Om dat doel te
bereiken, neemt ze deel aan de realisatie van een groen netwerk door middel van een fysieke of functionele
connectiviteit, die zowel voor de flora als voor de fauna voordelig is. In die optiek passen de groene eilandjes,
de ruimten langs de wegen, de privétuinen, de braakliggende terreinen, de boomputten, enz.
Ook de criteria voor de toekenning van de prijzen voor de wedstrijd ‘Brussel in de bloemen’ evolueren meer in
de richting van de biodiversiteit, waarbij het accent bijvoorbeeld wordt gelegd op de aanplanting van
inheemse bloemen. Daarnaast wordt de biodiversiteit ondersteund door de aanleg van boszones (cf. vlakte in
de buurt van de Hollandstraat, Craetbos, enz.) en door het ecologische beheer van de groene ruimten (cf. Park
van Haren, Bois du Val des Béguines, Zone Natura 2000, Terkamerenbos, enz.).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: uitbreiding van de oppervlakten die voor biodiversiteit voorbehouden zijn - terugkeer van
inheemse planten- en diersoorten in het stedelijke weefsel / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: verbetering van het welzijn en het levenskader van de inwoners door een natuurlijker en meer
gediversifieerde omgeving - grotere sensibilisering van de inwoners / Begunstigden: de inwoners en
gebruikers van de diensten van de Stad
Economie: vermindering op termijn van de onderhoudskosten van de heringerichte ruimten /
Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Stad en gewestelijke subsidies voor de inrichtingen - human resources van de Cel Groene Zones informatiecampagne en specifieke animaties die voor het grote publiek bedoeld zijn - knowhow en advies van
de onderzoekscel ecologie van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Cel Groene Zones) in partnership met het Departement Stedenbouw (Cel
Milieuraadgeving) en in samenwerking met de KUL
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Beoogde resultaten
60 boomputten beplant
met inheemse bloemen
en planten in de derde

Gekozen indicatoren
Aantal boomputten met
inheemse bloemen en
planten in de derde

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
60 boomputten met
inheemse bloemen en
planten in de tweede

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
experimentele fase
(2010)
4,75 ha terrein met
specifieke bestemming
‘biodiversiteit’ in het
stedelijke weefsel (2010)

Beoogde resultaten
experimentele fase

Gekozen indicatoren
experimentele fase.

Aanleg van 0,5 hectaren
bijkomend
‘biodiversiteit’ terrein op
braakliggende gronden
van de Stad

Aantal hectaren
braakliggende grond
aangelegd als terrein
voor het beheer van de
biodiversiteit

Evaluatieperiode

Januari 2013
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Actieterrein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.01.c

BIJEN NAAR DE STAD HALEN

Actie, doelstellingen en context:
Bijenhouders overal ter wereld moeten nu al sinds meer dan 10 jaar lang met lede ogen toezien dat de
mortaliteit bij honingbijen abnormaal hoog ligt. Dit verschijnsel kan aan verschillende factoren worden
toegeschreven: pesticiden, ziekten, klimaatswijzigingen, onaangepaste voeding enz. Overigens vreest men dat
de problemen waarmee de honingbijen worden geconfronteerd, nog erger zijn bij de wilde soorten. Die
toestand zou nefaste gevolgen kunnen hebben voor de biodiversiteit van de bloemen en voor de productie
van heel wat fruit en groenten. 80 % van de plantensoorten en 75 % van de gewassen van de planeet (fruit,
groenten, oliehoudende planten enz…) zijn voor een deel afhankelijk van de bestuivingactiviteiten van de
insecten – en dan voornamelijk van de bijen en de hommels. De bij heeft echter een toevluchtsoord gevonden
in de stad, waar ze veel beter gedijt dan op het platteland. Daarvoor bestaan verschillende redenen: gebruik
minder gebruik van pesticiden, hogere temperaturen en een langere bloeiperiode (zowat het ganse jaar door).
Door deze vaststelling en gezien het feit dat 2010 het Internationale jaar van de biodiversiteit is, ging de Stad
over tot een ‘proefproject’ waarbij 3 bijenkorven op het platform van het Administratieve Centrum aan de
Anspachlaan werden geplaatst. Omdat de bij een goed middel is voor milieucommunicatie en voor het
sensibiliseren van de natuur in de stad, zullen rond dit project verscheidene animaties worden georganiseerd.
Op termijn voorziet de Stad ook om, als de evaluatie van deze proeffase positief uitvalt, op andere plaatsen of
parken in de Stad bijenkorven te plaatsen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: pedagogische waarde - voorlichting van het publiek - band met de natuur / Begunstigden: de
inwoners
Economie: productie van honing en stijging van de productiviteit van regionale moestuinen door de
bestuivingactiviteiten van de bijen / Begunstigden: de plaatselijke producenten

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidie en logistieke en materiële ondersteuning van de Stad aan de vzw Apis Bruoc Sella – kennis en ervaring
van de vzw
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in partnership met de vzw Apis Bruoc Sella, het
Departement Wegeniswerken (Cel Groene Zones) en het Departement Stedenbouw (Architectuur)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Juni 2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Goede werking van het
Toename van de
proefproject van 3
hoeveelheid
bijenkorven en productie geproduceerde honing

Gekozen indicatoren
Gewicht van jaarlijkse
honingproductie

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
van 116 kilo honing
(2011)

Beoogde resultaten
en organisatie van
animaties voor het
personeel

Gekozen indicatoren

Evaluatieperiode
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Actieterrein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.01.d

PUBLIEK SENSIBILISEREN VOOR DE BIODIVERSITEIT IN DE STAD

Actie, doelstellingen en context:
Biodiversiteit wordt vaak als minder prioritair beschouwd in een stedelijke omgeving, die de naam heeft om
voornamelijk mineraal van aard te zijn. Fauna en flora zijn echter belangrijke elementen in de stad, niet alleen
in de groene ruimten (tuinen, parken), maar in het algemeen ook in straten en zelfs op of rond de gebouwen.
Het is belangrijk om het publiek bewust te maken van het feit dat de natuur wel degelijk haar plaats heeft in
de stad en best kan samenleven met de stadsbewoners. Bovendien is dit een uitdaging op planetair vlak, waar
iedereen zijn steentje kan toe bijdragen. De Stad wil meehelpen aan het sensibiliseren van de bevolking van
Brussels voor het opwaarderen van de natuurlijke of semi-natuurlijke biotoop in het stedelijke milieu en de
inwoners dan ook aan te moedigen om de biodiversiteit in stand te houden of zelfs verder te ontwikkelen.
Voor het sensibiliseren worden verschillende projecten opgestart. Een voorbeeld daarvan is de “Gids voor
Brusselse tuinen en balkons” waarbij de inwoners worden aangezet om bij hen thuis bepaalde principes van
het gedifferentieerde beheer toe te passen. Deze sensibilisering komt ook tot uiting in de conferentiecyclus (cf.
‘Dinsdagen van het Leefmilieu’ – Actie 1.3.6), animaties en bezoeken aan de Boerderij van het Maximiliaanpark,
wandelingen onder leiding van natuurgidsen of informatie aan het publiek over het gedifferentieerde beheer
van de groene ruimten. Heel concreet wordt daarvoor een bijenkorf geplaatst op het platform van het
Administratieve Centrum, worden een aantal nestkastjes in het centrum van de stad opgehangen en worden
moestuinen aangelegd in verscheidene scholen van de Stad. Daarnaast konden, dankzij de logistieke steun van
de Stad, meerdere ‘Groene wijkprojecten’ worden voorgesteld (graven van kuilen voor klimplanten,
aanbrengen van teelaarde, plaatsen van boombeschermers en opbindstokjes). Voor het overige zal in het kader
van de verfraaiingwedstrijd ‘Brussel in de bloemen’ een speciale prijs van de jury (die werd geïntroduceerd
naar aanleiding van het Internationale jaar van de biodiversiteit) worden toegekend aan de bloemenversiering
die het meest bijdraagt tot de ontwikkeling van de biodiversiteit in de stad. In 2011 wordt deze speciale prijs
van de jury een nieuwe categorie op zichzelf. De Cel Milieuraadgeving ten slotte zal de goedkeuring voorstellen
van een gemeentereglement voor de toekenning van een premie voor de aanplanting van inheemse
klimplanten aan de gevel.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit - beperking van het gebruik van
pesticiden / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: optimalisatie van het personeel en de materiële en financiële middelen - verlaging van de
kosten voor het beheer en het onderhoud van de groene ruimten / Begunstigden: de Stad
Sociaal: bescherming van de gezondheid - verfraaiing van het levenskader - pedagogische waarde voorlichting van het publiek - band met de natuur / Begunstigden: de inwoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Didactische ondersteuning en animaties van de Cel Milieuraadgeving en vzw’s die op dit vlak actief zijn - budget
‘gemeentelijke milieupremies’ van de Cel Milieuraadgeving - logistieke ondersteuning van de Cel Groene
Ruimten voor de ‘Groene wijkprojecten’ - subsidies
Sturing en partnerships:
De Departementen Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) en Wegeniswerken (Cel Groene Ruimten) in
partnership met het Departement Openbaar Onderwijs en de vzw’s van de sector
LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

84

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Beginsituatie
10 wandelingen worden
georganiseerd (2011)

Beoogde resultaten
Organisatie van 10
begeleide wandelingen
per jaar op ontdekking
naar de biodiversiteit in
de groene ruimten van
de Stad

Gekozen indicatoren
Aantal wandelingen per
jaar

Evaluatieperiode
Januari 2013

25 personen per
wandeling (2011)

Deelname van 20-25
personen per wandeling

Januari 2013

122 deelnemers aan de
wedstrijd ‘Brussel in de
bloemen’ (2011)

Gemiddeld aantal
deelnemers per
wandeling
Aantal deelnemers aan
de wedstrijd ‘Brussel in
de bloemen’

Januari 2013

1.525 ‘Tuin’ brochures
verspreid (2011)

Aantal inschrijvingen in
de categorie
‘biodiversiteit’ van de
wedstrijd ‘Brussel in de
bloemen’
Aantal verspreide ‘Tuin’
brochures

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:

Creëren van een nieuwe
categorie
‘Biodiversiteit‘en
voortzetten van de
16 inschrijvingen in de
opname van het aspect
categorie ‘biodiversiteit’ biodiversiteit in deze
van de wedstrijd ‘Brussel wedstrijd
in de bloemen’ (2011)
Vervolg van het
verspreiden van de
brochure

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein :

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.01.e

UITVOEREN VAN HET ACTIEPLAN TEGEN INVASIEVE PLANTEN

Actie, doelstellingen en context:
In het kader van het gedifferentieerde beheer van de groene ruimten start de Stad een actieplan tegen
invasieve planten. Deze vormen immers een heus milieuprobleem en hinderen de vrijwaring van de
biodiversiteit. Ook de financiële impact van deze plantensoorten (directe en indirecte kosten) is belangrijk. Alle
continenten kampen met dit probleem, dat een systematische en structurele benadering vereist.
Die benadering vertaalt zich in een structureel actieplan, met items als inventarisering, follow-up, vorming en
tenslotte uitroeiing. Daarenboven heeft de Stad een Gedragscode goedgekeurd betreffende de invasieve
planten, die de juiste aanpak aanmoedigt om aanplanting of uitbreiding ervan sterk te beperken. Zo is er de
zwarte lijst met soorten die voortaan verboden zijn, terwijl controle geldt over alle aanplantingen en
heraanplantingen, maar ook voor elke toekomstige inrichting die door departementen van de Stad in opdracht
gesteld en/of uitgevoerd worden. Het naleven van deze lijst wordt eveneens een voorwaarde voor het
uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen.

Relevantie van de actie op het gebied van duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vrijwaren en verder ontwikkelen van de biodiversiteit ten voordele van de inlandse fauna en
flora en van de kwaliteit en het functioneren van de ecosystemen / Begunstigden: de samenleving
Economie: onder controle houden van de beheerkosten voor controle op de uitbreiding (werkuren,
specifiek materieel) / Begunstigde: de Stad
Sociaal: verminderen van risico’s voor de volksgezondheid / Begunstigden: de bevolking

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Stadsbudget. Personeel en know how: cel Groene Ruimten. Contact en overleg met de cel Milieuonderzoek
van de KUL.
Sturing en partnership:
De cel Groene Ruimten van het Departement Wegeniswerken beheert de studie, de inventarisering en de actie
op het terrein. Het Departement Stedenbouw (de cellen Toelatingen-Stedenbouwkundige vergunningen en
Milieuraadgeving) beheert het informeren van het publiek.Samenwerking met het Centre de Recherches
Agronomiques de Gembloux.
Voorziene kalender:
Totale duur van de acties
Doorlopend

Start
April 2012

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Aanvang van
bewustwording van de
problematiek van
invasieve planten
Aanvang van

Beoogde resultaten
Verbetering van het
besef van de
problematiek van
invasieve planten
Inventarisatie en

Gekozen indicatoren
Aantal vormingen van
agenten van de Stad over
de problematiek van
invasieve planten
Aantal geïnventariseerde

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Beginsituatie
monitoring

Beoogde resultaten
cartografie van de
haarden van invasieve
planten

Gekozen indicatoren
haarden van invasieve
planten van type I
(minimale impact)

Evaluatieperiode

Aantal geïnventariseerde
haarden van invasieve
planten van type II
(belangrijke impact)

Nauwkeurige
uitroeiing van haarden
van invasieve planten
Zwakke
publiekservaring
betreffende het
probleem van
invasieve planten

Systematische uitroeiing
van haarden van
invasieve planten
Verbetering van de
kennis van de
problematiek van
invasieve planten bij het
publiek

Aantal geïnventariseerde
haarden van invasieve
planten van type III
(maximale impact)
Aantal uitgeroeide haarden
van invasieve planten
Jaarlijks aantal
sensibiliseringsacties
betreffende de
problematiek van invasieve
planten

Januari 2015

Januari 2014

Aantal bedeelde folders
over de problematiek van
invasieve planten
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Actieterrein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.02

COLLECTIEVE GROENE RUIMTEN INRICHTEN

Actie, doelstellingen en context:
Ecoflore, het team tuiniers van het OCMW die afkomstig zijn van een socioprofessioneel integratieprogramma,
heeft de opdracht om de groene ruimten die het eigendom zijn van het OCMW (cf. Actie 5.3.1) te
onderhouden en in te richten. Deze bevinden zich in de omgeving van instellingen zoals rust- en
verzorgingstehuizen, opvanghomes, sociale antennes enz… In 2008 werd in de tuin van de residentie ‘Les
Eglantines’ te Neder-Over-Heembeek een eerste aanplantingsproject gerealiseerd, waar een honderdtal
fruitbomen (perenbomen, appelbomen, pruimenbomen en kleine fruitbomen) met plaatselijke en oude
variëteiten werden aangeplant.
Rond die aanplantingen werden meerdere projecten ontwikkeld: activiteiten in verband met tuinieren,
ontdekken of opnieuw kennis maken met plaatselijke en oude variëteiten en het wekken van de zintuigen. Die
projecten zijn in de eerste plaats bedoeld voor de gebruikers van het OCMW die in die instellingen wonen of
ze regelmatig bezoeken, maar ook voor hun gezinnen en de buurtbewoners. De bloembakken werden zo
geplaatst, dat ook personen met een beperkte mobiliteit er bij kunnen. Verder zijn er partnerships met
plaatselijke en collectieve initiatieven gepland – onder meer dankzij de deelname van Ecoflore aan het
netwerk van Brusselse actoren voor landbouw in de stad.
In 2012 werd het beleid van de groene ruimtes, die grenzen aan de nieuwe lage-energie en passieve woningen
van de Bruynstraat in Neder-over-Heembeek, toevertrouwd aan Ecoflore.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: instandhouding van de biodiversiteit - kweken van plaatselijke soorten - ecologisch tuinieren /
Begunstigden: de gebruikers van het OCMW, hun gezinnen en de buurtbewoners
Sociaal: activiteiten in het kader van de socio-professionele inschakeling - ontdekking, wekken van de
zintuigen en delen van ervaringen - plaats waar sociale contacten kunnen worden gelegd /
Begunstigden: de gebruikers van de diensten van het OCMW
Economie: creatie van banen en stimulering van de plaatselijke economie - besparing in de kosten voor
verse producten / Begunstigden: de plaatselijke economie en het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Financiële onafhankelijkheid door de ontvangsten uit geleverde prestaties - subsidies voor de specifieke
projecten - samenwerking met de vestigingen (directie, nursing, ergotherapeuten, sociale assistenten) tijdelijke begeleiding van externe actoren (peterschap over bomen, compostvorming, plaatselijke
aankoopgroepen enz…)
Sturing en partnerships:
Ecoflore en het Departement Sociale Economie van het OCMW in samenwerking met de plaatselijke betrokken
partijen en de externe actoren
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2008

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
1 collectief ingerichte
boomgaard/moestuin

Beoogde resultaten
Uitbreiding van de
ingerichte collectieve
groene ruimten

Gekozen indicatoren
Aantal ingerichte
collectieve groene
ruimten

Evaluatieperiode
Januari 2013

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

89

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
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Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.03

GROEN PATRIMONIUM BEVORDEREN DOOR MIDDEL VAN DE
UITGEREIKTE VERGUNNINGEN

Actie, doelstellingen en context:
Het stedelijke ecosysteem kan verbeterd borden door planten in de stad te introduceren, kan men een aspect
waarmee stedenbouw tot nog toe niet vaak genoeg rekening houdt. De Stad verbindt er zich voor haar part
toe om haar beleid gericht op een uitbreiding van de plantengroei op haar grondgebied voort te zetten dat. Ze
doet dit enerzijds door de burgers via diverse brochures op de hoogte te brengen van de aanbevelingen voor
duurzame ontwikkeling (cf. Actie 3.1.1) en anderzijds door de geldende reglementering te doen toepassen
(Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, Titel I, Artikel 13). Het beleid van de Stad heeft meer bepaald
betrekking op de voortzetting en de systematisering van de beplanting van de gevels. De bescherming en de
opwaardering van de binnentuinen als reservoirs van biodiversiteit, onder en anderen door de verharde
oppervlakte te beperken (GSV, Artikels 4 en 7) en groen daken te bevorderen (GSV, Titel I, Artikel 13).
Momenteel onderzoekt de Stad de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning (SV) via technische fiches
die de in de aanvraag vervat zittende informatie uitvoerig beschrijven. De gegevens van het project, meer
bepaald deze betreffende de duurzame ontwikkeling, worden samengevat onder de vorm van een tabel,
hernomen op elke technische fiche. De velden, zoals de oppervlakte van de groene daken of de groene gevels
zijn er bijvoorbeeld op vermeld. Op deze basis zal er elk jaar aan de betrokken dienst gevraagd worden om van
deze toepassing een complete lijst uit te geven teneinde het groene patrimonium in de in het voorgaande jaar
afgeleverde vergunningen beter te kunnen opvolgen.
Deze methode om de toestand te evalueren en in kaart te brengen heeft echter ook zijn limieten, want niet
voor alle nieuwe installaties moet een vergunning worden aangevraagd. Toch zou de systematisering van dit
overzicht al heel wat informatie verschaffen over het groene patrimonium.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: verbetering van het ecosysteem in de stad, van de thermische regeling, van de
waterdoordringbaarheid van de bodem en van de percolatie van het regenwater - toename van de
biodiversiteit / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: verhoging van het plezier om in de stad te wonen / Begunstigden: de inwoners van de stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget voor de wijziging van de software en de opleiding van het personeel - knowhow van de leverancier van
de software - human resources van de Cellen Plan en Vergunningen
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cellen Plan en Vergunningen in partnership met de Cel Milieuraadgeving)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
3.445 m² groendaken
waarvoor een vergunning
werd uitgereikt (2011)
Geen gegevens
beschikbaar over de
beplante gevels

Beoogde resultaten
Berekening van het aantal
groendaken waarvoor een
vergunning werd
uitgereikt
Berekening van het aantal
beplante gevels waarvoor
een vergunning werd
uitgereikt

Gekozen indicatoren
Aantal m² groendaken
waarvoor een vergunning
werd uitgereikt

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal m² beplante gevels Januari 2013
waarvoor een vergunning
werd uitgereikt
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Actieterrein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.04

PLAATSEN VAN NESTKASTJES EN SCHUILOORDEN VOOR DE
FAUNA

Actie, doelstellingen en context:
De gebruikelijke nestkastjes zijn bestemd voor vogels, maar de term « nestkastje » geldt evengoed voor
schuiloorden voor zoogdiertjes, amfibieën, enz. Vele diersoorten zijn voor hun voortplanting deels afhankelijk
van de aanwezigheid van nestkasten, omdat ze niet meer over voldoende natuurlijke sites beschikken voor de
nestbouw. Die natuurlijke habitat verdwijnt meer en meer: hagen verdwijnen, jonge bomen vervangen in de
stedelijke omgeving de oude, dode bomen die makkelijker uit te hollen zijn, moderne bouw- en
verbouwtechnieken doen de beschermende spleten en groeven verdwijnen die ideale schuilplaatsen waren,
en vervangen ze door glas en beton, staal en pvc.
Het hoofddoel van die nestkastjes is dan ook dat gebrek aan natuurlijke nestoorden en spleten op te vangen in
een door de mens sterk gewijzigde omgeving. Toch kunnen hiermee slechts de gevolgen en niet de oorzaken
van het verdwijnen van hun natuurlijke habitat verholpen worden. Om dit te realiseren, zijn in verschillende
parken en groene ruimten van de Stad reeds tachtig nestkastjes geplaatst. Hiermee werden vooral
koolmeesjes en pimpelmeesjes, spreeuwen, uilen en torenvalken beschermd.
De Stad wil deze inspanning verder zetten en het aantal vogelsoorten uitbreiden tot zwaluwen, maar ze wil
ook opvang voorzien voor vleermuizen. Tezelfdertijd wil de Stad het personeel van de Groene Ruimten
vorming bieden en het publiek sensibiliseren en informeren.

Relevantie van de actie op het gebied van duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit van de fauna, vervanging van verdwenen
natuurlijke habitats/ Begunstigde : de samenleving
Economie: door de populatie van « opruimers » te verhogen, wordt het aantal schadelijke insecten
verlaagd/ Begunstigde : de tuinier, de groentenkweker, de Stad
Sociaal: makkelijker spotten van vogels./ Begunstigde : de inwoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Stad. Human resources en know how de cel Groene Ruimten
Sturing en partnership:
De cel Groene Ruimten van het Departement Wegeniswerken (cel Groene Ruimten) beheert de plaatsing, de
inventarisatie en het onderhoud van de nestkastjes. Het Departement Stedenbouw (cel Milieuraadgeving)
beheert het informeren van het publiek en de sensibiliseringsacties. -Samenwerking met verenigingen voor
natuurbescherming.
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2009

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
80 nestkastjes geplaatst

Weinig sensibilisering
van het publiek
betreffende het
verdwijnen van de
natuurlijke nesthabitat

Beoogde resultaten
100 bijkomende
nestkastjes binnen de 3
jaar
Bewustwording van de
problematiek door het
publiek (informatie,
sensibilisering)

Gekozen indicatoren
Aantal geplaatste
nestkastjes

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal
sensibiliseringsacties
betreffende de
nestkastjes op jaarbasis

Januari 2014
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2.2 Waterbeleid

De acties die als doel hebben de impact van de menselijke activiteiten op het natuurlijke milieu te
verkleinen, zijn een volwaardig onderdeel van de Agenda 21. In dit opzicht hebben de Stad en het
OCMW ervoor gekozen een beleid te voeren tot bescherming van de waterkwaliteit. Tegelijk wordt
het gebruik gerationaliseerd om te voorkomen dat er water wordt verspild. De problematiek van het
water heeft dus betrekking op verschillende domeinen. Of het nu gaat om de drinkwatervoorziening
en de besparingen die op dat vlak kunnen worden gerealiseerd, de recuperatie van regenwater, het
beheer van afvalwater, de vervuiling van de waterlagen, het doordringbaar maken van gronden of
nog om het sensibiliseren van de bevolking, een aantal acties die de Stad en het OCMW al hebben
gelanceerd gaan in die zin.
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Actieterrein:

Waterbeleid

ACTIE 2.2.01

SYSTEEM VOOR MONITORING VAN WATERVERBRUIK IN
OPENBARE GEBOUWEN EN INSTALLATIES VAN DE STAD
VOORZIEN

Actie, doelstellingen en context:
Drinkwater wordt in de toekomst een zeldzaam en daardoor kostbaar voedingsmiddel. Momenteel is geen
enkele instantie van de Stad verantwoordelijk voor de opvolging van het waterverbruik van de Stad. Alleen aan
het budgettaire aspect en de sporadische technische tussenkomsten voor de reparatie van het ene of het
andere lek, wordt de nodige aandacht besteed. Deze actie betreft de invoering van een permanent
geïnformatiseerd systeem dat het waterverbruik monitort in de gebouwen en de installaties van de Stad die
voor openbaar gebruik zijn bedoeld (crèches, scholen, sport- en culturele centra, diensten van de Stad in het
kader van hun activiteiten enz…). In 2010 riep het College van Burgemeester en Schepenen een ‘Cel Energie’ in
het leven, die de opdracht kreeg om een geïnformatiseerd systeem in te voeren dat het energieverbruik zou
moeten monitoren (cf. Actie 2.3.1). Daartoe moest de Cel Energie de samenstelling van een informatica
database voltooien waarin minstens de volgende gegevens werden opgenomen:
- de inventaris van alle meters/bevoorradingspunten in de openbare gebouwen van de Stad;
- een overzicht van de bevoorradingspunten per gebouw en gebouwencomplex;
- de vermelding van de oppervlakte van ieder gebouw en gebouwencomplex;
- de vermelding van de evolutie van het maandelijkse verbruik van ieder gebouw;
- de vergelijking van die gemiddelde waarden die beschikbaar zijn in de regionale databases voor
vergelijkbare gebouwen (zwembaden, scholen, administratieve gebouwen enz…);
- de vermelding van de laatste tussenkomsten met betrekking tot het gebouw of zijn uitrustingen die
een impact zouden kunnen hebben op zijn energieverbruik.
Op die basis heeft deze actie betrekking op:
- de toevoeging van de gegevens over de levering en het verbruik van het water bij deze database;
- de implementatie van deze database en zijn constante bijwerking in een boekhoudkundig
softwareprogramma ‘Energie en Water’;
- de doorlopende analyse van de evolutie van dat waterverbruik, zodat eventuele gedragsanomalieën
van een gebouw of een installatie snel kunnen worden opgespoord;
- afhankelijk van de monitoring die wordt uitgevoerd, de formulering ter attentie van de bevoegde
diensten van aanbevelingen in verband met tussenkomsten die bedoeld zijn om de eventuele
verspilling van deze resource te beperken (herstelling van defecte installaties, vervanging van
drinkwater door regenwater voor bepaalde taken enz…);
- de mededeling van de jaarlijkse overzichten van het waterverbruik aan iedere beheerder van een
gebouw.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van het waterverbruik / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor water en hulp bij de programmering van waterbesparende
werken / Begunstigden: de Stad
Governance: invoering van instrumenten voor opvolging en evaluatie - bewustmaking van de
beheerders van gebouwen / Begunstigden: de Stad
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 tot 2 beambten van de Cel Energie voor de samenstelling van de database en voor de monitoring en de
evaluatie - aanschaf van het boekhoudkundige softwareprogramma voor energie en water
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie en Cel Bijzondere Technieken)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Samenstelling van de
database: 1 jaar
Implementatie in de
software: 6 maanden
Update en monitoring:
doorlopend

Start
-

Voltooiing
Juni 2011

December 2010

Juni 2011

-

-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
196 openbare gebouwen Database voltooid
en complexen van de
Stad die in de database
zijn opgenomen (2011)

7 vaststellingen en 7
vorstellen gevolgd door
interventies (2011)

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Implementatie en
Januari 2013
dagelijks gebruik van een
softwareprogramma
voor ‘energie en water’boekhouding

Aantal openbare
Januari 2013
gebouwen en complexen
van de Stad die in de
database zijn
opgenomen
Regelmatig opvolgen van Verslag over de evolutie Januari 2013
het verbruik
van het globale verbruik
en eventuele
anomalieën de worden
vastgesteld
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Actieterrein:

Waterbeleid

ACTIE 2.2.03

REGENWATER BEHEREN EN OPVANGEN IN DE GEBOUWEN VAN
DE STAD EN HET OCMW

Actie, doelstellingen en context:
Zowel bij de Stad als bij het OCMW werd bij nieuwbouwprojecten en ingrijpende renovaties een beleid op het
gebied van het beheer en de opvang van regenwater ingevoerd. De doelstellingen die daarbij worden
nagestreefd, blijven niet beperkt tot het louter opvangen van regenwater. Een en ander past in een ruimer
globaal beheer van regenwater in alle gebouwen die moeten worden gebouwd of gerenoveerd. Met dit beleid
wordt gestreefd naar een minimale afvoer van regenwater naar het openbare rioolstelsel en een maximaal
gebruik van dat water op het privédomein.
Dit proces bestaat in het ideale geval uit drie fases. In de eerste plaats is het de bedoeling om de afvoer van
regenwater naar het openbare rioolstelsel te vertragen en te beperken. De technieken die in dat verband
worden aanbevolen, bestaan onder meer uit de installatie van een maximaal aantal groene daken waar het
regenwater wordt opgevangen. Op die manier worden ook de watervolumes voor verdamping uitgebreid. Een
andere techniek bestaat uit de inrichting van een maximaal aantal waterdoordringbare oppervlakten in de
onmiddellijke omgeving en de binnenruimten van de huizenblokken. Daarna wordt het regenwater afgevoerd
naar regenputten die een dubbele functie hebben: (1) opslag van een reserve regenwater dat in de eerste
plaats bedoeld is voor collectief gebruik – d.w.z. voor het onderhoud van gemeenschappelijke oppervlakten,
de irrigatie van semi-openbare en openbare ruimten, het onderhoud en de sanitaire ruimten van de woningen
voor grote gezinnen; (2) buffer (stormbekken) dat wordt benut in het geval van buien met een uitzonderlijke
intensiteit en duur. Ten slotte wordt het overschot van het regenwater dat occasioneel uit de overlopen van
de regenputten wordt afgevoerd, stroomafwaarts opgevangen, in greppels die ook voorzien zijn op een
gedeeltelijke opvang van het regenwater en die bedoeld zijn om de afvoer te vermijden, ofwel rechtstreeks
naar het openbare rioolstelsel afgevoerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: beperking van de hoeveelheid drinkwater die wordt verbruikt - beperking van de risico’s op
overstromingen bij zware regenval / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: besparingen bij de opvang van bronwater en het drinkbaar maken van dat water /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: beperking van de kosten voor water / Begunstigden: de huurders van de Stad en van het
OCMW
Governance: beperking van de kosten voor water / Begunstigden: de Stad en het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Investeringen in gebouwen volgens een budget dat moet worden geëvalueerd, en dan meer bepaald in functie
van eventuele uitvoeringstechnieken in de bestaande gebouwen
Sturing en partnerships:
Voor de tussenkomsten in de gebouwen van de Stad: de Departementen Handel en Grondregie van de
Stadseigendommen, Stedenbouw (Architectuur) en Wegeniswerken. Voor de tussenkomsten in de gebouwen
van het OCMW: het Departement der Werken
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
8 gebouwen met een
regenput bij de
Grondregie (2011)
8 installaties die met die
regenputten zijn
verbonden voor de
Grondregie (2011)
Capaciteit van de
regenputten van de
Grondregie van 198 m³
(2011)
6 gebouwen met een
regenput in de openbare
gebouwen van de Stad
(2011)
4 installaties die met die
regenputten zijn
verbonden in de openbare
gebouwen van de Stad
(2011)
Capaciteit van de
regenputten van de
openbare gebouwen van
de Stad van 69 m³ (2011)
33 gebouwen met een
regenput bij de OCMW
(2011)
31 installaties die met die
regenputten zijn
verbonden voor de
OCMW (2011)
Capaciteit van de
regenputten van OCMW:
346 m³ (2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust
Toename van het aantal
installaties die met die
regenputten zijn
verbonden
Toename van het volume
van de Grondregie tot
150m³

Gekozen indicatoren
Aantal gebouwen met
regenputten

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal installaties die met Januari 2013
die regenputten zijn
verbonden
Totale volume van de Januari 2013
regenputten in m³

Toename van het aantal
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust

Aantal gebouwen met
regenputten

Toename van het aantal
installaties die met die
regenputten zijn
verbonden

Aantal installaties die met Januari 2013
die regenputten zijn
verbonden

Toename van het volume
van de openbare
gebouwen van de Stad tot
100m³
Toename van het aantal
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust
Toename van het aantal
installaties die met die
regenputten zijn
verbonden
Toename van het aantal
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust

Totale volume van de Januari 2013
regenputten in m³

Aantal gebouwen met
regenputten

Januari 2013

Januari 2013

Aantal installaties die met Januari 2013
die regenputten zijn
verbonden
Aantal gebouwen met
regenputten

Januari 2013
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Actieterrein:

Waterbeleid

ACTIE 2.2.05

SENSIBILISEREN VOOR HET BESPAREN VAN DRINKWATER

Actie, doelstellingen en context:
Water – en dan zeker al drinkwater – moet net als energie op een rationele en verantwoordelijke manier
worden gebruikt. Behalve maatregelen om de verspilling van water tegen te gaan en bijbrengen van
aangepaste gedragingen om het verbruik te beperken, bestaan er nog verschillende andere manieren om
water te besparen. Overigens de Cel Milieuraadgeving van de Stad sensibiliseert de inwoners bij deze
verschillende aspecten (cf. Dinsdagen van het Leefmilieu, Praktische gids voor het Leefmilieu, enz.). Bovendien
vormt regenwater in heel wat toepassingen een ecologisch en financieel interessant alternatief voor
stadswater. De Stad kent sinds 2006 dan ook een premie toe van maximum 500 euro om de inwoners ertoe
aan te zetten zoveel mogelijk gebruik te maken van regenwater. Deze premie wordt toegekend voor de
plaatsen, het herstellen of het vervangen van systemen voor de opvang van regenwater met een minimum
capaciteit van 2.000 liter. Daarnaast verplicht de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) bij elke
nieuwbouw het plaatsen van een regenput voor het opvangen van regenwater en dit om een overbelasting
van de riolering te vermijden (Titel 1, artikel 16). De gemeentelijke premie motiveert inwoners om die
regenput op minstens één waterbak aan te sluiten.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van de hoeveelheid drinkwater die wordt verbruikt - beperking van de risico’s op
overstromingen bij zware regenval - behoud van de reserves zacht water / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: besparingen bij het opvangen van bronwater en het drinkbaar maken van dat water /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: vermindering van de kosten voor waterverbruik / Begunstigden: de huurders en de eigenaars
die over een opvangsysteem voor water beschikken

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget ‘gemeentelijke milieupremies’ van de Cel Milieuraadgeving
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in samenwerking met Vivaqua
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2006

Beoogde resultaten
Evenaring of toename
van het aantal premies
die jaarlijks worden
toegekend

Gekozen indicatoren
Aantal toegekende
regenwater premies

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
8 premies regenwater
toegekend (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013
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2.3 Energiebeleid

Het verbruik van energie op basis van fossiele of niet-hernieuwbare energiebronnen is de grootste
bron van vervuiling in de stad en leidt tot een grotere concentratie van vervuilende stoffen in de
lucht. Energiebesparingen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moeten dus bijdragen
tot de energieonafhankelijkheid van de stad en moeten ook toelaten de hulpbronnen te sparen die
de toekomstige generaties absoluut nodig zullen hebben. Bovendien impliceert de strijd tegen het
effect van broeikasgassen een sterke inspanning inzake energiebeheersing. De Stad en het OCMW
zijn al resoluut deze weg opgegaan en hebben van het energiebeleid een prioriteit gemaakt. Dit
vertaalt zich in sterke maatregelen ten gunste van rationeel energiegebruik, de ontwikkeling van
alternatieve energiebronnen, het structureren en coördineren van de hoofdrolspelers ter zake en het
sensibiliseren van alle betrokken doelgroepen.
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.01

SYSTEEM INSTALLEREN VOOR DE MONITORING VAN HET
ENERGIEVERBRUIK VAN DE OPENBARE GEBOUWEN VAN DE STAD

Actie, doelstellingen en context:
Energie is een competentie waarvan het belang in de loop der jaren snel zal groeien – zowel op ecologisch als
op financieel vlak. In een streven om die materie beter onder controle te houden, verzekerde de Stad zich in
2007 van de diensten van een energieverantwoordelijke. In 2008 keurde de Gemeenteraad in het kader van de
goedkeuring van de Lokale Agenda 21 van de Stad en haar OCMW unaniem de CO2-motie unaniem goed,
waarmee de Stad zich ertoe verplicht om haar energieverbruik met 20 % terug te dringen. Daarbij richt ze zich
op drie prioritaire domeinen: de controle over het energieverbruik van alle gebouwen van de gemeente, de
toepassing van duurzame bouwtechnieken en de bevordering van duurzame mobiliteit. De Stad verbond er
zich met name toe om een permanent energiemonitoringsysteem in te voeren voor haar gebouwen die door
het publiek kunnen worden gebruikt. In 2009 kocht de Stad in haar streven om de vastgelegde doelstellingen
te bereiken, meetmateriaal aan (systeem van meting op afstand, sondes, thermografische camera enz…),
lanceerde ze een gegroepeerde energieopdracht en een opdracht voor het opnieuw parametreren van een
reeks verwarmingsinstallaties van de grootste gebouwen, startte ze een participatief proces op voor het
sensibiliseren voor het rationele gebruik van energie in voorbeeldgebouwen, en voerde ook bepaalde
specifieke isolatiewerkzaamheden uit. In 2010 richtte het College van Burgemeester en Schepenen een ‘Cel
Energie’ op, die specifieke opdrachten in die materie toegewezen kreeg.
De actie heeft in de eerste plaats betrekking op de voltooiing van de samenstelling van een informatica
database die op zijn minst de volgende elementen bevat:
- de inventaris van alle meters/bevoorradingspunten van de openbare gebouwen van de Stad;
- het overzicht van de bevoorradingspunten per gebouw en gebouwencomplex;
- de vermelding van de oppervlakte van ieder gebouw en ieder gebouwencomplex;
- de vermelding van de evolutie van het maandelijkse verbruik van ieder gebouw;
- de vergelijking van die gemiddelde waarden met de gemiddelde waarden die beschikbaar zijn in de
gewestelijke databases voor vergelijkbare gebouwen (zwembaden, scholen, administratieve
gebouwen enz…);
- de vermelding van de laatste tussenkomsten op het gebouw of zijn voor verbetering vatbare
uitrustingen die een impact zouden kunnen hebben op het energieverbruik.
De actie heeft eveneens betrekking op de implementering van die database en zijn constante bijwerking in een
softwareprogramma voor de energieboekhouding en op een monitoring van de energie voor de 31 gebouwen
die al werden geïdentificeerd als grote of abnormaal energiegulzige verbruikers en ten slotte voor de
gebouwen met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² (cf. Brusselse ordonnantie met betrekking tot de EPB).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verminderen van het primaire energieverbruik - beperking van de vervuilende emissies /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: beperking van de energiefactuur en hulp bij de planning van energiebesparende
werkzaamheden / Begunstigden: de Stad
Governance: invoering van instrumenten voor de evaluatie / Begunstigden: de Stad
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 tot 2 ambtenaren van de Cel Energie voor de samenstelling van de database en voor de monitoring en de
evaluatie - aanschaffen van het softwareprogramma voor de energieboekhouding
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie en Cel Bijzondere Technieken)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
1 jaar
(Samenstelling van de
database)

Start
-

Voltooiing
Juni 2011

6 maanden
(Implementering in de
software)
Doorlopend
(bijwerking en
monitoring)

December 2010

Juni 2011

-

-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
196 openbare gebouwen Database voltooid
en complexen in de Stad
die in de database zijn
opgenomen (2011)

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Implementering en
Januari 2013
dagelijks gebruik van een
softwareprogramma
voor de
energieboekhouding

Aantal openbare
gebouwen en complexen
in de Stad die in de
database zijn
opgenomen
Meters weinig opgevolgd Regelmatig opvolgen van Jaarlijks verslag over
het verbruik
vastgestelde
onregelmatigheden
24.041.220 kWh (2010) Vermindering van het
Globaal verbruik van
verbruik
elektriciteit door de Stad
(kWh/jaar)
3.746.102 euro (2010)
Globaal verbruik van
elektriciteit door de Stad
(euro/jaar)
99.419.848 kWh (2010)
Globaal verbruik van gas
door de Stad (kWh/jaar)
Globaal verbruik van gas
4.388.524 euro (2010)
door de Stad (euro/jaar)

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.02

PROCEDURE VOOR REG-INTERVENTIE INVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
Momenteel lijken heel wat gebouwen of gebouwencomplexen van de Stad abnormaal veel energie te
verbruiken zonder dat daarvoor systematisch een snelle en doeltreffende tussenkomst wordt voorzien. Deze
actie betreft dan ook de invoering van een systematische interventieprocedure, die varieert in functie van de
onregelmatigheden die worden gedetecteerd en die bedoeld zijn om het energieverbruik van de installaties,
gebouwen of gebouwencomplexen in kwestie te beperken.
Op basis van het ingevoerde systeem voor de monitoring van het energieverbruik (cf. Actie 2.3.1) is de Cel
Energie verantwoordelijk voor het opsporen van de gebouwen die de meeste energie verbruiken of die
abnormaal veel energie verbruiken en vervolgens onmiddellijk of na afloop van een intern uitgevoerde audit
voorstellen van interventies te doen aan de verschillende bevoegde diensten van de Stad. Daarbij moeten
specifieke tussenkomsten worden aanbevolen:
- voor het omhulsel van het gebouw (dakconstructies, ramen enz…);
- voor de installaties in dat gebouw (sanitair voor warmwater, verwarmingsinstallaties, verlichting
enz…);
- voor de parametrering van deze installaties.
Wanneer behoorlijke resultaten worden genoteerd voor de bovenstaande posten, moet een
sensibiliseringsproces voor de gebruikers van het gebouw worden voorzien (dienstorder, huishoudelijk
reglement, participatief proces, repressieve responsabilisering enz…).
De actie heeft ook betrekking op de invoering van en de opvolging van de gedane aanbevelingen. De
aanbevolen tussenkomsten worden gebudgetteerd in samenwerking met het betreffende Departement en in
het juiste perspectief geplaatst, rekening houdend met de verwachte besparingen, zodat eventueel een
volgorde van belangrijkheid van de noodzakelijke tussenkomsten kan worden vastgelegd. Na de tussenkomst
zal het energieverbruik worden opgevolgd en zal de evolutie daarvan worden geanalyseerd. De resultaten van
die analyse zullen vervolgens ter analyse aan het betreffende departement worden bezorgd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van het primaire energieverbruik - beperking van de vervuilende emissies /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor energie - verlaging van het aandeel van de uitgaven voor
energie in het gemeentelijke budget - hulp bij de planning van tussenkomsten van de Stad in openbare
gebouwen / Begunstigden: de Stad
Governance: doeltreffende coördinatie van de administratieve diensten - hulp bij de opstelling van de
begroting / Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Audits, studies en verslagen met vaststellingen en aanbevelingen - investeringen in de gebouwen en hun
installaties - regionale en federale subsidies - human resources van de Stad (Cel Energie) - samenwerking met
de departementen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de betreffende gebouwen
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Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie en Cel Bijzondere Technieken) in samenwerking met de
betreffende departementen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
32 verslagen die werden
opgesteld en die aan
Stedenbouw en het
betreffende
departement werden
bezorgd (2011)
14 audits die werden
opgesteld en die aan
Stedenbouw en het
betreffende
departement werden
bezorgd (2011)
8 opeenvolgende
tussenkomsten na het
bezorgen van een
verslag
Theoretisch winst van
505.000 euro (2011)

Beoogde resultaten
Opstellen en overmaken
van verslagen over
gebouwen die
abnormaal veel energie
verbruiken

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal verslagen die
Januari 2013
werden opgesteld en die
aan Stedenbouw en het
betreffende
departement werden
bezorgd
Aantal audits die werden Januari 2013
opgesteld en die aan
Stedenbouw en het
betreffende
departement werden
bezorgd
Systematische uitvoering Aantal opeenvolgende
Januari 2013
van aanbevolen
tussenkomsten na het
tussenkomsten
bezorgen van een
verslag
Evolutie van het verbruik Januari 2013
na de tussenkomsten
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.03

KENNIS EN ERVARING VAN DE STAD, DE GRONDREGIE EN HET
OCMW OP HET GEBIED VAN DE ENERGIEPRESTATIES VAN DE
GEBOUWEN COÖRDINEREN

Actie, doelstellingen en context:
Deze actie is bedoeld om de bestaande initiatieven voor het rationeel gebruik van energie voort te zetten en
om een coördinatie in te voeren tussen de Departementen Stedenbouw en Openbaar Onderwijs, de
Grondregie en het OCMW op het gebied van de energieprestaties van de gebouwen.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een energiekadaster voor alle gebouwen van het openbare
patrimonium van de Stad. Dat kadaster zal binnenkort worden geïmplementeerd in een softwareprogramma
voor energieboekhouding (cf. Actie 2.3.1). De gebouwen die de meeste energie verbruiken, zullen het
voorwerp uitmaken van energieaudits of verslagen waarin tussenkomsten worden aanbevolen (cf. Actie 2.3.2).
Bij het OCMW werden 12 audits uitgevoerd in 5 collectieve woningcomplexen en 7 inrichtingen. Voor de
inrichtingen werd een actieplan opgesteld door een technisch comité. Dat plan wordt in de praktijk omgezet in
overleg met de personeelsleden van deze entiteiten. Het Departement Openbaar Onderwijs liet energieaudits
uitvoeren in de zes schoolcomplexen die de meeste energie verbruikten. De conclusies van deze studies gaven
verschillende mogelijkheden aan waarop gemakkelijk 10 tot 20 % energie zou kunnen worden bespaard en dit
zonder zware investeringen. Momenteel wordt onderzocht hoe deze voorstellen in de praktijk kunnen worden
omgezet. De Grondregie, die het privépatrimonium van de Stad beheert, werkt gelijktijdig in vier richtingen:
(1) optimalisatie van de verbruiksstaten per gezin sinds 2008; (2) energieaudit over het volledige park, te
beginnen bij de gebouwen waar de kosten het hoogst liggen; (3) nieuwe onderhandelingen over de
verschillende contracten met betrekking tot het onderhoud van de uitrustingen; (4) toevoeging van een
criterium voor de verbetering van de energieprestaties in het kader van de opdracht van de
verwarmingsinstallaties.
De energieverantwoordelijken van de Stad, van de Grondregie en van het OCMW pleegden intussen overleg
met de bedoeling om vergelijkbare methodologieën toe te passen en synergieën te creëren. Het is de
bedoeling om met deze actie, het vaker organiseren van vergaderingen tussen de betrokken partijen de
samenwerking tussen die verschillende actoren te dynamiseren en te verbreden.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: vermindering van het primaire energieverbruik - beperking van de verontreinigende emissies /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten / Begunstigden: de Stad en het OCMW
Sociaal: verlaging van de huurlasten / Begunstigden: de huurders van het OCMW en van de Grondregie
Governance: efficiënte coördinatie van de plaatselijke actoren - ervaringen en goede praktijken delen harmonisering van de benaderingen / Begunstigden: de Stad en het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Uitvoering van audits en studies - mechanismen voor de opvolging van het verbruik - investeringen in de
gebouwen en de installaties - regionale en federale subsidies - human resources van de Stad en van het OCMW
(energieverantwoordelijken) - samenwerking tussen de actoren
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Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie), het Departement Handel en de Grondregie van de
Stadseigendommen en het Departement der Werken van het OCMW in samenwerking met het Departement
Openbaar Onderwijs
Voorlopige kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Aanvankelijke toestand
Verschillende
initiatieven om de
energieprestaties van de
gebouwen te verbeteren

4 vergaderingen met de
verschillende entiteiten
over energie (2011)
24.041.220 kWh
(Stad 2010)
3.746.102 euros
(Stad 2010)
99.419.848 kWh
(Stad 2010)
4.388.524 euros
(Stad 2010)
4.700.633 kWh
(Grondregie 2011)
634.585 euros
(Grondregie 2011)
39.987.816 kWh
(Grondregie 2011)
1.897.643 euros
(Grondregie 2011)
6.074.351 kWh
(OCMW 2011)
962.794 euros

Beoogde resultaten
Verbetering van de
energieprestaties van de
gebouwen van de Stad
Verbetering van de
energieprestaties van de
gebouwen van het
OCMW
Verbetering van de
energieprestaties van de
gebouwen van de
Grondregie
Uitbreiding van de
coördinatie tussen de
verschillende actoren
Invoering van een
globale opvolging van
het verbruik van de 3
entiteiten

Gekozen indicatoren
Aantal en kwaliteit van
de acties die door de
Stad worden ingevoerd
Aantal en kwaliteit van
de acties die door het
OCMW worden
ingevoerd
Aantal en kwaliteit van
de acties die door de
Grondregie worden
ingevoerd
Aantal vergaderingen
met de verschillende
entiteiten over energie
Globaal
elektriciteitsverbruik
Stad (kWh/jaar)
Globaal
elektriciteitsverbruik
Stad (euro/jaar)
Globaal gasverbruik Stad
Ville (kWh/jaar)
Globaal gasverbruik Stad
(euro/jaar)
Globaal
elektriciteitsverbruik
Grondregie (kWh/jaar)
Globaal
elektriciteitsverbruik
Grondregie (euro/jaar)
Globaal gasverbruik
Grondregie (kWh/jaar)
Globaal gasverbruik
Grondregie (euro/jaar)
Globaal
elektriciteitsverbruik
OCMW (kWh/jaar)
Globaal

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
Januari 2013
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
Januari 2013
Januari 2013

Januari 2013
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(OCMW 2011)
30.722.228 kWh
(OCMW 2011)
1.518.606 kWh
(OCMW 2011)

elektriciteitsverbruik
OCMW (euro/jaar)
Globaal gasverbruik
OCMW (kWh/jaar)
Globaal gasverbruik
OCMW (euro/jaar)

Januari 2013
Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.04

MAATREGELEN VAN HET OCMW OP HET GEBIED VAN ENERGIE
COÖRDINEREN EN VERSTERKEN

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW is van plan om een Energiecoördinatie in te voeren met de bedoeling om via concrete acties
energie op een rationeler manier te gebruiken (REG). Deze aanpak zal niet alleen in zijn openbare gebouwen
en zijn residentiële patrimonium worden toegepast, maar ook in de woningen die de instelling huurt in het
kader van Project X (cf. Actie 4.2.2). Die Energiecoördinatie heeft ten doel om de talrijke plaatselijke
initiatieven die al jarenlang worden opgericht binnen de verschillende diensten van het OCMW, te
structureren en te versterken. Die initiatieven streven ofwel naar betere energieprestaties van de gebouwen
ofwel naar lagere energiekosten voor de vestigingen en de huurders.
De oprichting van de Cel Energie binnen het Departement Maatschappelijke Actie in maart 2007 is een van die
initiatieven. Deze cel biedt hulp en begeleiding voor personen die moeite hebben om hun energiefacturen te
betalen en die dus met problemen op het gebied van de energiebevoorrading worden geconfronteerd.
Daarnaast werd een interne werkgroep Energie opgericht, die werkt aan een sensibiliseringsprogramma ter
attentie van het personeel van het OCMW voor rationeel energiegebruik op de werkplek. Het OCMW werkt
ten slotte ook nog mee aan het gewestelijke PLAGE-project (Plannen voor Lokale Actie voor het Gebruik van
Energie), dat een krachtig energiebeheer promoot bij administraties en Brusselse huisvestingsmaatschappijen.
Dankzij dit project konden in 2005 in vijf vestigingen en vier woningen van het OCMW audits worden
uitgevoerd en maatregelen worden getroffen.
De Energiecoördinatie zal ontmoetingen organiseren tussen de verschillende actoren die afzonderlijk aan de
energieproblematiek werken en zal de mogelijkheid bieden om de verschillende projecten beter in de kijker te
plaatsen en te opwaarderen, de ervaringen te delen en de vaardigheden aan te vullen. Op die manier zou ze
moeten helpen om de pilootinitiatieven een permanent karakter te bezorgen en ze geleidelijk aan tot alle
gebruikers of alle gebouwen van het OCMW uit te breiden.
Een eerste project-piloot werd met succes met het DVH (Departement Verzorging ten Huize) uitgevoerd.
Samen met de directies van de verschillende instellingen heeft de Coordinatie Energie een efficiente
communicatie tool ontwikkeld : Het Energetisch Dashboard. Deze tools word maandelijks aangepast en stelt
op een gebruikvriendelijke manier voor de evolutie van de maandelijkse water, gas en elektriciteitsverbruiken.
De directies van de instellingen krijgen hierdoor een duidelijke uitzicht op het gebruik van energie in hun
gebouw en hebben al fouten gevonden die intussen een oplossing hebben gevonden.
Een tweede project-piloot begint in november 2012 voor de 11 sociale antennes van het OCMW van Brussel.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: verlaging van het energieverbruik en van de emissies van broeikasgassen / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor energie / Begunstigden: het OCMW
Sociaal: verspreiding van een cultuur met betrekking tot het rationele gebruik van energie sensibilisering en deelneming / Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en de gebruikers van zijn
diensten
Governance: efficiënte coördinatie van de actoren - versterking van de interne dynamiek /
Begunstigden: het OCMW
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Aanwerving van een energiecoördinator - financiering van de acties door gewestelijke en federale subsidies
(Energiefonds, Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost - FRGE en het Grootstedenbeleid - GSB)
Sturing en partnerships:
Het Departement Sociale Economie in samenwerking met alle diensten van het OCMW die bij deze materie
betrokken zijn (Cel Energie, Project X, Dienst Eigendommen, Departement der Werken)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

Beoogde resultaten
Oprichting van de
Energiecoördinatie
Beperking van het
energieverbruik van het
OCMW

Gekozen indicatoren
Functionele
energiecoördinatie
Energieverbruik in kWh/
jaar

Evaluatieperiode
Januari 2013

Uitbreiding van de
coördinatie tussen de
verschillende actoren

Aantal vergaderingen
van de
Energiecoördinatie

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Functionele
energiecoördinatie
Energieverbruik (gas en
elektriciteit) van het
OCMW in 2011:
36.796.579 kWh
3 vergaderingen van de
Energiecoördinatie
(2011)

Januari 2013

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

109

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen

Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.05

DE EVOLUTIE VAN HET VERBRUIK IN HET VOORBEELDGEBOUW
L’ORÉAL OPVOLGEN

Actie, doelstellingen en context:
De renovatie van de voormalige kantoren en opslagruimten van L’Oréal werd uiteindelijk het eerste ‘lage
energie’-project van de Grondregie. Het hele project omvatte de renovatie en de reconstructie van 28
woningen en de inrichting van een ondergrondse parkeergarage met 18 parkeerplaatsen en kostte in totaal
7,2 miljoen EUR (incl. btw) – wat overeenstemt met 1.477 EUR/m². Het project, dat gelegen is aan het
Begijnhofplein van Brussel, behield de harmonieuze stedenbouwkundige kenmerken van de wijk, maar verliep
niet gemakkelijk. Uiteindelijk zag de Grondregie zich verplicht om ‘middelhoge’ huurtarieven te hanteren.
Daarvoor bestaan vier redenen: (1) het was de bedoeling om ‘lage energie’-woningen te bouwen; (2) de
operatie was vrij ingrijpend, aangezien een kantoorgebouw in woningen moest worden omgevormd; (3) het
gebouw is gedeeltelijk geklasseerd; (4) de wooneenheden zijn bijzonder groot.
In september 2009 werden de woningen ingehuldigd. Nu de gebouwen worden bewoond, bestaat de volgende
fase erin om de evolutie van het energieverbruik op te volgen. Het is immers niet alleen belangrijk om de
huurbedragen te omkaderen, maar het is minstens even prioritair om de energieprestaties van de nieuwe
constructies te verbeteren om op die manier het niveau van de kosten voor de inwoners en de ecologische
voetafdruk van de gebouwen zo laag mogelijk te houden. De Stad is als eigenaar dan ook verplicht om aan de
huurders een gebouw ter beschikking te stellen dat weinig energie verbruikt. De ontwerper schatte het
jaarlijkse verbruik van dit gebouw op 60 kWh/m² - in vergelijking met 250 kWh/m² voor bestaande gebouwen
en 150 kW/m² voor nieuwe klassieke constructies.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van het primaire energieverbruik - verlaging van de vervuilende emissies /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: beperking van de kosten voor energie / Begunstigden: de Stad
Sociaal: verlaging van de huurlasten / Begunstigden: de huurders van de Grondregie

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opnames en analyses van de Grondregie
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
2 jaar

Start
2009

Beoogde resultaten
Observatie en analyse
van het reële verbruik

Gekozen indicatoren
kWh/m² jaar

Voltooiing
2011

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
72 kWh/m² (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.06

KOEL- EN VERWARMINGSSYSTEMEN REGLEMENTEREN

Actie, doelstellingen en context:
Een groot aantal kantoorgebouwen en handelszaken zijn voorzien van luchtkoelsystemen (airconditioning) die
veel energie verbruiken. Bovendien zijn sommige handelszaken uitgerust met warmtegordijnen die de
binnentemperatuur op een aangenaam niveau moeten houden terwijl er geen etalages of dichtstaande
deuren worden gebruikt. Een ander probleem is de ontwikkeling van extra verwarmingsystemen op terrassen.
Die koel- en verwarmingssystemen stoten uiteraard heel wat CO2 uit.
De Stad bekijkt momenteel op welke manier ze het gebruik van dit type uitrustingen kan beperken via de
Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening en de stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Er
bestaan immers alternatieve oplossingen voor de airconditioningsystemen (bv. Canadese putten). Anderzijds
kan een doordacht architecturaal en technisch ontwerp van het gebouw het gebruik van airconditioning
overbodig maken. Wat de warmtegordijnen of de verwarmingen van terrassen betreft, zou het interessant zijn
om de ontwerpers en de gebruikers van handelsruimten te sensibiliseren voor de verspilling van energie en
om hen andere oplossingen aan te bieden. Wat de terrassen betreft, zou het nuttig kunnen zijn om bepaalde
voorzieningen via een gemeentelijke verordening te verbieden.
Er werd een werkgroep opgericht die dit onderwerp zal behandelen. Als we de toekomstige reglementering
willen doen respecteren, moet een belastingstelsel worden bedacht voor de airconditioning- en
luchtverwarmingsinstallaties. De werkgroep zal zich ook over die zaak buigen. De Zonale Gemeentelijke
stedenbouwkundige Verordening voor de zone van de Grote Markt, van kracht vanaf 25 mei 2009, zou moeten
leiden tot de invoering van een belasting op dit soort installaties.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: energiebesparingen - beperking van duidelijke verspilling en CO2-emissies / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: beperking van de energiekosten - verbetering van het uitzicht van de winkelstraten en van
hun aantrekkelijkheid / Begunstigden: de beheerders en de uitbaters van gebouwen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opdracht van de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad (AOS)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw in partnership met de Cel Milieuraadgeving en de Juridische cel van het
Departement Stedenbouw en met het Departement Handel en Grondregie van de Stadseigendommen en in
samenwerking met Atrium
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
3 jaar

Start
2009

Voltooiing
2012
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Verspreiding van
warmtegordijnen en
open etalages

Beoogde resultaten
Reflectie die moet leiden
tot een aanbeveling of
een algemene
reglementering voor de
Stad

Gekozen indicatoren
Gemeentelijke
Stedenbouwkundige
Verordening
goedgekeurd

Naleving van de nieuwe Aantal vastgestelde
geldende reglementering inbreuken en geïnde
belastingen

Airconditioningsystemen Formulering van
in een groot aantal
aanbevelingen
gebouwen
Geen informatie
beschikbaar over het
aantal
stedenbouwkundige
vergunningen uitgereikt
met
airconditioningsysteem

Verspreiding van kleine
verwarmingstoestellen
op terrassen, aan de
gevels of op een voet

Aantal winkels in de
Nieuwstraat die met
warmtegordijnen zijn
uitgerust
Gepubliceerde
aanbevelingen in de
brochure

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Aanmaken van een
specifieke rubriek
‘Airconditioning’ in het
‘Urbindic’softwareprogramma

Beschikbaarheid van de
rubriek ‘Airconditioning’
in het ‘Urbindic’softwareprogramma

Januari 2013

Verkrijgen van
cijfergegevens over het
aantal
stedenbouwkundige
vergunningen uitgereikt
met
airconditioningsysteem
Formulering van een
reglementering en
omkadering via de
‘rondzendbrief
terrassen’

Aantal
stedenbouwkundige
vergunningen uitgereikt
met
airconditioningsysteem

Januari 2013

Gemeentelijke
Stedenbouwkundige
Verordening
goedgekeurd

Januari 2013

Naleving van de nieuwe
reglementering die van
kracht is

Aantal vastgestelde
inbreken en geïnde
belastingen

Januari 2013

Aantal terrassen in de
Beenhouwersstraat met
kleine
verwarmingstoestellen

Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.07

GLOEILAMPEN VAN DE VERKEERSLICHTEN DOOR LED2-LAMPEN
VERVANGEN

Actie, doelstellingen en context:
In de loop van 2010 en 2011 zal de Stad geleidelijk aan de gloeilampen van de verkeerslichten door led-lampen
(Light Emitting Diode) van het type 2 vervangen. Dit model led-lamp werd speciaal ontworpen voor gebruik in
verkeerslichten en beantwoordt aan alle geldende Europese normen. De levensduur van dit type lampen
bedraagt 10 jaar, terwijl een gewone lamp slechts 6 maanden mee gaat, waardoor de onderhoudskosten tot
een minimum kunnen worden beperkt. Led2-lampen zijn niet alleen heel betrouwbaar; ze verbruiken ook
slechts 8 Watt of 13 % van de stroom van een lamp van 60 watt. Led2-lampen werken overigens met een
spanning van 42V, wat het risico op elektrocutie bij werkzaamheden of schade vermindert. Ook het risico op
defecten is te verwaarlozen – wat de verkeersveiligheid op de kruispunten alleen maar ten goede kan komen.
Led2-lampen worden na hun nuttige levensduur door de fabrikant teruggenomen. Er worden dan meerdere
componenten en bepaalde edele metalen zoals goud en koper (in de gedrukte schakeling) gerecupereerd. Dit
is niet mogelijk met een gewone lamp, die niet kan worden gerecycleerd. Op die basis wil de Stad de ongeveer
3.800 lampen in de verkeerslichten over het volledige grondgebied vervangen.

De Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van het energieverbruik en de hoeveelheid geproduceerd afval / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: betere zichtbaarheid van de verkeerslichten - vermindering van de risico’s op
verkeersongevallen ten gevolge van storingen - betere verkeersveiligheid / Begunstigden: de
weggebruikers
Economie: verlaging van de energiekosten - verlaging van de kosten voor aankoop en onderhoud /
Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Stad - toezicht op het project door de Cel Signalisatie
Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Cel Signalisatie)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
13 maanden

Start
Oktober 2010

Voltooiing
November 2011

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
936 van de 3800 lampen
van 60W in de
verkeerslichten zijn
reeds vervangen door
LED2 lampjes (2011)
Jaarlijks verbruik van de

Beoogde resultaten
Vervanging van de
resterende 2.864
lampen van 60W door
Led2-lampen.

Gekozen indicatoren
Aantal geïnstalleerde
Led2-lampen op de
verkeerslichten

Evaluatieperiode
Januari 2013

Verlaging van het

Jaarlijks verbruik in kWh

Januari 2013
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Beginsituatie
verkeerslichten van
589.723 kWh (2011)

Beoogde resultaten
verbruik met 87 %

Gekozen indicatoren

Evaluatieperiode
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.08

LICHTPLAN UITVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
Het Lichtplan, een initiatief van de Stad, in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd in
2010 voorgesteld en heeft betrekking op 3 sectoren: de openbare verlichting, de verlichting van historische
gebouwen en de feestverlichting. De invoering van het Lichtplan heeft vooral betrekking op de eerste sector,
aangezien het daarvoor een kader schept waarmee de openbare verlichting op een duurzame manier kan
worden beheerd. In die optiek is het noodzakelijk om door te gaan met de geleidelijke vernieuwing van alle
installaties.
Deze actie betreft dan ook de vervanging van de oude lichtpunten door nieuwe, die aan de nieuwe normen
beantwoorden. Die worden op een kleinere afstand en veel minder hoog geïnstalleerd, waardoor er minder
lichtvermogen en dus ook energie nodig is – zelfs als het aantal lichtpunten wordt verhoogd. Daarnaast
worden de zichtbaarheid en de veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers door het nieuwe
verlichtingsysteem verbeterd. Doordat lichtpunten van de openbare verlichting gemiddeld genomen 20 jaar
meegaan, is de vervanging een continu proces dat in het kader van ‘projecten’ wordt uitgevoerd. Hierbij stemt
ieder project overeen met een straat of met een plein. In 2009 werden 19 projecten voor de vernieuwing van
de openbare verlichting uitgevoerd. Zij leverden samen een energiebesparing van 37 % op voor de betreffende
sectoren.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van het energieverbruik / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: betere zichtbaarheid in de straten waar de verlichting werd vernieuwd - veiliger omgeving vermindering van het gevoel van onveiligheid / Begunstigden: de inwoners
Economie: verlaging van de energiekosten / Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Gewestelijke subsidie - stedenbouwkundige vergunning vereist - human resources van Wegeniswerken externe knowhow voor de werkzaamheden
Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Cel Openbare Verlichting en Cel Studies-Vergunningen) in partnership met
het Departement Stedenbouw (Cel Energie) en SIBELGA
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
13 projecten voor de
vervanging van lichtpunten
werden uitgevoerd (2011)
14.969.357,50 kWh

Beoogde resultaten
Voortzetting van de
vernieuwing van de
openbare verlichting
Verlaging van de

Gekozen indicatoren
Aantal bijkomende
projecten per jaar

Evaluatieperiode
Januari 2013

Jaarlijks totaal verbruik

Januari 2013
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Beginsituatie
Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
totaalverbruik voor de
energiekosten van de
van de openbare
openbare verlichting (2011) openbare verlichting voor verlichting in kWh
de betreffende sectoren

Evaluatieperiode
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.09

STAD EN OCMW VAN GROENE STROOM VOORZIEN

Actie, doelstellingen en context:
De traditionele manier om elektriciteit op te wekken – op basis van fossiele brandstoffen – is een
zorgwekkende gewoonte. Niet alleen omwille van de uitputting van de natuurlijke rijkdommen, maar ook
omwille van de luchtverontreiniging die daardoor ontstaat. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
vormt een milieuvriendelijk alternatief dat ook deel uitmaakt van het concept van de duurzame ontwikkeling.
In het kader van het Kyoto-protocol en de bestrijding van de uitstoot van broeikasgassen moet de Stad als
overheid het voorbeeld geven en grondig nadenken over het gebruik van groene elektriciteit voor de
gebouwen van de administratie. Het is de bedoeling om uiteindelijk 100 % groene elektriciteit te gebruiken.
De liberalisering van de energiesector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is voor de Stad, de Grondregie,
het OCMW en de Politiezone de gelegenheid om inspanningen te leveren om de Europese doelstellingen op
het gebied van de bevoorrading van groene energie te halen. Dankzij de openstelling van de elektriciteits- en
de gasmarkt kunnen die instanties voortaan verschillende leveranciers in concurrentie met elkaar plaatsen en
de interessantste kiezen op economisch maar ook op milieuvriendelijk vlak Deze markt vertegenwoordigde in
het referentiejaar 2008 en voor de vier entiteiten die hierboven werden vermeld, een verbruiksvolume van
33.232.537 kWh voor elektriciteit en 157.697.377 kWh voor gas.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

•

Milieu: verlaging van de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van groene energie/
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: in concurrentie plaatsen van de elektriciteit- en gasleveranciers om een lagere prijs te
bedingen voor de energie - scheppen van banen in de sector van de groene energie / Begunstigden: de
Stad, de Grondregie, het OCMW en de Politiezone - de actoren op de markt van de milieuvriendelijke
energie
Sociaal: voorbeeldrol van de plaatselijke overheden - sensibiliseren voor de duurzame ontwikkeling /
Begunstigden: de burgers, de gebruikers en het personeel van de Stad, van de Grondregie, van het
OCMW en van de Politiezone

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Overheidsopdracht bij de leveranciers - hulp bij de beslissing door een studiekantoor - opvolgingscomité
bestaande uit vertegenwoordigers van het Departement Stedenbouw, het Departement Handel en de
Grondregie van de Stadseigendommen en van het OCMW
Sturing en partnerships:
Het Departement Aankoopcentrale in samenwerking met het opvolgingscomité
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
36 maanden

Start
2010

Voltooiing
2013
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Levering van klassieke of Overschakelen naar
groene elektriciteit
groene elektriciteit of
marktvernieuwing

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Jaarlijks volume groene Januari 2013
elektriciteit (kWh) en
percentage groene
elektriciteit op het totaal
van het
elektriciteitsverbruik
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.10

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN INSTALLEREN

Actie, doelstellingen en context:
De productie van elektriciteit op basis van fotovoltaïsche zonnepanelen is een interessante oplossing waarmee
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan worden verminderd. Deze vorm van energie is echter alleen
interessant voor een gebouw waarvan het omhulsel al op een onberispelijke manier is geïsoleerd en verlucht.
Het technische belang van de isolatie is immers groter dan dat van de fotovoltaïsche productie. De actie die
hier wordt voorgesteld, heeft dan ook slechts betrekking op nieuwbouwprojecten en ingrijpende
renovatieprojecten van de Stad, van de Grondregie en van het OCMW, waarvoor de isolatie en de verluchting
met energierecuperatie maximaal werden geoptimaliseerd.
De elektrische energie die door die fotovoltaïsche zonnepanelen wordt geproduceerd, voedt in de eerste
plaats de elektriciteitsinstallaties van de betreffende gebouwen, waardoor zij hun afhankelijkheid van het
openbare elektriciteitsnet aanzienlijk kunnen verlagen. Overigens wordt iedere elektrische kWh die wordt
geproduceerd, in rekening gebracht en gehanteerd als basis bij de toekenning van Groene Certificaten. Deze
vormen een aanzet voor de productie van groene energie en maken het voorwerp uit van onderhandelingen
bij de verschillende commerciële energieleveranciers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.
Voor ieder nieuw of gerenoveerd gebouw wordt een relevantiestudie uitgevoerd voor een oppervlakte van 10,
20, 30 m² en meer. De grootste installatie met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar zal worden
geïnstalleerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van de uitstoot van broeikasgassen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van het verbruik en van de kosten voor energie / Begunstigden: de Stad, de
Grondregie, het OCMW en de huurders
Sociaal: voorbeeldrol van de plaatselijke overheden - sensibilisering voor duurzame ontwikkeling /
Begunstigden: de burgers, de gebruikers en het personeel van de Stad, van de Grondregie en van het
OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Eigen middelen en subsidies - derdepartijfinanciering te overwegen - knowhow van de studiekantoren
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie en Cel Bijzondere Technieken), het Departement Handel en de
Grondregie van de Stadseigendommen en het OCMW (Departement der Werken)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
10 m² daken uitgerust
(2011)

Beoogde resultaten
Uitbreiden van de
oppervlakte van

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Totaal aantal m² door de Januari 2013
Stad en de Grondregie
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Beginsituatie

9,74 m² daken uitgerust
(2011)

Beoogde resultaten
uitgeruste daken

Gekozen indicatoren
geïnstalleerde
fotovoltaïsche panelen
Totaal aantal m² door
het OCMW
geïnstalleerde
fotovoltaïsche panelen

Evaluatieperiode

Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.11

THERMISCHE ZONNEPANELEN INSTALLEREN

Actie, doelstellingen en context:
De productie van warm sanitair water op basis van hernieuwbare bronnen is een interessante oplossing
waarmee de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan worden verminderd. Deze vorm van energie is
echter alleen interessant voor een gebouw waarvan het omhulsel al op een onberispelijke manier is geïsoleerd
en verlucht. Het technische belang van de isolatie is immers groter dan dat van de fotovoltaïsche
elektriciteitsproductie. De actie die hier wordt voorgesteld, heeft dan ook slechts betrekking op
nieuwbouwprojecten en ingrijpende renovatieprojecten van de Stad, van de Grondregie en van het OCMW,
waarvoor de isolatie en de verluchting met energierecuperatie maximaal werden geoptimaliseerd.
Momenteel bedraagt de totale oppervlakte van de panelen die zich op de gebouwen van de Stad bevinden,
372 m²: ‘ecologische crèche’ (20 m²), ‘sportcentrum noordpool’ (17 m²), 289 m² op de gebouwen ‘Grétry’,
‘Adolphe Max’ en ‘Nicolay-Faubourg’ van de Grondregie en 46 m² op de gebouwen van het OCMW. Voor ieder
nieuw of gerenoveerd gebouw zal een relevantiestudie worden uitgevoerd voor een oppervlakte van 10, 20,
30 m² en meer. De grootste installatie met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar zal worden
geïnstalleerd. De nieuwe installaties zullen met warmtemeters zijn uitgerust, waarmee de energiewinst zal
kunnen worden geëvalueerd die uit de zonnestraling wordt gehaald.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van de uitstoot van broeikasgassen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van het verbruik en van de kosten voor energie / Begunstigden: de Stad, de
Grondregie, het OCMW en de huurders
Sociaal: voorbeeldrol van de plaatselijke overheden - sensibilisering voor duurzame ontwikkeling /
Begunstigden: de burgers, de gebruikers en het personeel van de Stad, van de Grondregie en van het
OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Eigen middelen en subsidies - derdepartijfinanciering te overwegen - knowhow van de studiekantoren
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie en Cel Bijzondere Technieken), het Departement Handel en de
Grondregie van de Stadseigendommen en het OCMW (Departement der Werken)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

121

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
480 m² daken uitgerust
(2011)

Beoogde resultaten
Verhogen van de
oppervlakte van
uitgeruste daken

190,4 m² daken uitgerust
(2011)

6 toegekende
zonneboiler premies
(2011)

Toename van het aantal
zonneboiler premies
toegekende

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Totale oppervlakte in m² Januari 2013
thermische panelen die
door de Stad en door de
Grondregie zijn
geïnstalleerd
Totale oppervlakte in m² Januari 2013
thermische panelen die
door het OCMW zijn
geïnstalleerd
Aantal toegekende
Januari 2013
zonneboiler premies
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.12

WARMTEKRACHTKOPPELING BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad Brussel, het OCMW en de Grondregie wensen zich in te zetten voor de ontwikkeling van REGprojecten. In dit verband kan de warmtekrachtkoppeling één van de aan te bevelen technieken zijn mits aan
bepaalde specifieke criteria voldaan wordt.
In overeenstemming met het Kwaliteitshandvest van de gerenoveerde woningen (cf. Actie 3.1.03) analyseren
de Grondregie en het OCMW de opportuniteit en de haalbaarheid om herbruikbare energie te benutten. In dat
kader wordt de installatie van micro-warmtekrachtkoppelingsystemen bestudeerd voor de productie van
elektriciteit en collectieve verwarming voor ieder gebouw met een oppervlakte van meer dan 1.000 m².
De Stad Brussel heeft eveneens haalbaarheidstudies verricht in een bepaald aantal van haar gebouwen en
zodoende werd een potentieel ontdekt.
Warmtekrachtkoppeling biedt zowel op het gebied van de economie als van de ecologie voordelen. Deze
technologie bespaart niet alleen primaire energie, maar verlaagt ook de uitstoot van de schadelijke emissies
met 10 tot 30 %. Door voor warmtekrachtkoppeling te kiezen, worden de verliezen ten gevolge van het
transport van elektriciteit bijna tot nul herleid. De installatie wordt gebaseerd op basis van de vraag naar
warmte van de gemeenschappelijke ruimten. Het brandstofverbruik is lager dan het verbruik van een
stookketel en een elektriciteitscentrale die dezelfde hoeveelheden warmte en elektriciteit zouden produceren.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: gebruik van een hernieuwbare energiebron – verlaging van de verontreinigende emissies /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten door een lager verbruik van primaire energie /
Begunstigden: de huurders van de Grondregie en van het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Variabele investeringsbudgetten afhankelijk van het vermogen van de installatie – gewestelijke subsidie
(premie tot 200.000 euro per gebouw en per onderneming voor een periode van 3 jaar, met inbegrip van alle
steunmaatregelen)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Speciale Technieken) en het Departement Handel en de Grondregie van de
Stadseigendommen van de Stad en het Departement der Werken van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
1 warmtekrachtkoppelingsinstallatie geïnstalleerd bij
het OCMW (2011)
1 warmtekrachtkoppelingsinstallatie geïnstalleerd bij
de Grondregie (2011)
Geen enkele
warmtekrachtkoppelingsinstallatie geïnstalleerd bij
de Stad (2011)

Beoogde resultaten
Installatie van 2
bijkomende
warmtekrachtkoppelingsinstallaties
Installatie van 2
bijkomende
warmtekrachtkoppelingsinstallaties
Installatie van 2
warmtekrachtkoppelingsinstallaties

Gekozen indicatoren
Aantal
warmtekrachtcentrales
geïnstalleerd bij het
OCMW
Aantal
warmtekrachtcentrales
geïnstalleerd bij de
Grondregie
Aantal
warmtekrachtcentrales
geïnstalleerd bij de
Stad

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14

GEBRUIKERS VAN GEBOUWEN VAN DE STAD EN HET PUBLIEK
SENSIBILISEREN VOOR ENERGIEBESPARINGEN

Actie, doelstellingen en context:
“Opwarming van het klimaat” is een thema dat de burgers in hoge mate bezig houdt. Iedereen maakt zich
zorgen over het feit dat de winters de afgelopen jaren abnormaal zacht waren en over het feit dat abnormale
klimaatomstandigheden dichtbij en veraf met alle ongunstige menselijke en maatschappelijke gevolgen van
dien, steeds vaker voorkomen.
Het 4de wetenschappelijke rapport van de intergouvernementele groep experts over de evolutie van het
klimaat (IPCC), dat op 2 februari 2007 werd gepubliceerd, bevestigt dat het klimaat in de nabije toekomst
ingrijpend zou kunnen worden ontregeld en beschrijft ook nauwkeurig hoe dat kan gebeuren. Dit rapport kan
als basis worden gebruikt om maatregelen te treffen die de klimaatverandering en de ongunstige effecten op
het overleven van de planeet moeten beperken. Daarnaast berekende het Stern-rapport (The economics of
climate change, november 2006) de financiële kostprijs van de klimaatverandering. Als niets wordt
ondernomen om de huidige trend om te buigen, zou die kostprijs tegen het jaar 2050 tot 5.500 miljard euro
kunnen oplopen.
Op 20 maart 2007 heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om haar energieverbruik tegen het jaar 2020
met 20 % te drukken. In dezelfde periode zou het aandeel van hernieuwbare energie daarbij van de huidige 6
% naar 20 % worden opgetrokken. Op die manier wil de Unie tegen de klimatologische ontregeling strijden.
Het is dan ook in dat kader dat het beleid van de Stad op het gebied van het rationele energiegebruik past.
Aangezien energieverspilling gedeeltelijk toe te schrijven is aan dagelijkse handelingen en het gedrag van
gebruikers van een gebouw, is het de bedoeling om de gebruikers van de gebouwen van de Stad en van de
Grondregie (personeel, leerlingen, huurders enz…) te sensibiliseren voor het rationele gebruik van de energie.
Dat beleid wordt omgezet in verscheidene acties, die in de volgende fiches worden beschreven:
-

Actie 2.3.14.a:

-

Actie 2.3.14.b:
Actie 2.3.14.c:

-

Actie 2.3.14.d:
Actie 2.3.14.e:

-

Actie 2.3.14.f:

Gebruikers en personeel van de Stad en het OCMW Sensibiliseren voor
energiebesparingen
Gebruikers van de scholen Sensibiliseren voor energiebesparingen
Gebruikers van de Huizen voor het Kind sensibiliseren voor
energiebesparingen
Energie-Uitdaging organiseren
De gebruikers van de rust-en verzorgingtehuizen en onthaalcentra van het
OCMW sensibiliseren voor energiebesparing
Informeren en sensibiliseren van de gebruikers van het OCMW over REV

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van energieverbruik en beperking van de uitstoot van de broeikasgassen /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie : verlaging van de energiekosten / Begunstigden: de Stad, haar Grondregie en het OCMW
Sociaal: voorlichting van het publiek over het milieu – deelname van de gebruikers bij de invoering van
collectieve projecten – voorbeeldrol van de Stad / Begunstigden: de Stad, de inwoners, de gebruikers
van de diensten van de Stad en de ambtenaren
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14.a

GEBRUIKERS EN PERSONEEL VAN DE STAD EN HET OCMW
SENSIBILISEREN VOOR ENERGIEBESPARINGEN

Actie, doelstellingen en context:
Energieverspilling is gedeeltelijk toe te schrijven aan dagelijkse handelingen en het gedrag van de gebruikers
van een gebouw. Deze actie heeft tot doel om alle betrokken partijen te sensibiliseren door enerzijds het
personeel van de Stad en van het OCMW aan te sporen tot een rationeel gebruik van de energie op hun
werkplek (verlichting, computers, verwarming enz…) en door anderzijds de gebruikers te sensibiliseren voor
energiezuinig gedrag in de gebouwen waarvan ze gebruik maken.
Wat de Stad betreft, gaat de aandacht in 2010 en 2011 vooral naar 3 gebouwencomplexen, waar extra
inspanningen op het gebied van het sensibiliseren zullen worden geleverd: het Claessens-Tivoli
scholencomplex, het sportcomplex van Laken en het Stadhuis. Op elk van deze 3 sites zal een participatief
observatieproces worden ingevoerd, in combinatie met sensibiliseringsacties en opleidingssessies over
rationeel energiegebruik. Op basis van dat proces zullen reproduceerbare maatregelen worden gedistilleerd
waarmee het energieverbruik zal kunnen worden gedrukt.
Algemeen gesteld zal het sensibiliseren van het personeel en van de gebruikers volgens de gebruikelijke
kanalen verlopen waar zowel de Stad als het OCMW altijd toegang toe hebben: publicatie van informatieve
artikelen op de website van de Stad, in het informatieblad van de Stad (Brusseleir) en in het blad van het
gemeentepersoneel (PerBruNews), gerichte sensibiliseringsacties enz… Bij het OCMW zouden in de
verschillende diensten energieambassadeurs moeten worden aangeduid.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van energieverbruik – beperking van de uitstoot van broeikasgassen / Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor energie / Begunstigden: de Stad en het OCMW
Sociaal: voorlichting van het publiek over het milieu – deelname van de gebruikers aan de invoering
van collectieve projecten – voorbeeldrol van de Stad / Begunstigden: de Stad, de inwoners, de
gebruikers van de diensten van de Stad en de ambtenaren

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Eigen middelen, gewestelijke subsidies (Agenda Iris 21) en federale subsidies (Grootstedenbeleid) – externe
kennis en ervaring van kantoren die in participatie zijn gespecialiseerd – human resources van de betreffende
diensten
Sturing en partnerships:
Bij de Stadsdiensten het Departement Stedenbouw (Cel Energie) in partnership met het Departement
Personeel (Algemene administratie), het Departement Openbaar Onderwijs en het Departement Cultuur,
Jeugd, Ontspanning en Sport/Bij het OCMW de Coördinatiecel Energie en de interne Werkgroep Energie
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
11 sensibiliseringsacties
van de Stad (2011)
Claessens-Tivoli in 2011:
134.145 kWh
(elektriciteit)
1.515.318 kWh (gas)
Laken in 2011: gegevens
onbeschikbaar omdat
werk in uitvoering
Stadhuis in 2011:
413.901 kWh
(elektriciteit)
4.230.431 kWh (gas)
Geen enkele actie
gevoerd door de
energieambassadeurs
van het OCMW in 2011
1249
schuldbemiddelingen,
verband houdend met
energiefacturen in 2011

Beoogde resultaten
Sensibiliseringsacties
verderzetten
Verlaging van het
elektriciteit- en
gasverbruik

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
sensibiliseringsacties
Jaarlijks aantal kWh

Evaluatieperiode
Januari 2013
Januari 2013

Verlaging van het
elektriciteit- en
gasverbruik
Verlaging van het
elektriciteit- en
gasverbruik

Jaarlijks aantal kWh

Januari 2013

Jaarlijks aantal kWh

Januari 2013

Werktuigen en
betrokkenheid van het
energieambassadeurs
netwerk
Verlaging van het aantal
bemiddelingen

Aantal acties door de
energieambassadeurs
gevoerd

Januari 2013

Jaarlijks aantal
schuldbemiddelingen in
verband met
energiefacturen

Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14.b

GEBRUIKERS VAN DE SCHOLEN SENSIBILISEREN VOOR
ENERGIEBESPARINGEN

Actie, doelstellingen en context:
Kinderen moeten al op heel jonge leeftijd voor energiebesparing worden gesensibiliseerd. Dat is de reden
waarom het Departement Openbaar Onderwijs van de Stad regelmatig pedagogische sensibiliseringsacties
voert waarbij aan kinderen wordt uitgelegd waarom rationeel energiegebruik (REG) zo belangrijk is. Die acties
worden georganiseerd in samenwerking met het onderwijzend personeel en de ouders van de leerlingen.
Soms wordt ook een beroep gedaan op externe specialisten. Sommige van die acties vinden ieder jaar plaats.
De ‘Dikke-Truiendag’ bijvoorbeeld wordt één keer per jaar tijdens de winter georganiseerd. Op die dag wordt
de verwarming in de deelnemende scholen één graad lager gezet en draagt iedereen een dikke trui. Dit is
weliswaar een symbolisch gebaar, maar de resultaten zijn niet te verwaarlozen. Naast het sensibiliserende
effect van de actie betekent een 1°C lagere temperatuur ook een besparing van 250 gram CO2 per persoon en
per dag en 7 % energie. De andere actie waarvoor de Stad de scholen tot deelname aanspoort, is de actie
‘Energie-Uitdaging’. Dit initiatief van Leefmilieu Brussel (BIM) is erop gericht om scholen te helpen om hun
energieverbruik te verlagen. Daarbij ontvangen de scholen informatie over de juiste energiebesparende
reflexen en over eenvoudige aanpassingen van hun gebouwen die ze zelf kunnen realiseren. De
gedragswijzigingen en lichte aanpassingen brengen geen enkele last, verlies aan comfort of zware investering
met zich, maar hebben niettemin een reële impact op het energieverbruik. Om de scholen te helpen om
energiebesparingen te realiseren, biedt Leefmilieu Brussel hen thematisch advies en pedagogische
hulpmiddelen aan.
Gelijkaardige initiatieven van het Departement Openbaar Onderwijs op sommige scholen zijn intussen al
afgelopen:
-

-

‘Active Learning’: dit Europese project was erop gericht om het energieverbruik in scholen te doen
dalen en om leerlingen van 10 tot 12 jaar in te wijden in REG.
‘Energie Path’: dit Europese sensibiliseringsproject voor REG was gebaseerd op de informatie- en de
communicatietechnologieën en bood de deelnemers de mogelijkheid om via een e-learning platform
hun kennis over REG uit te wisselen. Het project richtte zich vooral op het onderwijzend personeel van
de 3de graad van het secundaire onderwijs (5de en 6de jaar).
‘Kids4future’: dit Europese project was bedoeld om de interesse van de kinderen voor het thema REG
te wekken. Hierbij werd gebruikgemaakt van een verhaal dat voor alle partners bedoeld was (‘De
regenmaker’, een boek dat in 12 talen werd vertaald). Dit was ook een communicatieproject dat
bedoeld was om een breder publiek te bereiken via de media, sites en evenementen, waarbij op het
internet ook ontmoetingsplatforms voor deelnemende scholen werden opgericht.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van energieverbruik en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten / Begunstigden: de Stad
Sociaal: voorlichting van het publiek over het milieu – deelname van de gebruikers aan de invoering
van collectieve projecten – voorbeeldfunctie van de Stad / Begunstigden: de Stad en de gebruikers van
de scholen
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Omkadering door het onderwijzend personeel – thematische ondersteuning – externe technische knowhow
(Leefmilieu Brussel – BIM, vzw De Stadswinkel, Brussels Energieagentschap - ABEA)
Sturing en partnerships:
Het Departement Openbaar Onderwijs met de gerichte samenwerking van het Departement Stedenbouw (Cel
Energie en Cel Bijzondere Technieken) en met de steun van externe partners
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Beoogde resultaten
Evenaring of toename
van de deelname van
de scholen in REGprojecten

Gekozen indicatoren
Aantal scholen die in de
loop van het vorige
schooljaar permanente
REG-projecten hebben
ingevoerd
Aantal scholen die in de
loop van het vorige
schooljaar aan de ‘DikkeTruiendag’ hebben
deelgenomen
Aantal scholen die in de
loop van het vorige
schooljaar aan de
‘Energie-Uitdaging’
hebben deelgenomen

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
17 scholen hebben REGprojecten ingevoerd
(2010-2011)

10 scholen hebben aan de Evenaring of toename
‘Dikke-Truiendag’
van de deelname
deelgenomen (2010-2011)

9 scholen hebben aan de Evenaring of toename
‘Energie-Uitdaging’
van de deelname
deelgenomen (2010-2011)

Evaluatieperiode
September 2013

September 2013

September 2013
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Energiebeleid

ACTIE 2.3.14.c

GEBRUIKERS VAN DE HUIZEN VOOR HET KIND SENSIBILISEREN
VOOR ENERGIEBESPARINGEN

Actie, doelstellingen en context:
Kinderen moeten van kindsbeen af worden gesensibiliseerd voor energiebesparingen. Dat is de reden waarom
de Jeugddienst in de 10 Huizen voor het Kind regelmatig pedagogische acties over dit thema organiseert. Die
structuren zijn over het volledige gemeentelijke grondgebied verspreid en vangen buiten de lesuren alle
kinderen van 6 tot 12 jaar op en bieden er gevarieerde ludieke en educatieve activiteiten aan (sport, culturele
uitstappen, thema workshops, burgerprojecten enz…). In dat kader behandelen bepaalde activiteiten onder
meer de duurzame ontwikkeling, waarbij de kinderen en de animatoren voor energiebesparingen en
milieubehoud worden gesensibiliseerd. In de praktijk worden die doelstellingen omgezet in
sensibiliseringsacties voor dagelijks gedrag: workshops over verlichting thuis en het zuinige verbruik van de
spoelbak, het bekijken van sensibiliseringsvideo’s en themabezoeken van verschillende structuren. Met die
acties wordt gestreefd naar een duidelijker zicht op de impact van het verbruik op het milieu (energie,
sorteren van afval, watercyclus enz…). Algemeen gesteld vinden die sensibiliseringsacties met de kinderen
plaats, los van alle activiteiten die door de Huizen voor het Kind worden georganiseerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van energieverbruik en beperking van de uitstoot van broeikasgassen /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten / Begunstigden: de Stad en het OCMW
Sociaal: voorlichting van het publiek over het milieu – leren in groep werken – voorbeeldfunctie van
de Stad / Begunstigden: de Stad, de inwoners, de gebruikers van de diensten en de beambten

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Omkadering door de 27 animatoren van de 10 Huizen voor het Kind – knowhow van externe partners
(Leefmilieu Brussel - BIM, Agentschap Net Brussel)
Sturing en partnerships:
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Jeugdsectie) in samenwerking met de externe partners
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Beoogde resultaten
Instandhouding of
vergroting van de
deelname

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal Huizen
voor het Kind die
sensibiliseringsacties op
het gebied van de
energie hebben
geïnitieerd

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
10 Huizen voor het Kind
die sensibiliseringsacties
op het gebied van de
energie hebben (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14.d

ENERGIE-UITDAGING ORGANISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Energie vormt een grote kostenpost bij de gezinnen. Dat is de reden waarom de Grondregie de ‘EnergieUitdaging’ organiseert, een wedstrijd die zijn ongeveer 2.800 gezinnen moet aansporen om op een rationele
manier gebruik te maken van energie (gas en elektriciteit) en water. De wedstrijd bestaat in de praktijk uit
twee luiken: een individuele en een collectieve uitdaging. In het kader van het eerste luik kunnen de huurders
op vrijwillige basis proberen om over een effectieve periode van 12 maanden hun verbruik met minstens 20 %
terug te dringen. Het tweede luik introduceert een competitief aspect, waarbij verschillende
woningcomplexen zich met elkaar kunnen meten op het gebied van het energieverbruik. Bij de berekening van
de resultaten wordt niet alleen rekening gehouden met de som van de individuele inspanningen, maar ook
met de evolutie van het elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke gedeelten van de complexen.
Tijdens de duur van de wedstrijd kunnen de deelnemers op de nodige steun rekenen: informatiesessies met
tips bij de lancering van de wedstrijd in ieder gebouw; de tip van de maand die via affiches in de
gemeenschappelijke gedeelten wordt verspreid; de Gids van de goede praktijken; een bijstand onder de vorm
van sociale ‘energiebegeleiding’ op het gebied van het energieverbruik voor vrijwilligers en sessies over het
rationele gebruik van energie die door vakmensen worden gegeven voor groepen van 7 tot 12 personen.
Na afloop van de wedstrijd krijgen niet alleen de laureaten grote prijzen, maar mag iedere deelnemer ook een
kit in ontvangst nemen met tips, twee spaarlampen, een zuinige douchekop en twee wasmiddelen die bij lage
temperatuur kunnen worden gebruikt.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van energieverbruik en beperking van de uitstoot van broeikasgassen /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten en van de kosten voor het waterverbruik / Begunstigden:
de huurders van de Grondregie
Sociaal: voorlichting van het publiek over het milieu – creëren van sociale banden rond
gemeenschappelijke belangen / Begunstigden: de huurders van de Grondregie

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidie van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling (25.000 euro) voor de
aanwerving van een parttime energieadviseur gedurende een periode van een jaar en voor afzonderlijke
sociale begeleidingen in verband met het energiegebruik – partnership met acht privéondernemingen – giften
van geldschieters voor de prijzen en cadeaus die dienst doen als incentives (5.000 euro) – publicatie van een
Gids van de goede praktijken (12.000 euro)
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
2 jaar

Start
Februari 2009

Voltooiing
April 2011
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
303 deelnemers (2011)

14% van toegewijde
deelnemers (2011)
-6% van de kosten voor
gas, elektriciteit en
water in het budget van
iedere deelnemende
huurder (2011)

Beoogde resultaten
Toename van de
deelname en de
toewijding (minstens 5 %
van het totale aantal
huurders)
Verlaging van die lasten
met minstens 20 % van
het ene boekjaar ten
opzichte van het vorige

Gekozen indicatoren
Totale aantal
deelnemers
Percentage toegewijde
deelnemers
Percentage daling van
het ene boekjaar ten
opzichte van het andere

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actiedomein :

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14.e

DE GEBRUIKERS VAN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN
ONTHAALCENTRA VAN HET OCMW SENSIBILISEREN VOOR
ENERGIEBESPARING

De actie, zijn doelstellingen en zijn context:
Het Stuurcomité Agenda 21 van het OCMW heeft beslist om zijn actie in de instellingen te richten op het
energieverbruik. Er worden twee hoofdlijnen voorzien :
1. Hoofdlijn 1: de technische aspecten : keuze van de technologieën bij de aankoop/vernieuwing,
onderhoud van de uitrustingen, enz.
2. Hoofdlijn 2: het gedrag bij het gebruik van energie (water-gas-elektriciteit) : het betreft hier het
bijsturen van het gedrag van het personeel en van de gebruikers naar een rationeel energiegebruik toe
(REG)
Al zijn de twee aspecten (technisch en menselijk) onderling afhankelijk, dan is de doelstelling van de actie
2.3.14.e meer specifiek gericht op de gedragsaspecten in zake het rationele energiegebruik (hoofdlijn 2). Met
in het achterhoofd het feit dat er concreet dient gehandeld te worden en dat het personeel en/of de
gebruikers daadwerkelijk dienen betrokken te worden, heeft elke instelling het of de thema(s) vastgelegd
waarop ze prioritair wensen te werken, evenals de toe te passen werkmethode.
Om te beginnen mogen de ingevoerde projecten kleinschalig zijn. De werkbases die deze voeden zijn
voornamelijk de vaststellingen van de mensen op het terrein, de verslagen van energieaudits, de gegevens die
meegedeeld worden door de coördinatie Energie, enz. Hier een algemeen overzicht van de acties die gevoerd
worden of zullen gevoerd worden in de verschillende instellingen :
• Tehuis Juliette Herman (TJH) : opstarten van ateliers voor energiebesparing voor de kinderen
• Dagcentrum en opvangcentrum Medori (CM) : aanduiden van gebruikers referendarissen REG
• Ter Ursulinen (URS) : sensibiliseren van het onderhoudsteam voor het REG
• Residentie de Wilde Rozen (DWR) : sensibiliseren van het personeel voor het REG
• Residentie Sint Geertruide (RSG) : sensibiliseren van het personeel voor het REG
• Pacheco Instituut (IP) : sensibiliseren van het personeel voor de prioritaire acties die in hun eenheid
dienen gevoerd te worden

De relevantie « duurzame ontwikkeling » van de actie:
•
•
•

Milieu : vermindering van het energiegebruik en daling van de uitstoot van
broeikasgassen/Begunstigden : de gemeenschap
Besparing : daling van de energiefactuur en van de waterfactuur van de instellingen/Begunstigden :
het OCMW
Sociaal : opvoeding van het publiek tot het milieu en tot de energie-inzet – creëren van sociale
contacten rond een gemeenschappelijke inzet/Begunstigden: de gebruikers en het personeel

Het invoeren van de actie:
Middelen:
Varieert van de ene instelling tot de andere : opstarten van ateliers voor het doelpubliek, mondelinge
informatie tijdens teamvergaderingen, betrekken van het doelpubliek bij het definiëren van prioritaire acties,
specifieke affichages, enz.
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Sturing en partnerschappen:
Het Departement Instellingen en Medische Zorgen van het OCMW
Tijdschema:
Totale duur van de actie
Voortdurend

Start
2011

Beoogde resultaten
Sensibilisering van alle
kinderen

Gekozen indicatoren
Aantal/percentage van
de gesensibiliseerde
kinderen
Aantal gerealiseerde
ateliers
Aantal aangeduide
referendarissen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Sensibilisering van het
onderhoudspersoneel op
het vlak van het gebruik
van elektriciteit,
verwarming en water
Sensibilisering van alle
personeelsleden

Aantal/percentage van
gesensibiliseerde
personeelsleden

Januari 2013

Aantal/Percentage van
gesensibiliseerde
personeelsleden

Januari 2013

Sensibilisering van alle
personeelsleden

Percentage van
gesensibiliseerde
personeelsleden

Januari 2013

Het aantal containers
verdubbelen (2 i.p.v. 1)
en een oplossing vinden
voor plaats in het lokaal.
Wekelijks vullen van 2
papiercontainers.
Aanzienlijk het
waterverbruik doen
dalen door het tot onder
de 150l per per per
bewoner te brengen
Sensibiliseren van de
personeelsleden op
basis van een inventaris
in elke eenheid

Mate waarin de 2
Janurari 2013
containers gevuld zijn als
ze elke week buitengezet
worden

Einde
-

De evaluatie van de actie:
Beginsituatie
TJH:
Geen enkel kind
gesensibiliseerd
TJH :
Geen enkel atelier
CM :
Geen gebruikers
referendarissen
URS :
25 te sensibiliseren
personeelsleden

DWR:
Geen enkel
gesensibiliseerd
personeelslid
RSG:
Ongeveer 105 te
sensibiliseren
personeelsleden
RSG: sorteren van papier
onmogelijk want gebrek
aan containers en aan
plaats in het
containerlokaal
RSG: waterverbruik
abnormaal hoog (400l
per dag per bewoner)

IP:
Geen enkele
geïdentificeerde actie

Invoeren van ateliers
Aanduiding van 6
referendarissen

Januari 2013
Januari 2013

Waterverbruik op basis
van de facturen

Januari 2013

Opgemerkte
verbeteringen ten
opzichte van de
vaststellingen in iedere
eenheid

Januari 2013
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Actiedomein :

Energiepolitiek

ACTIE 2.3.14.f

INFORMEREN EN SENSIBILISEREN VAN DE GEBRUIKERS VAN HET
OCMW OVER HET RATIONELE GEBRUIK VAN ENERGIE

De actie, haar doelstellingen en haar context:
De evolutie en de ontwikkeling van de economische markt, de liberalisering van de diensten van openbaar nut
(gas, elektriciteit, telecommunicatiemiddelen …) vergen vanwege de burgers een grotere beheersing van hun
verbruikskeuzes. Dit is nog ingewikkelder voor een kansarm publiek. Het is van belang dat de
energieproblematiek niet enkel op geïsoleerde en individuele wijze aangepakt wordt. De communautaire en
collectieve initiatieven laten een globale en geïntegreerde aanpak toe van deze problematiek, die is
onontbeerlijk als het OCMW een doelstelling van maatschappelijke emancipatie van de persoon wenst te
realiseren. Dit project beoogt het ontwikkelen, binnen de dienst, van pedagogische informatievergaderingen
die betrekking hebben op het rationele energiegebruik. Kansarmen kunnen op die manier aanleren, op
concrete en gezellige wijze, om het hoofd te bieden aan de talrijke problemen die verband houden met het
energiegebruik in hun woning. Of het nu gaat om het lezen en begrijpen van hun energiefactuur, zich in te
lichten over de mogelijkheden om hun leverancier te kiezen of hun tariefplan, gewaarschuwd te worden tegen
de gevaren van CO uitstoot van bepaalde verwarmingsketels, een reeks nuttige reacties aan te leren om
minder te verbruiken, … de doelstelling die door deze vergaderingen nagestreefd wordt, is de deelnemers een
reeks noodzakelijke middelen en instrumenten aan te reiken met de bedoeling een toestand van
schuldoverlast te vermijden die gelinkt is aan een slecht energiegebruik.
Om de deelnemers aan te moedigen en de motivatie te ondersteunen tijdens de vergaderingen maar
eveneens tijdens de pre-traject begeleidingsateliers (zie actiefiche 4.3.05), wordt een « nuttig geschenk »
overhandigd op het einde van de sessie, dat hen de kans biedt om ook tot een beter begrip te komen. De
“energiekit” biedt de kans, naast zijn rechtstreeks nut, om de gebruikers te sensibiliseren op het vlak van
rationeel energiegebruik.
De mensen laten langskomen, de meest kansarmen bereiken, hen aansporen om terug te komen, hen naar
waarde schatten voor hun deelname, hen de herinnering aan een positieve ervaring geven, blijft voor de cel
energie het beste middel om de doelstellingen te bereiken van een daling van schuldproblemen gelinkt aan
energiefacturen.

De relevantie « duurzame ontwikkeling » van de actie:
•
•
•

Milieu: daling van het energieverbruik - daling van de uitstoot van broeikasgassen/Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: daling van de energiefactuur en van de waterfactuur / Begunstigden: de gebruikers
Maatschappelijk: opvoeding van het publiek tot het milieu en energievraagstukken - creëren van
maatschappelijke banden rond gemeenschappelijke vraagstukken / Begunstigden: de gebruikers

Het uitvoeren van de actie:
Middelen:
Twee uur per vergadering, tijdens de ochtend of ‘s avonds. Aanwezigheid van twee of drie personen leden van
de cel energie, klein budget voor de dranken.
Subsidie van het Energiefonds en Grootstedenbeleid van de POD Sociale Integratie
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Sturing en partnerschappen:
De Cel Energie – Dienst Schuldbemiddeling van het Departement van de Sociale Actie van het OCMW, in
samenwerking met de externe actoren (leveranciers, verenigingen, …)
Voorlopig tijdschema:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

L’évaluation de l’action :
Beginsituatie
4 informatie- en
sensibiliseringvergaderingen
voor energie ten gunste van
het publiek van de sociale
antennes, de dienst
schuldbemiddeling, de
huurders van het OCMW en
het publiek van de
buurthuizen in 2011
274 deelnemers aan de
informatie- en
sensibiliseringvergaderingen
energie ten gunste van het
publiek van de sociale
antennes, de dienst
schuldbemiddeling, de
huurders van het OCMW en
het publiek van de
buurthuizen in 2011
120 stekkerdozen met
schakelaar uitgedeeld in
2011
80 LED lampen uitgedeeld
in 2011
100 energiemappen
uitgedeeld in 2011

Beoogde resultaten
Maatschappelijke
emancipatie van de persoon:
betere informatie en
sensibilisering van kansarm
publiek voor het organiseren
van nog meer
informatievergaderingen

Gekozen indicatoren Evaluatieperiode
Aantal vergaderingen Januari 2013
georganiseerd per
jaar

Stijging van het aantal
geïnformeerde en
gesensibiliseerde personen

Totaal aantal
deelnemers per jaar

Stijging van het aantal
uitgedeelde stekkerdozen per
jaar
Stijging van het aantal
uitgedeelde LED lampen
Stijging van het aantal
uitgedeelde energiemappen

Aantal uitgedeelde
Januari 2013
stekkerdozen per jaar

150 thermometers
uitgedeeld in 2011
60 meter isolatie voor
warmwaterbuizen
uitgedeeld in 2011
60 meter isolatie voor
achterkant radiatoren
uitgedeeld in 2011

Stijging van het aantal
uitgedeelde thermometers
Stijging van het aantal
uitgedeelde meter isolatie
voor warmwaterbuizen
Stijging van het aantal
uitgedeelde meter isolatie
voor achterkant radiatoren

Aantal uitgedeelde
LED lampen per jaar
Aantal
energiemappen
uitgedeeld per jaar
Aantal uitgedeelde
thermometers
Aantal uitgedeelde
meter isolatie voor
warmwaterbuizen
Aantal uitgedeelde
meter isolatie voor
achterkant radiatoren

Januari 2013

Januari 2013
Januari 2013

Januari 2013
Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.15

DE VERWARMINGSSYSTEMEN RENOVEREN

Actie, doelstellingen en context:
De verbetering van de energetische performantie van het bestaand patrimonium is een prioriteit en dit met als
uiteindelijk doel het uniformiseren van de kwaliteit en het niveau van de performantie van de
verwarmingsinstallaties van het geheel van het imobilieënpark van de Stad en de Grondregie. De investeringen
hebben betrekking op het buitengewoon onderhoud; zij worden dus op een verhoogd ritme jaar na jaar
onderhouden. De verwarmingsinstallaties zijn de eerste die van deze investeringen zullen genieten.
Op het einde van 2007 heeft de Grondregie een renovatieprogramma van haar stookketelpark opgestart. Elk
jaar worden gemiddeld 4 gemeenschappelijke stookketels gemoderniseerd en 150 nieuwe individuele
stookketels geïnstalleerd. Deze inversteringen viseren voornamelijk de plaatsing van condenserende
stookketels aangestuurd door een automatisch regelsysteem in functie van de buitentemperaturen; en de
systematische installatie van thermostatische kranen in de woongelegenheden. Als dit ritme wordt
aangehouden, zal de Grondregie over het geheel van zijn park stookketels bezitten in 2016 voor wat de
individuele ketels betreft en voor wat de gezamelijke ketels betreft vanaf 2018.
Wat de publieke gebouwen betreft, installeert de Stad sinds 2000 condensatieketels op het moment dat de
verwarming wordt gerenoveerd. Als het technisch mogelijk is, wordt de condensatieketel verkozen. Elk jaar
worden er gemiddeld 8 ketels gerenoveerd. De individuele verwarmingsketels van de conciergerieën worden
evneens systematisch vervangen door condensatieketels wanneer het technisch mogelijk is.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: verbeteren van de energetische performantie van de gebouwen - vermindering van de
milieuafdruk / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verminderen van de energiefactuur / Begunstigden: de huurders van de Grondregie en de
Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Variabele investeringsbudgetten volgens de kracht van de installatie - regionale subsidies
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement Stedenbouw (Cel
Speciale technieken)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007 (Regie)
2000 (Stad)

Voltooiing
2018
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
20 individuele
condenserende
stookketels op de 620

Beoogde resultaten
Veralgemeening van de
condenserende
stookketels

Gekozen indicatoren
Aantal individuele
condenserende
stookketels van de

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
Beoogde resultaten
van de Grondregie
(2011)
8 uitegeruste
Veralgemeening van de
condenserende
condenserende
stookketels op de 82 van stookketels
de Grondregie (2011)

932 woongelegenheden
van de Grondregie
uitgerust met
thermostatische kranen
op de 2600 (2011)
12 individuele
condenserende
stookketels op de 40 van
de Stad (2011)
50 uitgeruste
condenserende ketels op
de totaliteit van de
ketels van de Stad (2011)

Uitrusting van alle
woongelegenheden met
thermostatische kranen

Veralgemeening voor
zover mogelijk van de
condeserende
stookketels
Veralgemeening van de
condenserende
stookketels, in de mate
van het mogelijke

Gekozen indicatoren
Grondregie

Evaluatieperiode

Aantal
Januari 2013
verwarmingsinstallaties
van de Grondregie
uitgerust met
condenserende
stookketels
Aantal
Januari 2013
woongelegenheden van
de Grondregie uitgerust
met thermostatische
kranen
Aantal individuele
Januari 2013
condenserende
stookketels van de Stad
Aantal
gemeenschappelijke
verwarmingssystemen
uitgerust met
condenserende
stookketels

Januari 2013
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.16

UITVOEREN VAN THERMOGRAFIE VAN DE GEVELS VAN DE
GEBOUWEN VAN DE GRONDREGIE

Actie, doelstellingen en context:
Het thermografie - project van de gevels van de Grondregie moet in verband gebracht worden met diegene
die het verbeteren van de thermische isolatie van de gebouwen betreft. Het lijkt primordiaal de kennis van het
vastgoedpark en het energieverbruik te perfectioneren zoals ook de kennis van de verwachtingen van de
gebruikers van het gebouw, het rekening houden met de gedragingen en de evolutieperspectieven. De
thermografie is een cartografie - techniek van oppevlaktetemperaturen meer en meer gebruikt voor de
thermische diagnose van gebouwen. Ze laat toe thermische onregelmatigheden te dedecteren zoals
isolatiegebreken, thermische bruggen, en lucht, - of waterdichtheidsproblemen.
Het doel van deze actie is viervoudig:
1) De meest energieverlieslatende gebouwen identificeren en het grootste aantal woongelegenheden als
doelgroep kiezen. Steunend op de analyse van de verbruiken en op de defenitie van de energetische
profielen van de gebouwen, zal een eerste selectie, samengesteld uit representatieve gebouwen van
het patrimonium, equivalant aan 30% van de woongelegenheden van het huurpark, gemaakt worden;
2) De kennis van het patrimonium verfijnen. Als de eerste opdracht het kiezen van de doelgroep van
gebouwen met een sterke bezettingsgraad zal zijn, zal op termijn het opstellen van een
thermografische kaart van de staat van de energetische verliezen van het geheel van de gebouwen
van de Grondregie gebeuren;
3) Verbeteren van de energetische performantie van de gebouwen. De infrarode thermografie betekent
inderdaad een excellente aanvulling voor de energetische diagnose. Ze zal toestaan de doelgroep te
bepalen en de prioritaire acties te rangschikken volgens belangrijkheid en daarna de gewenste
technische oplossingen te bepalen (warmteproductiesysteem, warm water, isolatie, permanente
luchtverversing, enz.). Al deze maatregelen zorgen op termijn voor een vermindering van de
milieuafdruk van het vastgoedpark van de Regie;
4) Interactie met de de huurders en hun kennisniveau van de technische infrastructuren van het gebouw
waar ze wonen, ontwikkelen. Enkele van de excessieve energieverbruken die voortvloeien uit een
minder afdoend gebruik van de woongelegenheden door de huurders, zouden op de voorgrond
kunnen geplaatst worden en dus voorwerp uitmaken van een doelgericht antwoord, eerder dan niet
nuttige inversteringen in een gebouw dat overigens perfomant is.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: betere kennis van het patrimonium - verbetering van de energetische performantie van de
gebouwen - vermindering van de milieuafdruk / Begunstigden: de Grondregie en de gemeenschap
Economie: verminderen van de energiefactuur / Begunstigden: de huurders
Sociaal: participatieve dimentie van de actie - interactie tussen de administratie en de huurders /
Begunstigden: de Grondregie en de huurders

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Studiebureau voor het realiseren van de thermografie en het oprichten van het communicatieprogramma minimum 50.000 euro waarvan 25.000 van de subsidie ‘Agenda Iris 21’ verkregen voor 2012 van Leefmilieu
Brussel - BIM
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Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2012

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen enkele
getermografeerde gevel

Beoogde resultaten
Verbetering van de
kennis van het
vastgoedpatrimonium
Geen enkel
Bepalen van de
gerealiseerde investering doelgroep en verhogen
op basis van de
van de insolatiewerken
thermografie van de
en de zware renovaties
gebouwen
op basis van de
thermografie van de
gebouwen
Zwakke kennis van de
Groei van de kennis van
huurders van de
de technische installaties
Grondregie van het
(stookketels, regeling,
gebouw waarin ze
thermostaten, enz.) door
wonen
de huurders van de
Grondregie

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
gethermografeerde
gebouwen
Jaarlijks bedrag van de
gerealiseerde werken
van de Grondregie op
basis van de
thermografie van de
gebouwen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Aantal participatieve
Januari 2013
bijeenkomsten over de
technische installaties
geörganiseerd ten
aanzien van de huurders
van de Grondregie
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.17

VORMING VAN HET PERSONEEL VAN HET OCMW DAT IN
CONTACT IS MET GEBRUIKERS EN HUURDERS OMTRENT REV EN
MINI-AUDITS ENERGIE

Actie, doelstellingen en context:
De energieproblematiek is ontegensprekelijk een van de nieuwe sociale uitdagingen van onze samenleving.
Zowel in Brussel als elders, stellen we vast dat meer men meer personen die zich in een precaire situatie
bevinden, het moeilijk hebben om de stijgende huur-en energieprijzen te betalen. De maatschappelijk werkers
van het OCMW ontvangen dan ook meer en meer aanvragen tot hulp en tussenkomst m.b.t. deze
energieproblematiek van een breder en breder publiek. De liberalisering van de energiemarkt versterkte de
opdrachten van het OCMW m.b.t. de begeleiding van personen die geconfronteerd worden met een
betalingsachterstand in hun energiefactuur en het voorzien in een minimale energielevering. Deze missie
wordt daarenboven nog uitgebreid met taken i.v.m. preventie, sensibilisering en het zoeken naar duurzame
oplossingen.
Daar het voor de medewerkers van het OCMW ook nieuwe taken zijn en een sensibilisering en vorming van
deze personen omtrent sociale energiebegelieding dan ook noodzakelijk is, kon het OCMW dankzij subsidies
van de POD Maatschappelijk Integratie in het kader van het Grootstedenbeleid, een vorrmingscyclus omtrent
rationeel energieverbruik (REV) organiseren voor maatschappelijk werkers en andere personeelsleden die in
contact komen et huurders en gebruikers.
Deze vorming omtrent deze verschillende aandachtspunten, heeft plaats gehad gedurende 4 halve dagen,
voor de medewerkers van het OCMW die in contact komen met gebruikers van onze diensten die een
energieprobleem hebben (Cel Energie, Dienst Schuldbemiddeling, Dienst Huisvesting, Dienst des
Eigendommen, Project X).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van energieverbruik - beperking van de uitstoot van broeikasgassen / Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor energie / Begunstigden: de gebruikers van de diensten van
het OCMW
Sociaal: voorlichting van het publiek over het milieu - deelname van de gebruikers aan de invoering
van collectieve projecten - voorbeeldrol van de Stad / Begunstigden: de gebruikers van de diensten
van het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies Grootstedenbeleid
Sturing en partnerships:
De Cel Energie - Dienst Schuldbemiddeling, Dienst Huisvesting van het Departement Sociale Actie, de Dienst
Eigendommen van het OCMW en het Project X in samenwerking met ProEnergie.be
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
-

Start
-

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Maatschappelijke werkers en
personeelsleden hieromtrent
niet gevormd

23 maatschappelijk werkers
en personeelsleden gevormd
in 2011

Problemen van te hoog
verbruik waarmee men
geconfronteerd wordt als er
ook een schuld is
78 problemen van te hoog
energieverbruik werden
vastgesteld in het kader van
huisbezoeken in 2011

Beoogde resultaten
Vorming van het
personeel met
betrekking tot rationeel
energieverbruik

Gekozen indicatoren
Aantal personeelsleden
dat gevormd werd
omtrent REV en het
realiseren van miniaudits
Vorming van het
Aantal personeelsleden
personeel met
dat gevormd werd
betrekking tot rationeel omtrent REV en het
energieverbruik
realiseren van miniaudits
Snellere en meer
Aantal problemen van te
efficiënte behandeling
hoog energieverbruik
van de problemen van
per jaar vastgesteld in
overconsumptie door de het kader van
maatschappelijk werkers huisbezoeken
Snellere en meer
Aantal problemen van te
efficiënte behandeling
hoog energieverbruik
van de problemen van
per jaar vastgesteld in
overconsumptie door de het kader van
maatschappelijke
huisbezoeken
werkers

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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2.4 Vermindering en valorisatie van afval

De activiteiten van de Stad en het OCMW brengen een grote hoeveelheid afval met zich mee. Om
hun milieu-impact te beperken, hebben ze zich ertoe verbonden een aantal acties te ondernemen die
als doel hebben afval te beperken, te hergebruiken of te recycleren. De maatregelen die al werden
getroffen of die nog worden ontwikkeld, hebben stuk voor stuk als doel ervoor te zorgen dat de
afvalstroom die op het grondgebied van de Stad wordt geproduceerd verminderd wordt. Daartoe
levert de administratie zelf bijzondere inspanningen, meer bepaald door een actief beleid van
dematerialisering en beheersing van het verbruik. Andere acties hebben echter veeleer een impact
op bepaalde categorieën van gebruikers of op lokale actoren door passende fiscale maatregelen,
bewustmaking of heel doelgerichte initiatieven.
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.01

SYSTEEM INVOEREN VOOR DE MONITORING VAN HET AFVAL DAT
DE STAD PRODUCEERT EN INZAMELT

Afval op de openbare weg
De dienst openbare reinheid van de Stad haalt ieder jaar ongeveer 15.000 ton afval op haar grondgebied op
(openbare vuilnisbakken, omvangrijk en ander afval op de openbare weg) en brengt het naar een
trieercentrum, van waaruit het vertrekt naar verschillende sites voor verbranding, stort of recyclage.
Het eerste luik van deze actie heeft betrekking op de opstelling van een jaarlijks verslag over de hoeveelheid
opgehaald afval en de verwerking ervan. Op basis van dat verslag zullen de bevoegde diensten aanbevelingen
moeten opstellen, zodat de hoeveelheid opgehaald afval kan worden verminderd en binnen die hoeveelheid
het aandeel hergebruikt of gerecycleerd afval kan worden vergroot.
Door de Stadsadministratie geproduceerd afval.
Daarnaast brengt de Stad zelf grote hoeveelheden en uiteenlopende soorten afval voort. Momenteel beheert
ieder departement rechtstreeks de opdrachten met betrekking tot de afvoer en de verwerking van zijn afval,
zodat het niet gemakkelijk is om een totaalzicht te krijgen op de globale hoeveelheid afval die door de Stad
wordt geproduceerd en op de bestemming van dat afval.
Het tweede luik van deze actie betreft dan ook de invoering van een gecentraliseerde opvolging van alle
opdrachten die door de Stad worden gegund voor het afvoeren en het verwerken van het eigen afval en de
opstelling van een jaarlijks verslag daarover. Op basis van dat verslag zullen de bevoegde diensten
aanbevelingen formuleren die streven naar (1) de eventuele groepering van een aantal van die opdrachten om
op die manier schaalvoordelen te realiseren, (2) de vermindering van de globale hoeveelheid geproduceerd
afval en (3) de vergroting van het gedeelte van dat afval dat wordt hergebruikt of gerecycleerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de hoeveelheden afval die worden opgehaald en voortgebracht – verhoging
van de hoeveelheid hergebruikt of gerecycleerd afval / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor het afvoeren en het verwerken van het afval – hulp bij de
planning van gegroepeerde opdrachten voor het afvoeren en het verwerken van het afval – verhoging
van de ontvangsten uit de verkoop van bepaalde afvalsoorten (cf. papier) / Begunstigden: de Stad
Governance: invoering van hulpmiddelen voor opvolging en evaluatie / Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human resources van Openbare Reinheid voor de monitoring, de opstelling van jaarlijkse verslagen en de
formulering van de aanbevelingen
Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Openbare Reinheid) in partnership met het Departement Stedenbouw (Cel
Milieuraadgeving) en de Aankoopcentrale
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
September 2010

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Introductie van de
monitoring van de
tonnages aan opgehaald
afval en van de
instanties die bij de
afvalverwerking
betrokken zijn

Beoogde resultaten
Beperking van de
hoeveelheid op te halen
afval

Gekozen indicatoren
Evolutie van de
nauwkeurige tonnage
van het opgehaalde en
voortgebrachte afval

Verhoging van het
herbruikbare en
recycleerbare gedeelte.

Evolutie van de tonnage
van het afval dat kan
worden hergebruikt of
gerecycleerd

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.02

VERBRUIK VAN KRAANTJESWATER BINNEN DE ADMINISTRATIE
BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
De sensibilisering van het publiek voor de afvalproblematiek gebeurt zowel op eigen initiatief van de Stad als
door de toepassing of zelfs de versterking van het gewestelijke beleid op dat vlak. Het sensibiliseren krijgt vorm
door de verspreiding van informatie (cf. Praktische gids voor het leefmilieu) of door doelgerichte acties
(‘compostpremies’, verzamelen van kurkdoppen met het oog op hun hergebruik als isolatiemateriaal enz…). De
samenwerking met de gewestelijke campagnes bestaat in de praktijk uit het doorspelen van informatie en door
het uitdelen van brochures en folders van het Agentschap Net Brussel en van Leefmilieu Brussel - BIM.
Een van de luiken van deze sensibilisering heeft betrekking op het verbruik van drinkwater. Kraantjeswater in
plaats van water uit flessen drinken biedt zowel op financieel als op ecologisch vlak voordelen. Kraantjeswater
is immers 100 tot 300 keer goedkoper – zonder rekening te houden met de voordelen van de
kostenbesparingen door het verminderen van afval, het transport en de opslag. Binnen de administratie is de
Milieuraadgeving van plan om het verbruik van kraantjeswater (kranen, fonteinen, kruiken enz…) te promoten
in plaats van tijdens vergaderingen water in flessen ter beschikking te stellen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: vermindering van de hoeveelheid afval die wordt voortgebracht / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: verlaging van de kostprijs voor het afvalbeheer / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: sensibilisering voor de globale afvalproblematiek / Begunstigden: de beambten van de Stad
Governance: verlaging van de kosten voor water in flessen / Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human Resources van Milieuraadgeving – potentiële kosten van bepaalde kleine inrichtingen (aansluiting van
fonteinen) – brochures en folders van de partners
Sturing en partnerships:
Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in partnership met het Departement Aankoopcentrale en
met alle departementen die water in flessen bestellen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
3 geïnstalleerde
drinkfonteinen of
kraanfonteinen (2011)

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Actieve sensibilisering
Aantal geïnstalleerde
van de beambten van de drinkfonteinen of
Stad voor het verbruik
kraanfonteinen
van kraantjeswater

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.03

SLOOP- EN BOUWAFVAL BEPERKEN

Actie, doelstellingen en context:
Sloop- en bouwafval vormt de grootste groep niet-industrieel afval. Beide soorten leiden ook tot een belangrijk
energieverbruik (vervoer, sloopwerktuigen, enz.). Er bestaan verschillende manieren om die problematiek aan
te pakken: de vermindering, de recyclage en het hergebruik van afval praktijken die momenteel nog niet vaak
genoeg worden toegepast.
De Stad levert al heel wat inspanningen om de hoeveelheid afval te beperken. Toch volstaan deze niet. Daarom
moedigt de Stad de lichte renovatie en de ombouw van bestaande gebouwen aan in plaats van afbraak en
heropbouwprojecten ondanks het feit dat dit steeds vaker voorkomt (voornamelijk bij kantoorgebouwen).
Uiteraard moeten die principes op een rationele manier geval per geval worden bekeken, in functie van de
technische en financiële omstandigheden. Het komt er vooral op aan om deze aanpak te versterken door de
sensibilisering en de invoering van een belasting op de complete sloop van gebouwen. Op termijn zou deze
belasting voor de Stad uiteindelijk ongeveer 0 euro moeten opleveren. Dit zou betekenen dat de aanbeveling
goed wordt opgevolgd en dat er geen gebouwen meer worden gesloopt. De Stad verbindt er zich dan ook toe
om het voorbeeld op dit vlak te geven en deze aanbeveling ook zelf te volgen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van de hoeveelheid afval, de vervuiling en het energieverbruik / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: verlaging van de uiteindelijke kosten van de werven / Begunstigden: de eigenaars
Sociaal: betere levenskwaliteit: sneller uitgevoerde en minder luidruchtige werven, die minder
stofhinder veroorzaken en minder verkeer van zware vrachtwagens tot gevolg hebben – opwaardering
van de architectuur en van de identiteit van de wijken / Begunstigden: de inwoners in de buurt van de
werven

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Sensibiliseringscampagnes van de vakmensen van de bouwsector en van de bouwheren – invoering van een
belasting op de volledige sloop van gebouwen
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Sectie Architectuur) in partnership met de Afvaardiging voor de Ontwikkeling
van de Stad (AOS) en het Departement van Financiën
Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie
Doorlopend

Start

Voltooiing

Januari 2010

-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Ontbreken van brochure Publicatie en
voor de sensibilisering
verspreiding van een
van vakmensen in de
brochure

Gekozen indicatoren
Gepubliceerde en
verspreide brochure

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
Beoogde resultaten
bouwsector en de
bouwheren
Ontbreken van
Goedkeuring van een
belastingreglementering belasting op de volledige
inzake de volledige sloop sloop van gebouwen
van gebouwen

Geen enkele belasting
geïnd op de volledige
sloop van gebouwen

Invoering van een
belastingstelsel

Gekozen indicatoren

Evaluatieperiode

Goedkeuring door het
Januari 2013
College van
Burgemeester en
Schepenen en de
Gemeenteraad van het
principe van een
belasting op de volledige
sloop van gebouwen
Totaal van de
Januari 2013
belastingen die op de
volledige sloop van
gebouwen wordt geïnd
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.04

COMPOSTEREN VAN ORGANISCH AFVAL AANMOEDIGEN

Actie, doelstellingen en context:
De Brusselse gezinnen brengen gemiddeld 30 % organisch afval voort (keuken- en tuinafval). Composteren is
een eenvoudige, ecologisch verantwoorde en betaalbare manier om dat soort afval te verwerken. Om de
inwoners aan te moedigen deze methode toe te passen, kent de Stad sinds 2000 een premie toe voor de
aankoop van een compostrecipiënt. In 2009 werd het bedrag van de premie nog opgetrokken van 50 tot 75 %
van de aankoopprijs – met een maximum van 50 euro.
De Stad moedigt de inwoners niet alleen aan om afzonderlijk te composteren (promotie van de gemeentelijke
premie, organisatie van compost workshops enz…), maar is ook van plan om vanaf 2010 logistieke of
financiële steun te bieden aan wijkcomposteringsprojecten. Dit soort projecten, die ook vaak met de term
‘collectieve compostering’ worden aangeduid, bestaan erin om het organisch afval van een aantal personen in
een gemeenschappelijke compostrecipiënt te composteren. De collectieve compostering biedt aan al wie geen
tuin heeft, niet voldoende plaats heeft om zelf te composteren of die een tuin in mede-eigendom heeft, de
mogelijkheid om het volume van zijn vuilniszakken te beperken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: productie van natuurlijke meststoffen - vermijden van het gebruik van chemische meststoffen
- vermindering van de hoeveelheid afval die moet worden verbrand / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de kostprijs voor het afvalbeheer / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: sensibilisering van de inwoners voor de globale afvalproblematiek - smeden van banden
tussen de deelnemers van een gemeenschappelijke compostrecipiënt / Begunstigden: het doelpubliek

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget ‘gemeentelijke milieupremies’ van de Cel Milieuraadgeving - logistieke ondersteuning voor de
wijkcompostering (Cel Groene Zones) - kennis en ervaring van bepaalde partners (compostmeesters, InterCompost, Leefmilieu Brussel - BIM)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in samenwerking met het Departement Wegeniswerken
(Cel GroeneRuimten) en met de steun van externe partners
Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie
Doorlopend

Start

Voltooiing

premies voor
compostrecipiënten :
2000
wijkcompostering:
2010

-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
19 toegekende compost
premies (2011)

6 functionele sites voor
wijkcompostering
(2011)
90 betrokken
huishoudens (2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
premies, die voor de
aankoop van een
compostrecipiënt
worden toegekend
Opmaken van een
inventaris van de
bestaande sites

Gekozen indicatoren
Aantal toegekende
compost premies

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal functionele sites
voor wijkcompostering

Januari 2013

Steun aan de bestaande
sites en ontwikkeling
van nieuwe sites

Antal betrokken
huishoudens

Januari 2013
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.05

COMPOSTBAKKEN OP MAAT VERVAARDIGEN

Actie, doelstellingen en context:
In Brussel zijn de percelen binnen huizenblokken vaak klein. De inwoners die hun organische afval willen
composteren, moeten dan ook vaak zelf hun compostbakken maken of een exemplaar van kunststof kopen.
Deze laatste zijn vaak echter niet al te elegant en passen ook niet in krappe ruimten. Het OCMW kan echter
samen met de vzw Job Office compostbakken op maat maken en verkopen – op basis van een ruime keuze
houtsoorten die het FSC-label (Forest Stewardship Council) dragen. De capaciteit van de bakken kan aan de
grootte van het terrein en de samenstelling van het gezin worden aangepast. Het voorgestelde model is
gebaseerd op een eenvoudige bak of een bak met een dubbel vak met een losse voorkant en een deksel (ook
van hout).
Deze gezamenlijke actie van het OCMW en Job Office is een stimulans voor de inwoners om zelf te
composteren. Maar gelijktijdig beantwoordt ze aan de principes van een sociale economie van duurzame
ontwikkeling en creëert ze werkgelegenheid voor personen die over weinig middelen beschikken om in de
arbeidsmarkt te worden geïntegreerd (cf. Actie 5.3.02).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: productie van natuurlijke meststoffen - vermijden van gebruik van chemische meststoffen beperken van de hoeveelheid afval dat moet worden verbrand / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de kost voor het beheer van afval / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: activiteit op het gebied van de sociale economie / Begunstigden: de personen met een statuut
dat onder Art. 60 valt en die een job krijgen dankzij de vzw Job Office

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Interne resources van het OCMW (schrijnwerkers, assemblages en leveringen via het Duo Project) - contact
met de bevolking via de Cel Milieuraadgeving van de Stad - knowhow van bepaalde partners
(compostmeesters, Inter-Compost)
Sturing en partnerships:
De vzw Job Office en het OCMW (Regie integratie van het Departement Sociale Economie) in samenwerking
met het Departement Stedenbouw van de Stad (Cel Milieuraadgeving) en met de steun van externe partners
Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie
Doorlopend

Start

Voltooiing

2006

-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
2 bakken op maat
gemaakt en verkocht
(2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
compostbakken die
werden gemaakt en
verkocht

Gekozen indicatoren
Aantal compostbakken
die werden gemaakt en
verkocht

Evaluatieperiode
Januari 2013
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ACTIE 2.4.06

AUTOMATERIEEL VOOR DIDACTISCHE DOELEINDEN TER
BESCHIKKING STELLEN VAN DE BEROEPSSCHOLEN

Actie, doelstellingen en context:
Het Wagenpark en Openbaar Onderwijs van de Stad werken al meer dan twintig jaar samen om
gemotoriseerde twee- en vierwielers op het einde van hun levensduur ter beschikking te stellen van de
beroepsscholen van de Stad. Het Institut des Arts et Métiers en het Institut Anneessens-Funck kunnen van dit
programma gebruik maken. Die voertuigen doen dienst als laboratoria en zorgen ervoor dat de jongeren van
die instellingen over de nodige praktische kennis kunnen beschikken. Op die manier wordt de levensduur van
die voertuigen ook in zeker opzicht verlengd, aangezien ze nog een hele tijd als didactisch materiaal kunnen
worden gebruikt door de beroepsscholen van de Stad.
De Stad bekijkt ook een ander luik waarmee ze de kennis van de jonge professionals mechaniek kan
ondersteunen. Tot nog toe werd de taak om voertuigen opnieuw in goede staat te herstellen in het kader van
internationale samenwerkingsprojecten (cf. Actie 4.4.3) toevertrouwd aan de werknemers van het
Wagenpark. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om een partnership op te zetten met beide
hierboven vermelde scholen, zodat die taak in de toekomst aan hun leerlingen kan worden toevertrouwd. Die
uitwisseling van goede procédés zal de leerlingen de mogelijkheid bieden om in reële omstandigheden te
werken en om hun leerproces voor een deel in het teken van de solidariteit te stellen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Sociaal: overbrengen van kennis door de terbeschikkingstelling van didactisch materiaal sensibilisering voor de internationale solidariteit / Begunstigden: de leerlingen van de beroepsscholen
Economie: beroepsopleiding en leerproces / Begunstigden: de leerlingen en de autosector
Milieu: verlenging van de levensduur van de uitrusting - potentiële vermindering van de hoeveelheid
afval / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Behandelen van de voertuigen door het Wagenpark
Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Wagenpark) in samenwerking met het Departement Openbaar Onderwijs
en de beroepsscholen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen voertuigen van de
Stad ter beschikking
gesteld van de scholen
(2011)

Beoogde resultaten
Voortzetting van de
terbeschikkingstelling
van de voertuigen

Gekozen indicatoren
Aantal voertuigen die
aan de instellingen
worden afgestaan

Evaluatieperiode
Januari 2013
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ACTIE 2.4.07

EXPLOITATIEDUUR VAN HET INFORMATICAPARK VAN HET OCMW
VERLENGEN EN HET VERBETEREN

Actie, doelstellingen en context:
Het gebruik van verouderd computermateriaal kan op drie verschillende manieren worden verlengd. De
eerste twee daarvan zijn gericht op het hergebruik van het materiaal. De eenvoudigste manier bestaat erin om
de gebruikers te identificeren die ook met gebruikt en verouderd materiaal hun activiteiten kunnen
uitoefenen. De klassieke vorm bestaat erin om werkstations op een behoorlijke manier in een goede staat te
herstellen dankzij de recuperatie van componenten waarvan de behuizing werd afgedankt. De laatste vorm
bestaat erin de edele en zeldzame materialen in de verschillende onderdelen die de afgedankte behuizingen
vormen, te recupereren. De meest doeltreffende manier bestaat er echter in om de gemiddelde levensduur
van het materiaal in de instelling zo lang mogelijk te rekken. Dat is de manier waarvoor het OCMW heeft
gekozen. Daarnaast heeft het OCMW twee overeenkomsten afgesloten met gespecialiseerde ondernemingen
die regelmatig de afgedankte behuizingen komen halen.
Sinds 2011heeft het OCMW beslist om massaal alle schermen 15 duim TFT te vervangen door schermen van 17
en 19 duim omwille van redenen van werkcomfort.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Governance: beperking van het volume aankopen van materiaal met een positieve impact op het
beheer van de openbare financiën / Begunstigden: het OCMW
Economie: ondersteuning van de recyclagesector / Begunstigden: de ondernemingen die in die sector
actief zijn
Milieu: verlenging van de levensduur van de uitrustingen - potentiële vermindering van de
hoeveelheid afval / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Overeenkomsten met gespecialiseerde instellingen
Sturing en partnerships:
De Dienst Informatica en Methoden van het OCMW in samenwerking met gespecialiseerde instellingen
Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie
Doorlopend

Start

Voltooiing

-

-

Beoogde resultaten
Verlenging van de
levensduur van het
computermateriaal

Gekozen indicatoren
Gemiddelde levensduur
van het
computermateriaal

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Gemiddelde levensduur
van het
informaticapark: tussen
5 en 9 jaar volgens de
items

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
Levensduur van een
Citrix Station = 9 jaar
Geen enkele informatie
beschikbaar over het
aantal eenheden die
werden hersteld (2011)
Geen enkele informatie
beschikbaar over het
aantal eenheden
Hersteld door ‘Les
Ateliers des Tanneurs’
(2011)

Beoogde resultaten
Stijging van het aantal
Citrix Stations in
vervanging van de PC’s
Toename van het aantal
eenheden die werden
hersteld
Vermindering van afval
en toename van het
aantal eenheden die
werden hersteld

Gekozen indicatoren
Aantal Citrix Stations
verkregen in vervanging
van PCs
Aantal eenheden die
door gespecialiseerde
ondernemingen werden
hersteld
Aantal eenheden die
door ‘Les Ateliers des
Tanneurs’ werden
hersteld

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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ACTIE 2.4.08

ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN VAN DE STAD
DEMATERIALISEREN

Actie, doelstellingen en context:
De dematerialisatie betreft zowel administratieve documenten voor het publiek bestemd als documenten voor
intern gebruik van de administratie voorbehouden. Zo kan het publiek via het elektronische loket dat in 2008
werd ingevoerd, verscheidene administratieve documenten bestellen, zoals het attest van
gezinssamenstelling, het uittreksel uit het strafblad of het attest van verblijfplaats. Het publiek kan ook
formulieren downloaden voor aanvraag van vergunningen zoals een milieuattest of een stedenbouwkundige
vergunning. Op de website van de Stad zijn in totaal 47 administratieve documenten verkrijgbaar. De burger
kan online ook een groot aantal andere documenten raadplegen, zoals het vademecum van de Stad of de lijst
van de dossiers in het kader van een openbaar onderzoek. Het is de bedoeling van de Stad om door te gaan
met de dematerialisatie van de administratieve documenten en om steeds meer administratieve documenten
online beschikbaar te stellen.
Intern gebeurt de dematerialisatie eveneens via het intranet waarop de Telindex, de statuten en de
personeelsreglementen, de financiële dienstorders, het personeelsblad, enz. terug te vinden zijn. Overigens
kunnen met behulp van het programma Workflow de dossiers die aan het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad worden voorgelegd, volledig worden behandeld. Ook in dat opzicht wil de
Stad steeds meer gebruik maken van de virtuele verspreiding en de informatica-archivering van de interne
documenten en informatie.
Ten slotte zou binnenkort nog een andere reeks procedures kunnen worden gedematerialiseerd. Een
ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat immers de verzending toe van de beslissingen van
het College en de Gemeenteraad van de Stad via elektronische weg naar de voogdij. Het Centrum voor
Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) zal aan de Stad het protocol bezorgen dat die verzending via
elektronische weg toelaat.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van het papierverbruik - vermindering van het aantal verplaatsingen van de
particulieren naar de administratie / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: tijdwinst voor de particulieren en bepaalde vakmensen / Begunstigden: de inwoners en de
gebruikers van de diensten van de Stad
Governance: verbetering van de toegang van het publiek tot de administratieve formulieren en
documenten - grotere efficiëntie van de diensten / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de
diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Knowhow en human resources van het Centrum voor Informatiebeheer voor Lokale Besturen (GIAL) en van het
CIBG
Sturing en partnerships:
GIAL in samenwerking met alle departementen van de Stad
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Beslissingen van de Stad Elektronische overdracht
die op papier aan de
van de beslissingen van
Voogdij worden bezorgd de Stad
(2011)
73 documenten online
waarvan 15 via Irisbox
(2011)

Toename van het aantal
documenten die online
worden aangeboden

4 extra instrumenten die Uitbreiding van de
worden aangemaakt
informatie die via het
(2011)
intranet en per mail
worden verzonden

Gekozen indicatoren
Percentage beslissingen
van de Stad die via
elektronische weg aan
de Voogdij worden
bezorgd
Aantal onlineformulieren voor
aanvraag van
documenten
beschikbaar zijn
Aantal extra
instrumenten die
worden aangemaakt

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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ACTIE 2.4.09

FINANCIËLE DOCUMENTEN VAN DE STAD DEMATERIALISEREN

Actie, doelstellingen en context:
De technologische evolutie laat ons toe om met elkaar te communiceren zonder dat daarvoor ook maar één
document moet worden afgedrukt. Het Departement van Financiën zal dan ook de mogelijkheid bekijken om
meer gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologieën, zoals het internet, om de openbare
structuren en de bestaande administratieve processen op zijn actieterrein te optimaliseren. De algemene
doelstelling op termijn bestaat erin om te evolueren naar een maximale dematerialisatie van de documenten
en diensten en naar een vereenvoudiging en een verbetering van de administratieve dienstverlening aan de
burgers en aan de belastingbetalers.
De dematerialisatie van de administratieve documenten van het Departement van Financiën betreft
voornamelijk de gemeentebelastingen (reglementen, standaardformulieren, aangiften, klachten en
vrijstellingen) en E-banking operaties (online betalingen en betalingen via PaPyRuS van Dexia,
rekeninguittreksels, verschillende lijsten met betrekking tot de verrichtingen op de rekeningen en documenten
in verband met de kredieten). Deze actie heeft echter ook betrekking op de facturering en het beheer van de
stroom van betalingen via Isabel, de binnenkomende en buitengaande facturen, de documenten die bedoeld
zijn voor de schepenen en de leden van de gemeenteraad en de elektronische archivering.
Voor bepaalde documenten met een vertrouwelijk karakter moet wel een toegangscode worden gebruikt. De
identificatie voor die documenten en de elektronische handtekening gebeuren via de elektronische
identiteitskaart (eID). Het is dan ook van groot belang dat de burger de Stad en in de toekomst maximaal
gebruik maken van de eID. Aangezien er voor de rechtspersonen geen eID op hun naam bestaat, zijn andere
oplossingen nodig voor de mandaten – zodat kan worden bewezen dat de natuurlijke persoon bevoegd is om
de handeling uit te voeren.
In een eerste fase heeft de actie betrekking op de lancering op korte termijn van een studie over dit
onderwerp. Die studie zal de basis vormen voor de voorstellen tot actie die moeten leiden tot een maximale
dematerialisatie van de documenten van het Departement van Financiën.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van het verbruik van papier - vermindering van het aantal verplaatsingen van de
particulieren naar de administratie / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van het tijdverlies in de administraties - tijdwinst / Begunstigden: de
belastingbetalers en de leveranciers van de Stad
Governance: verbetering van de toegang van het publiek tot de financiële formulieren en documenten
- grotere efficiëntie van de diensten - administratieve vereenvoudiging / Begunstigden: de inwoners en
de gebruikers van de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Knowhow van de vzw Centrum voor Informatiebeheer voor Lokale Besturen (GIAL) en human resources van
het Departement van Financiën
Sturing en partnerships:
Het Departement van Financiën in nauwe samenwerking met GIAL en de andere betreffende departementen

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

157

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
12 maanden

Start
September 2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Publicatie op de site van
de Stad beperkt tot de
reglementen voor de
gemeentebelasting
(2011)

Beoogde resultaten
Formulering van
voorstellen voor een
maximale
dematerialisatie van de
gebruikte documenten

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Een haalbaarheidsstudie Januari 2013
met inbegrip van een
strategie en een
actieplanning
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ACTIE 2.4.10

HET PAPIERVERBRUIK VAN HET OCMW VERMINDEREN

De actie, zijn doelstellingen en zijn context:
Papier is een van de kantoorbenodigdheden die het meest gebruikt worden in een bestuur zoals het OCMW.
Op een jaar tijd vertegenwoordigt het verbruik een niet onaanzienlijk deel van het budget, en ook van het
voortgebrachte afval. Het beperken van zijn verbruik kan dan ook aanzien worden als een middel om tot een
duurzame ontwikkeling te komen. Wat dat betreft, blijkt het sensibiliseren van de personeelsleden tot goede
praktijken een belangrijke fase te zijn. Alle kantoren van het bestuur beschikken over sorteermanden maar
bepaalde personeelsleden van het OCMW wensen verder te gaan dan een eenvoudige recyclage door het
probleem aan de bron aan te pakken: het papierverbruik.
Eind 2009 werd er binnenshuis een werkgroep opgericht. Deze legde doelstellingen vast voor het verminderen
van het verbruik, evenals de middelen om dit te bereiken. Er werd een dienst gekozen als stuurproject voor
het invoeren van de procedures. Er zullen verscheidene maatregelen genomen worden op verscheidene
vlakken. Op beheersvlak zullen er geleidelijk informaticaprocedures ingevoerd worden die moeten toelaten
om het papier te vervangen. In de loop van het jaar 2010 werd er een interne audit van het papierverbruik
uitgevoerd binnen de stuurdienst, met het oog op het opsporen van de probleempunten en het vastleggen
van heldere, samenhangende en realistische doelstellingen voor vermindering. In termen van sensibilisering
werden er verscheidene acties gevoerd om de mensen aan te moedigen slechts datgene te printen wat echt
noodzakelijk is, waarbij de milieueffecten van een overconsumptie van papier in het licht gesteld werden.
In de loop van het jaar 2011 hebben de resultaten een vermindering van het verbruik van 8 % aangegeven in
de stuurdienst. In datzelfde jaar werd er een bijkomende fase van het project geactiveerd door de Dienst
Informatica en Methodes (DIM), die overgegaan is tot de geleidelijke vervanging van de fotocopieerapparaten
en faxen in de diensten van het OCMW door efficiëntere machines, die ook bepaalde voordelen bieden, zoals
een scanningfunctie of een “push to mail” optie, die toelaat om het printen van faxen te vermijden die
rechtstreeks naar het e-mailadres van de ontvanger gestuurd worden.
Er wordt een progressief telsysteem ingevoerd, dat tegen 2012 zou dienen toe te laten om het abnormale
verbruik op de machines aan te tonen.

De relevantie « duurzame ontwikkeling » van de actie :
•
•
•
•

Milieu : daling van de hoeveelheid papierafval – geringe daling van de impact op
ontbossing :Begunstigenden : de gemeenschap
Economie : vermindering van de uitgaven voor papier – energetische winst door de afwezigheid
prints en reprografie/Begunstigden: het OCMW
Sociaal : versterken van de band tussen werkcollega’s, die ingezet worden rond uitdagingen
duurzame ontwikkeling/Begunstigden: de bedienden van het OCMW
Bestuur : beter gebruik van het informatica-instrument – rationalisering van de werking van
bestuur/Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en zijn gebruikers

de
van
van
het

Het invoeren van de actie :
Middelen :
Aankoop van een gratis software voor meting van het papierverbruik, informaties en communicaties – budget
van de DIM voor de geleidelijke vervanging van het informaticapark (leasingopdracht)
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Sturing en partnerschappen :
De « Werkgroep Papier » en de Dienst Informatica en Methodes van het OCMW in samenwerking met de
personeelsleden, de Centrale Aankoopdienst en het Departement Communicatie en Organisatie van het
OCMW
Voorziene kalender :
Volledige duur van de
actie
Doorlopend

Start

Voltooiing

December 2009

-

De evaluatie van de actie :
Beginsituatie
Systeem van telling voor
de stuurdienst
functioneel
gemiddeld 8% daling van
de prints in de
stuurdienst in de loop
van het project
Willekeurig en te hoog
aantal printers per
dienst
Geen algemeen
telsysteem van de prints
(alle diensten)
Aanzienlijk volume aan
prints in de diensten van
het OCMW

Beoogde resultaten
Gekozen indicuatoren
Evaluatieperiode
Invoeren van een
Functionele telsystemen Januari 2013
telsysteem in de andere
diensten
Daling van de
Gemiddeld aantal prints Januari 2013
gemiddelde prints op het van de stuurdienst
einde van het project
Rationalisering van het
informaticapark

Aantal afgeschafte
machines

Januari2013

Invoeren van een
progressief telsysteem

Functioneel telsysteem

Januari 2013

Daling van het
papierverbruik

Aantal prints dat door
het telsysteem
aangegeven wordt

Januari 2013
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ACTIE 2.4.12

VERGADERINGEN EN BERAADSLAGINGEN VAN HET OCMW
VIRTUALISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Voorafgaand aan de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) van het OCMW houden een
twintigtal bijzondere comités zich bezig met de voorbereiding en de instructie van de werkzaamheden van de
raad. De agendapunten van die comités variëren van een tiental punten tot bijna tweehonderd voor de RMW
en het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid (SCSZ). Het beheer van de verslagen aan de RMW en aan de
bijzondere comités maakt sinds 2002 het voorwerp uit van een indrukwekkende Workflow-toepassing die
wordt opgestart op het niveau van de diensten en de departementen voor het opstellen, de validatie en de
voorlegging voor de agenda. Het beheer van de vergaderingen en de productie van de notulen, van de
beraadslagingen en van de uittreksels werden hierbij ook meteen geautomatiseerd.
De raadsleden zullen vanaf 2010 over een ‘touchscreen’ beschikken, waarmee ze naar eigen goeddunken alle
verslagen die voor de agenda van de vergadering worden voorgesteld, kunnen bekijken. Via een bestaande
VPN-aansluiting op het netwerk van het OCMW zal die informatie vóór de vergadering ook thuis kunnen
worden bekeken, zodra de agenda officieel aan de raadsleden is bezorgd. De raadsleden krijgen nu al de
notulen via elektronische weg bezorgd. In het verlengde van het Workflow-project voor het beheer van de
verslagen in het OCMW Het project TX-Change, dat als doel heeft het elektronisch overmaken van de
beraadslagingen van de RMW aan de Stad en aan het Gewest en met dezen een elektronische dialoog te
onderhouden voor wat betreft de opvolging van deze beraadslagingen, werd vanaf half oktober 2012 in
werking gesteld.
Het is de bedoeling om met die acties te vermijden dat de beraadslagingen en de documenten die erbij
worden gevoegd, in de toekomst nog worden afgedrukt en per post naar de Stad en het Gewest worden
verzonden en dat er nadien nog via de post informatie over de beraadslagingen wordt uitgewisseld.
Het ganse proces dat met de voogdij Stad gevoerd wordt, is voortaan volledig automatisch en heeft volledig
het "papieren" overmaken van de beraadslagingen naar de Stad toe en de reacties van de Stad naar het
OCMW toe, afgeschaft. Te wijten aan de vertraging in zake informatisering van het back office van de
gewestelijke voogdij, kon enkel het toesturen van de beraadslagingen (maar die maken uiteraard de essentie
uit van het volume in papier) naar de gewestelijke voogdij gerealiseerd worden vanaf half november 2012. De
volledige uitwisseling met de gewestelijke voogdij zal kunnen geïnformatiseerd worden vanaf begin 2013.
Voorafgaand werd overeengekomen om de informatiedragers in te lassen in de verscheidene comités en
vervolgens te komen tot het volledig informatiseren van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op vandaag
zou het wenselijk zijn om eerst de RMW te informatiseren en vervolgens de papieren dragers van de
verscheidene comités af te schaffen.
Overigens zal het ter beschikking stellen van tabletten aan de Raadsleden eveneens de context van de mobiele
raadpleging van de verslagen aan de Raad verbeteren. Half november 2012 zijn de verslagen van 3 bijzondere
comités alvast onder tabletvorm verspreid.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: vermindering van de hoeveelheid papierafval - vermindering van het papierverbruik en de
impact van de papierproductie op het milieu / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van de uitgaven voor papier - energiebesparing doordat er geen documenten
meer moeten worden afgedrukt en gekopieerd / Begunstigden: het OCMW

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

161

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
•

Governance: efficiënter gebruik van het informaticasysteem - rationalisatie van de werking van de
administratie / Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en de voogdij

Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 mobiel werkstation per adviseur met een specifieke toepassing ‘raadsleden’ die in de Workflow voor het
beheer van de verslagen aan de Raad is geïntegreerd - technische ondersteuning van het Centrum voor
Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
Sturing en partnerships:
De Dienst Informatica en Methoden van het OCMW in samenwerking met het CIBG
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Workflow:
2002
Elektronische verzending
van de verslagen naar de
RMW:
2010

Voltooiing
-

Beginsituatie
20.000 tot 25.000
bladzijden ongeveer
werden in 2010
bespaard

Beoogde resultaten
Vermindering van het
papierverbruik met
ongeveer 1.500.000
pagina’s/jaar

Gekozen indicatoren
Papierverbruik voor de
vergaderingen en de
beraadslagingen van de
RMW en de bijzondere
comités

Evaluatieperiode
Januari 2013

2 Bijzondere comités
volkomen informatiseert
2 Bijzondere comités
informatiseert op 50% in
2011
3 volledig
geïnformatiseerde
Bijzondere Comités, 1
geïnformatiseerd Comité
dat een tablet gebruikt

Verhoging van het aantal
gevirtualiseerde
beraadslagingen van de
RMW en bijzondere
comités
Informatisering van de
dialoog met de stad en
met de Gewestelijke
Voogdij

Aantal gevirtualiseerde
beraadslagingen van de
RMW en bijzondere
comités

Januari 2013

Aantal geritualiseerde
bijzondere comités

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
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ACTIE 2.4.13

IN- EN UITGAANDE FACTUREN VAN HET OCMW VIRTUALISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Hoewel de verhuurder geen enkele verplichting heeft met betrekking tot de verzending van zijn facturen, stelt
het OCMW ieder jaar 26.000 facturen voor de huur op (bedrag van de huur en/of de voorschotten, samen met
een overschrijvingsformulier), die vervolgens per post naar de huurders worden verzonden. Dit project moet
een eind maken aan die historische praktijk zonder dat dat ten koste gaat van de inning van de verschuldigde
huur. Daarbij wordt het aanbevolen het gebruik van domiciliëringen (175 van 4.264 contracten voor 2.530
huurders) of van bestendige betaalopdrachten, waarvan de huidige omvang niet bekend is, maar waarvoor de
verzending van de facturen al niet meer nodig is. De beslissing om geen papieren facturen voor de huur meer
te gebruiken, zou toelaten om 13.000 euro frankeerkosten per jaar en ongeveer 26.000 brieven en 26.000
enveloppen te besparen.
De binnenkomende facturen worden sinds 2002 automatisch gescand en geïdentificeerd via een optisch
herkenningssoftwareprogramma, voordat ze in een Workflow Notes worden ingevoerd en de betalingen
digitaal naar de bankinstellingen worden verzonden. Dankzij dit gevirtualiseerde circuit van de facturen kan
het globale proces worden versneld, worden geen facturen vergeten en worden de facturen historisch
beheerd. Dankzij deze methode kan het aantal fotokopieën aanzienlijk worden beperkt. Vroeger werden die
gemaakt ter ondersteuning van het goedkeuringsproces. Op die manier wordt ook een meervoudige
archivering van de facturen voorkomen. Men schat dat de keuze om niet langer met papieren binnenkomende
facturen te werken, een besparing kan opleveren van 30.000 tot 60.000 fotokopieën per jaar.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de hoeveelheid papierafval - vermindering van het papierverbruik en van de
impact van de papierproductie op het milieu / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: beperking van de kosten voor papier - energiebesparing doordat er veel minder
documenten moeten worden afgedrukt en gekopieerd - vermindering van de frankeerkosten /
Begunstigden: het OCMW
Governance: efficiënt gebruik van de moderne technologieën - snellere behandeling van de facturen /
Begunstigden: het OCMW, zijn personeel, de huurders en de leveranciers van het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Informaticaknowhow van het OCMW
Sturing en partnerships:
De Dienst Informatica en Methoden van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Binnenkomende
facturen:
2002
Facturen huur:
2010

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Tussen 75.000 en 80.000
kopies uitgespaard per
jaar door bepaalde
mandaten en
binnenkomende
facturen te virtualiseren
Geen enkele factuur
voor de huur
gevirtualiseerd
De binnenkomende
elektronische facturen
(Lampiris, Electrabel, ...)
zijn niet rechtstreeks
geïntegreerd in de WF
Scanfact

Beoogde resultaten
Verhoging van het aantal
uitgespaarde kopies per
jaar: veralgemening van
de virtualisering van
deze mandaten en
facturen
Virtualisatie van de
facturen van de huur

Gekozen indicatoren
Aantal bespaarde
fotokopieën per jaar

Besparingen
frankeerkosten en
papier
Inlassing van de
Aantal ingelaste
elektronische facturen in facturen in de flux
de flux Scanfact zonder
Scanfact
voorafgaand printen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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ACTIE 2.4.14

“KRINGLOOPPROJECT” IN DE MAROLLENWIJK ONTWIKKELEN EN
UITVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Marollenwijk wordt constant overspoeld door sluikstortafval, dat zowel van de activiteiten van de
rommelmarkt op het Vossenplein als van de inwoners zelf afkomstig is. Dat afval besmeurt het imago van een
wijk die niettemin in de toeristische gidsen en brochures wordt vermeld en die ieder weekend talrijke
brocante liefhebbers onvangt. Het is dat negatieve imago dat de inwoners veranderd zouden willen zien –
temeer daar de stapels afval bijdragen tot het gevoel van onveiligheid. Volgens een studie die in 2009 door het
OCMW werd uitgevoerd, wordt ieder jaar in de Marollenwijk bijna 250 m³ sluikstortafval achtergelaten. Die
afvalberg bestaat voornamelijk uit meubelen, boeken, stoffen, vaatwerk of elementen voor
binnenhuisinrichting.
Het ‘kringloopproject‘ zal het grof huisvuil verzamelen met de bedoeling om dat te herwaarderen – hetzij door
een rechtstreekse recuperatie en de herstelling door de revalorisatiecentra en de centra voor socioprofessionele inschakeling van het OCMW, hetzij door recyclage. Met die actie krijgt een deel van het afval een
meerwaarde en wordt vermeden dat het op de trottoirs van de Marollenwijk terecht komt en daar voor
overlast zorgt voor de wijkinwoners. Daarbij zal ook een beroep worden gedaan op de burgers, die voor het
afval dat ze binnenbrengen, punten zullen krijgen waarmee ze recht op voordelen krijgen bij de aankoop van
de stukken die opnieuw zullen worden gevaloriseerd. De actie zal plaatsvinden in de onmiddellijke buurt van
het Vossenplein.
Op het ogenblik kon het project nog niet opgestart worden, bij gebrek aan een terrein in de nabijheid van het
Vossenplein. Zodoende zal er in 2012 een studie gemaakt worden met de bedoeling het project "herbronning"
in te lassen in een breder kader dat zal gelinkt zijn aan de socio-professionele inschakeling en inschakeling via
woningen voornamelijk voor een zwervende doelgroep.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verbetering van het levenskader van de inwoners - efficiënter en meer duurzaam beheer van
het afval - vermindering van de hoeveelheid te verwerken afval / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: plaatselijke activiteit op het gebied van de socio-professionele inschakeling - responsabilisering
van de burgers en sociale dynamiek / Begunstigden: de inwoners van de Marollenwijk en de gebruikers
van de diensten van het OCMW
Economie: opwaardering van het afval - creëren van werkgelegenheid / Begunstigden: de plaatselijke
economie en de gebruikers van de diensten van het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
2 FTE-medewerkers (statuut art. 60§7) en 1 trainer ten laste van het OCMW - infrastructuur en andere
werkingskosten ten laste van de Stad - gebruik van revalorisatiepunten van de vzw Job Office - beroep op
externe competenties (Maatschappelijke coördinatie van de Marollenwijk, Vereniging van de handelaars van
de Bruegel-Marollenwijk enz…)
Sturing en partnerships:
De Departementen Sociale Economie en Maatschappelijk Welzijn van het OCMW in partnership met het
Departement Wegeniswerken (Openbare Netheid) van de Stad, in samenwerking met de vzw Job Office en de
verenigingssector (RECYCLART, OXFAM, Rode Kruis enz…)
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2012

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Project ter studie

Beoogde resultaten
Identificeren van de
partners

Gekozen indicatoren
Formele verbintenis
vanwege de partners

Verwezenlijken van een Goedgekeurd budget
budget

Evaluatieperiode
Januari 2013
Januari 2013
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ACTIE 2.4.15

SLOOPAFVAL, BOUWMATERIALEN EN GEMEENTELIJK MEUBILAIR
HERGEBRUIKEN

Actie, doelstellingen en context:
Sloop- en bouwafval vormen de grootste groep niet-industrieel afval. Ze leiden ook tot een groot
energieverbruik (vervoer, sloopgereedschappen, enz.). Er bestaan verschillende manieren om die
problematiek aan te pakken: de vermindering, de recyclage en het hergebruik van afval.
Op het gebied van het hergebruik van afval toont de Stad al het goede voorbeeld. Bij het heraanleggen van
wegen worden de straatstenen en de kantstenen gerecupereerd, opgeslagen en op dezelfde of op een andere
werf opnieuw gebruikt. De grote moeilijkheid bestaat er echter in om die straatstenen op te slaan en de
gerecupereerde kantstenen op de gewenste maat te snijden. Om die reden worden die stenen soms gratis aan
de aannemer van de werf in kwestie toegewezen, die ze daarna doorverkoopt. Die manier van werken vormt
een garantie voor het hergebruik van de straatstenen en de kantstenen die zich nog in een goede staat
bevinden. Algemeen gesteld zullen die stenen nooit worden vergruisd. De Stad heeft zich ten doel gesteld om
95 % van de straatstenen en 80 % van de kantstenen opnieuw te gebruiken, en hetzij op haar eigen werven,
hetzij op andere werven. Een deel van die materialen zal altijd te zeer beschadigd zijn om opnieuw te worden
gebruikt en wordt dan in een vermaalcentrum worden gerecycleerd.
De Stad levert overigens nog andere inspanningen. Ze laat haar personeel de beschadigde stoelen, tafels en
banken herstellen, waardoor het niet nutteloos in zijn openbare gebouwen wordt opgeslagen. Het is de
bedoeling om die informatie beter te verspreiden binnen de scholen, zodat dat materiaal niet wordt vergeten
of weggegooid. Op die manier wordt het meubilair niet alleen opgewaardeerd, maar kunnen de scholen ook
schoner en aangenamer worden gemaakt.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: efficiënter en meer duurzaam beheer van het afval - vermindering van de hoeveelheid afval
die moet worden verwerkt / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van de uiteindelijke kostprijs van de werven - vermindering van het volume
aankopen pedagogisch meubilair / Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Personeel van de Stad
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw in partnership met het Departement Wegeniswerken en het Departement
Openbaar Onderwijs
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
98% van de
straatstenen opnieuw
gebruikt op de werven
van de Stad (2011)

Beoogde resultaten
Stijging van het aantal
straatstenen die op de
werven van de Stad
worden hergebruikt

237% van de
kantstenen van
hardsteen opnieuw
gebruikt op de werven
van de Stad (2011)

Stijging van het aantal
kantstenen van
hardsteen die op de
werven van de Stad
worden hergebruikt

Geen aanvraag om
beschadigde
stoelen/tafels/banken
op te halen om te
herstellen (2011)

Stijging van het aantal
aanvragen om
beschadigde
stoelen/tafels/banken
op te halen om te
herstellen
Stijging van het aantal
aanvragen om
herstelde
stoelen/tafels/banken
te recupereren

Geen aanvraag om
herstelde
stoelen/tafels/banken
te leveren (2011)

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Verhouding tussen het aantal
Januari 2013
m³ gerecupereerde
straatstenen en het aantal m³
straatstenen die op de werven
van de Stad worden
hergebruikt
Verhouding tussen het aantal
Januari 2013
meters kantstenen van
hardsteen die worden
gerecupereerd en het aantal
meters kantstenen in hardsteen
die op de werven van de Stad
worden hergebruikt
Aantal aanvragen voor het
Januari 2013
ophalen van
stoelen/tafels/banken om te
herstellen

Aantal aanvragen voor de
levering van herstelde
stoelen/tafels/banken

Januari 2013
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ACTIE 2.4.16

SLOOP- EN BOUWAFVAL RECYCLEREN

Actie, doelstellingen en context:
Sloop- en bouwafval vormen de grootste groep niet-industrieel afval. Ze leiden ook tot een groot
energieverbruik (vervoer, sloopgereedschappen enz…). Er bestaan verschillende manieren om die
problematiek aan te pakken: de vermindering, de recyclage en het hergebruik van afval.
De gewestelijke reglementering verplicht de aannemers al om het puin omschreven als de steen- en
zandfractie van het bouw- of sloopafval te recycleren. Een ministeriële rondzendbrief biedt de mogelijkheid
om puin bij wegenwerken en infrastructuurwerken te hergebruiken op voorwaarde dat nauwkeurige
technische voorwaarden worden gerespecteerd. Een besluit verplicht de aannemers ook om asbest in een
gebouw te verwijderen voordat het gebouw wordt gesloopt.
Bij recyclage wordt afval tot secundaire grondstoffen (metalen, glas, kunststoffen enz…) omgevormd. Puin kan
na behandeling in een steenbrekerij tot hoogwaardig materiaal voor uiteenlopende toepassingen worden
omgevormd: aanaardingen, onderfunderingen, funderingen met steenlagen, funderingen met steenlagen die
met cement zijn gestabiliseerd, mager beton, wegverhardingen met bitumineuze afdeklagen en bestrating. De
energievalorisatie laat ook toe om een min of meer groot deel van de energie die vrijkomt bij de verbranding
van brandbaar afval, te recupereren.
De Stad zal in haar hoedanigheid van bouwmeester waken over de naleving van die wettelijke bepalingen op
haar werven, waarvoor ze samen met de aannemers zal nadenken over de middelen die kunnen worden
ingezet om het werfafval zo goed mogelijk te sorteren. De Stad zal ook ontvangstbewijzen eisen vanwege de
erkende afvalophalers. Daarnaast zal er een werkgroep worden opgericht die zich moet buigen over de
mogelijkheid om in de bestekken voor werken het gebruik van gerecycleerde materialen op te nemen in het
kader van de duurzame overheidsopdrachten (cf. Actie 1.6.4). Die werkgroep zal bestaan uit
vertegenwoordigers van de betreffende partners en departementen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: efficiënter en duurzamer beheer van afval - beperking van de hoeveelheid afval die moet
worden verwerkt / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de uiteindelijke kostprijs van de werven - ondersteuning van de creatie van
werkgelegenheid in de sector van de recyclage / Begunstigden: de Stad en de recyclagesector

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Oprichting van een transversale werkgroep
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw in partnership met het Departement Handel en de Grondregie van de
Stadseigendommen, het Departement Wegeniswerken en het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Januari 2010

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen enkele zekerheid
over de
eindbestemming van
het afval van de
bouwwerven van de
Stad
Aanpassing van de
lastenboeken te maken

Beoogde resultaten
Systematisch krijgen van
kopieën van de
ontvangstbewijzen van
erkende afvalophalers,
waarmee men zich kan
verzekeren van de
recyclage van het afval
op de bouwwerven

Gekozen indicator
Evaluatieperiode
Aantal ontvangen
Januari 2013
ontvangstbewijzen
vanwege erkende
afvalophalers die het
afval moeten verwerken
dat op de werven van de
Stad ontstaat
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ACTIE 2.4.17

SELECTIEVE OPHALING VAN HUISVUIL VEREENVOUDIGEN IN DE
GEBOUWEN VAN DE GRONDREGIE

Actie, doelstellingen en context:
Iedere dag produceert iedere inwoner gemiddeld 1 kilogram afval. Dankzij de afvalsortering is het
tegenwoordig mogelijk om een groot deel van dat afval te recycleren. Dit laat ons toe om minder natuurlijke
rijkdommen en energie te verspillen en om op die manier het milieu te behouden. Overigens is het sorteren
van afval sinds 1 januari 2010 verplicht geworden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Grondregie heeft niet op die verplichting gewacht om dit sorteerbeleid door te voeren – mede omwille van
de gunstige tarifering die Net Brussel hanteert voor grote hoeveelheden. Dit leidde tot de aankoop van
containers en de toepassing van lagere prijzen voor het leegmaken van die containers als het afval vooraf was
gesorteerd. Aan de vooravond van 2010 kon het afval in 95 % van de gebouwen van het patrimonium selectief
worden gesorteerd. Het feit dat niet al het afval op die manier kan worden behandeld, is een gevolg van het
feit dat de gebouwen in kwestie niet over een voldoende groot lokaal beschikken. Teneinde de selectieve
ophaling van het huisvuil te vergemakkelijken, zullen extra inspanningen moeten worden geleverd om aan de
huurders een ergonomische vuilnisbak met drie manden ter beschikking te stellen, die gemakkelijk in de
woning kan worden opgesteld.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: vermindering van de hoeveelheid afval dat niet wordt gesorteerd - toename van de
hoeveelheid recycleerbaar afval / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: sensibilisering voor duurzame ontwikkeling, een beter beheer van het afval en een ander
verbruikspatroon, waarbij minder verpakte producten worden gebruikt / Begunstigden: de huurders
van de Grondregie

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Grondregie voor de levering van de vuilnisbakken
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen in partnership met het Agentschap Net
Brussel
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
6 jaar

Start
2004

Voltooiing
2010

Beoogde resultaten
Veralgemening van het
selectieve sorteren

Gekozen indicatoren
Percentage gebouwen
waar het afval kan
worden gesorteerd

Evaluatieperiode
Januari 2013

Vermindering van de

Jaarlijks volume van het

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
100% van de gebouwen
uitgerust met lokalen
waar het afval kon
worden gesorteerd en
opgehaald (2011)
In 2011: 16.707.880 liter
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Beginsituatie
niet gesorteerd afval
(witte zakken) geteld
In 2011: 2.170.964 liter
plastic, metalen en
drinkkartons (blauwe
zakken) geteld
In 2011: 3.780.446 liter
papier en karton (gele
zakken) geteld
In 2011: 1.100.350 liter
tuinafval (groene
zakken) geteld

Beoogde resultaten
hoeveelheid nietgesorteerd afval
Toename van de
selectieve ophaling van
plastic, metalen en
drinkkartons
Toename van de
collectieve ophaling van
papier en karton
Toename van de
selectieve ophaling van
het tuinafval

Gekozen indicatoren
niet-gesorteerde afval
dat wordt opgehaald
Jaarlijks volume van het
opgehaalde PMC-afval

Jaarlijks volume van het
opgehaalde papier en
karton
Jaarlijks volume van het
opgehaalde tuinafval

Evaluatieperiode

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.18

SENSIBILISEREN VOOR HET SORTEREN VAN AFVAL OP SCHOOL EN
IN BUITENSCHOOLSE STRUCTUREN

Actie, doelstellingen en context:
Sensibilisering voor de duurzame ontwikkeling moet al op een zeer jonge leeftijd beginnen. Dat is de reden
waarom de Jeugddienst in partnership met de vzw BRAVVO en het Departement Openbaar Onderwijs van de
Stad regelmatig acties organiseert rond het sorteren van afval. Die acties vinden plaats binnen de 10 Huizen
voor het Kind, de 6 Jeugdcentra en in de scholen van de Stad.
De Huizen voor het Kind, die over het volledige gemeentelijke grondgebied zijn verspreid, vangen de kinderen
van 6 tot 12 jaar op, terwijl de Jeugdcentra zich richten tot jongeren van 12 tot 18 jaar. Buiten de schooltijd
bieden die structuren aan hun doelgroepen uiteenlopende ludieke en educatieve activiteiten aan (sport,
culturele uitstappen, themaworkshops, burgerprojecten, theater- en videoprojecten, kampen enz…). De
scholen en die jeugdstructuren nemen deel aan de afvalsortering in functie van hun activiteiten en de
beschikbare uitrustingen. Soms wordt dat aspect in de pedagogische projecten geïntegreerd. Dat is zo voor de
Huizen voor het Kind en de Jeugdcentra. De behandeling van gevaarlijk afval is een thema dat ook vaak wordt
behandeld in het kader van technische cursussen enz…
Voor de basisscholen werd in 2007-2008 een pilootactie rond afvalsortering ingevoerd in een aantal scholen.
Die actie werd sinds 2009-2010 geleidelijk naar alle basisscholen uitgebreid. De actie bestaat uit verschillende
maatregelen: (1) opstellen van een stand van zaken van de acties die door de scholen worden gerealiseerd en
van de behoeften op het gebied van uitrustingen en opleiding voor afvalsortering; (2) terbeschikkingstelling
van aangepaste uitrustingen (sorteervuilnisbakken voor de klassen, binnenplaatsen, gangen en refters die voor
de kinderen aangepast zijn; vuilnisbakken voor papier en harde materialen in de klassen); (3) opleiding
afvalsortering voor het onderhoudspersoneel; (4) animaties rond afvalsortering in alle klassen van het eerste
jaar; (5) voorzien van compost. Op lange termijn wil het Departement Openbaar Onderwijs dat alle scholen
van de Stad op dezelfde manier worden uitgerust, opgeleid en gesensibiliseerd.
Daarnaast werden alle Huizen voor het Kind en Jeugdcentra uitgerust met vuilnisbakken voor selectieve
afvalsortering en verzameldozen voor gebruikte batterijen en batterijtjes. Bovendien nemen alle animatoren
en kinderen iedere dag deel aan sensibiliseringsacties met betrekking tot afvalsortering. Die acties kunnen de
vorm hebben van thematische animaties (recyclage van batterijtjes), artistieke projecten met gerecupereerde
materialen, specifieke projecten over ‘netheid op straat’ (cf. Wijkcontract Roodhuis) en deelname aan
evenementen (cf. ‘Dag van de Netheid’).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: vermindering van de hoeveelheid niet-gesorteerd afval - toename van de hoeveelheid
recycleerbaar afval / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: sensibilisering voor de duurzame ontwikkeling en opleiding burgerzin / Begunstigden: de
kinderen, de jongeren en het personeel van de school- en de buitenschoolse structuren

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Betrokkenheid van het onderwijzend personeel en de animatoren - budget voor de terbeschikkingstelling van
materiaal - externe knowhow van het Agentschap Net Brussel (opleiding van het onderhouds- en
animatiepersoneel in de klassen) en de vzw Tournesol-Zonnebloem (animaties in de klassen)
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Sturing en partnerships:
Het Departement Openbaar Onderwijs, het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Sectie Jeugd)
en de vzw BRAVVO met de steun van de externe partners
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Op 1ste januari 2011 33
scholen volledig
uitgerust, met geschikt
materiaal
Op 1ste januari 2011
waren 13 personen
opgeleid op het gebied
van de afvalsortering
Op 1ste januari 2011
waren 33 scholen/ 89
klassen aan animaties
gesensibiliseerd die door
partners werden
aangeboden
In 2011 namen de 10
Huizen voor het Kind
initiatieven voor
specifieke projecten op
het gebied van de
sensibilisering voor
afvalsortering
Weinig gebruik van
thema recyclage en het
sorteren van afval in de
pedagogische projecten
van de jeugdcentra

Beoogde resultaten
Uitbreiding en
uniformisering van de
uitrusting in de scholen
Veralgemening van de
opleiding van het
onderhoudspersoneel in
alle scholen
Behoud of uitbreiding
van het aantal scholen
en leerlingen die een
project hebben
geïnitieerd op het gebied
van de sensibilisering
voor afvalsortering
Behoud of uitbreiding
van het aantal Huizen
voor het Kind die een
project hebben
geïnitieerd op het gebied
van de sensibilisering
voor afvalsortering
Alle JC hebben het
thema recyclage en het
sorteren van
geïntegreerd afval in hun
pedagogisch project

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal scholen of
September 2012
schoolsites die van
eenvormig en aangepast
materiaal genieten
Aantal personen die de
September 2012
opleiding voor
afvalsortering hebben
gevolgd
Deelname van de klassen September 2012
aan de animaties die
door de partners worden
aangeboden

Aantal Huizen voor het
Kind die een project
hebben geïnitieerd op
het gebied van de
sensibilisering voor
afvalsortering

Januari 2013

Aantal
sensibilisatieacties per
Jeugdcentra over het
thema recyclage en het
sorteren van afval
>=1/jaar

Januari 2013
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2.5 Labelisering en impactbeheersing

De acties die voor de Agenda 21 worden ontwikkeld, hebben als kenmerk dat ze een gunstige en
positieve impact hebben op een geheel van elementen, zoals het beheer van de verplaatsingen, het
energieverbruik, het gebruik van grondstoffen, het afvalbeheer of de gedragingen van de
werknemers en de gebruikers van gebouwen. De Stad moedigt de uitbreiding van deze heel
transversale acties aan voor zover ze volledig aansluiten bij een multisectorale duurzame dynamiek.
Verschillende acties streven ernaar het gewestelijke label ‘Ecodynamische onderneming’ te
verkrijgen, dat een officiële beloning vormt voor de geleverde inspanningen ten gunste van een
duurzaam beheer, dat de invoering van een milieubeheersysteem bevordert en dat een duurzame
ontwikkeling van de betrokken activiteiten verzekert.
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Actieterrein:

Labelisering en impactbeheersing

ACTIE 2.5.01

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN EVENEMENTEN VAN DE STAD
BEHEERSEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad organiseert zelf meerdere evenementen, zoals ‘Brussel Bad’, ‘Winterpret’ of ‘Brussels Summer
Festival’ en is van plan om kwantitatieve doelstellingen en criteria vast te leggen die op het gebied van de
duurzame ontwikkeling moeten worden gerespecteerd op de evenementen die de Stad via de vzw Brussels
Major Events (BME) stuurt. Het evenement ‘Nuit Blanche ‘ dat ze samen met de vzw Brufête organiseert, past
ook volledig binnen die verantwoorde aanpak. Dus: evenementen die de ecologische voetafdruk van hun
activiteiten in talrijke domeinen zo goed mogelijk willen beheersen. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van
recycleerbaar materiaal, het systematisch sorteren van afval, het rationele gebruik van energie, de
aanwezigheid van stands voor sensibilisering over duurzame ontwikkeling, de aanwerving van laaggeschoold
personeel of langdurig werklozen voor het evenement, voorrang voor duurzame producten in de keuze van de
handelaars die met het evenement verbonden zijn, enz.

Relevantie van de actie op het gebied van duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: meervoudige impact op het milieu in functie van de aard van het evenement (afval, energie,
mobiliteit) / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: besparingen mogelijk op verschillende budgettaire posten (energie, water, afvalverwerking)
- inzetten van laaggeschoolde bevolking - ondersteuning van de plaatselijke economie / Begunstigden:
de organisatoren en de ambachtslui, evenals de inwoners van de Stad
Sociaal: verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling / Begunstigden: het publiek dat aan
de evenementen deelneemt en de organisatoren

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies aan de vzw’s, sponsors - personeel dat voor de evenementen wordt aangeworven en human
resources van de vzw’s en van de Stad (openbare netheid, wegeniswerken, cultuur, enz.) afhankelijk van het de
evenementen
Sturing en partnerships
De Stad (Cel Events, openbare netheid, cultuur, enz.) in samenwerking met de vzw Brussels Major Events
(BME), de vzw ‘Rock the city’ en de vzw Brufeest
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Beginsituatie
Geen
herbruikbare glazen op
de evenementen

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
herbruikbare glazen

Gekozen indicatoren
Aantal herbruikbare
glazen op de
evenementen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Energiefactuur van

Daling van de kosten

Bedrag van de

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
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Beginsituatie
Winterpret: 91.086,63
euro (2008)
361 NMBS-tickets
‘B-excursie’
verkocht voor
Winterpret (2009)
9 % van de ambachtslui
en 25 % van de Brusselse
handelaars aanwezig op
Winterpret (2009)
Sensibiliseringsacties
voor duurzame
ontwikkeling tijdens
Brussel Bad
1.125
hotelovernachtingen
geboekt tijdens
Winterpret via de
‘Winterpretpakketten’
(2009)
Mobiliteit van het
publiek tijdens ‘Nuit
Blanche’:
22% per wagen, 23% te
voet, 45% met het
openbaar vervoer en 7%
met de fiets (2011)
Drukwerk in het kader
van de communicatie
rond ‘Nuit Blanche’ 64%
geprint tegenover 36%
op radio/tv en website
(2011)

Beoogde resultaten
voor energie voor
Winterpret
Toename van het aantal
bezoekers dat per trein
reist

Gekozen indicatoren
energiefactuur van
Winterpret
Aantal verkochte tickets
‘B-excursie’

Evaluatieperiode

Grotere aanwezigheid
van Brusselse
ambachtslui en
handelaars
Meer
sensibiliseringsacties
voor duurzame
ontwikkeling tijdens
Brussel Bad
Toename van het aantal
hotelovernachtingen dat
via de
‘Winterpretpakketten’
werd geboekt

Percentage Brusselse
Januari 2013
ambachtslui en
handelaars ten opzichte
van het totaal
Aantal
Januari 2013
sensibiliseringsacties
voor duurzame
ontwikkeling tijdens
Brussel Bad
Aantal geboekte
Januari 2013
hotelovernachtingen
tijdens Winterpret via de
‘Winterpretpakketten’

Toename van het
gebruik van ‘duurzame’
vervoermiddelen

Indicatieve percentages
van het gebruikte
vervoertype

Januari 2013

Vermindering van het
drukwerk ten voordele
van de andere dragers,
waaronder
informaticatools

Percentage van de
gebruikte
communicatiedragers

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Labelisering en impactbeheersing

ACTIE 2.5.02

DE DUURZAAMHEID VAN DE EVENEMENTEN AANMOEDIGEN DIE
OP HET TERRITORIUM VAN DE STAD PLAATSVINDEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad ondersteunt talrijke evenementen die op haar grondgebied plaatsvinden en wenst de organisatoren
van deze evenementen te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling. De Stad maakt de organisatoren
hiervoor gevoelig d.m.v. een vragenlijst die zij ingevuld aan de Cel Events moeten bezorgen (de Cel Events
beheert de bezetting van de openbare ruimte).
Deze vragenlijst stimuleert het belang om het duurzaam aspect in de evenementen te integreren (rationeel
energieverbruik, afvalsortering, ter beschikking stellen van droge toiletten, gebruik van herbruikbaar vaatwerk,
zachte mobiliteit, enz.).
Daarbij heeft de Stad een nieuw project - via de vzw ‘Rock the City’ die instaat voor het gebruik van
herbruikbare glazen op de evenementen van de Stad - om de organisatoren aan te moedigen deze
herbruikbare glazen in hun evenementen te integreren.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: meervoudige impact op het milieu in functie van de aard van het evenement (afval, energie,
mobiliteit) / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: besparingen mogelijk op verschillende budgettaire posten (energie, water, afvalverwerking)
- inzetten van laaggeschoolde bevolking - ondersteuning van de plaatselijke economie / Begunstigden:
de organisatoren
Sociaal: verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling / Begunstigden: het publiek dat aan
de evenementen deelneemt en de organisatoren

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human ressources van het Cel Events, diensten van de Stad (openbare reinheid, wegeniswerken, cultuur enz…)
afhankelijk van het evenement en van de vzw ‘Rock the City’
Sturing en partnerships:
Cel Events van de Stad in partnership met de verschillende diensten van de Stad en de vzw ‘Rock the city’
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Juli 2012

Beoogde resultaten
Stijgende bewustmaking
van duurzame
ontwikkeling bij de
organisatoren

Gekozen indicatoren
Aanvraagformulier voor
bezetting openbare
ruimte integreert
duurzame ontwikkeling

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Weinig aandacht voor
duurzame ontwikkeling
in de
aanvraagformulieren
bestemd voor de

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
organisatoren van
evenementen

Geen enkel evenement
vraagt herbruikbare
glazen via de vzw ‘Rock
the City’

Geen herbruikbare
glazen ter beschikking
gesteld aan de
organisatoren door de
vzw ‘Rock the city’

Beoogde resultaten

Stijging van het aantal
evenementen dat
beroep doet op de vzw
‘Rock the city’ om
herbruikbare glazen te
verkrijgen
Stijging van het aantal
herbruikbare glazen ter
beschikking gesteld door
de vzw ‘Rock the city’

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Praktische gids
duurzame ontwikkeling
beschikbaar voor de
organisatoren
Aantal evenementen die Januari 2014
herbruikbare glazen
voorziet

Aantal herbruikbare
glazen ter beschikking
gesteld door de
organisatoren

Januari 2014
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Actiedomein:

Labelisering en beheersen van de impact

ACTIE 2.5.03

AANMOEDIGEN VAN DE LABELISERING ‘ECODYNAMISCHE
ONDERNEMING’ VAN DE GEBOUWEN VAN DE STAD EN VAN HET
OCMW

De actie, zijn doelstellingen en zijn context :
Het label ‘Ecodynamische onderneming’ erkent officieel het goede milieubeheer van een site door de
projectdrager te helpen (onderneming, bestuur of vereniging) bij het structureren, plannen en meten van zijn
inspanningen. Het beloont op die wijze het milieudynamisme en de gerealiseerde vooruitgang in zake het
afvalbeheer, het energieverbruik, het beheer van de verplaatsingen of ook nog het rationele gebruik van de
hulpmiddelen. Bovendien vergemakkelijkt en moedigt dit label het opzetten aan van een internationaal
erkend managementsysteem, zoals bedoeld door de norm ISO14001 of het Europees reglement EMAS.
In maart 2009 zag de Stad zich voor het eerst onderscheiden worden met een eerste ster van het label
‘Ecodynamische onderneming’ voor de site van het Stadhuis. Deze demarche is een onderdeel van een
voortdurend verbeteringsproces, en zij veronderstelt het voortzetten, het ontwikkelen en het behoud van de
acties die opgenomen zijn in het milieuprogramma dat voorgesteld wordt in het kandidatuurdossier voor het
label. De facto kan het label geleidelijk overgaan van één tot twee en zelfs drie sterren.
In 2012 werd het label bevestigd en werd het verkrijgen van deze ster hernieuwd. Een gelijkaardige stap werd
ingeleid door de VZW BRAVVO, welke eveneens in 2012 het label behaalde voor de site van de Kazernestraat.
Algemeen gesproken illustreren deze twee labels de wil van de gemeentelijke overheden om het opzetten van
programma’s voor milieuverbetering te intensifiëren.
Het is dus in dit kader dat het beleid van de Stad en van het OCMW in zake labelisering zich situeert. Dit wordt
vertaald door verscheidene acties die in de volgende fiches opgenomen zijn:
- Actie 2.5.03.a:
- Actie 2.5.03.b:
- Actie 2.5.03.c:
- Actie 2.5.03.d:

Het milieubeheer van het Stadhuis, site gelabeld ‘Ecodynamische onderneming’
verbeteren
De site van de Kazernestraat labeliseren ‘Ecodynamische onderneming’;
De jeugdcentra labeliseren ‘Ecodynamische onderneming’;
Het Continental gebouw van de Grondregie labeliseren ‘Ecodynamische onderneming’

De relevantie « duurzame ontwikkeling » van de actie :
•
•
•

Milieu: rationeel gebruik van energie, water en producten (kantoorbenodigdheden,
onderhoudsproducten, enz.) - vermindering van afval en van luchtvervuiling / Begunstigden: de
gemeenschap
Besparing: daling van de uitgaven voor energie, water en kantoorbenodigdheden / Begunstigden: de
Stad en het OCMW
Sociaal: sensibilisering van het personeel en bevestiging van de milieubezorgdheid van de Stad en van
het OCMW ten opzichte van de bewoners en gebruikers / Begunstigden: de Stad, het OCMW en de
gemeenschap
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Actieterrein:

Labelisering en beheersing van de impact

ACTIE 2.5.03.a

MILIEUBEHEER VAN HET STADHUIS, DAT HET LABEL
‘ECODYNAMISCHE ONDERNEMING’ HEEFT GEKREGEN,
VERBETEREN

Actie, doelstellingen en context:
In maart 2009 ontving de Stad voor een periode van 3 jaar een eerste ster als ‘Ecodynamische onderneming’
voor de site van het Stadhuis. Dit is een gewestelijke erkenning voor de praktijken van milieubeheer die al in
dit emblematische gebouw worden toegepast – en dan meer bepaald op het gebied van energie, water, afval
en mobiliteit. Aangezien deze aanpak in een continu verbeteringsproces past, wordt overgegaan tot de
voortzetting, de ontwikkeling en het permanent maken van de acties die in het milieuprogramma zijn
opgenomen en die in het dossier, dat voor de kandidatuur voor het label werd ingediend, werden voorgesteld.
In functie van de thermografische audit van het gebouw dat in april 2009 werd uitgevoerd en rekening
houdend met het patrimoniale karakter van het gebouw, werden drie prioriteiten van tussenkomsten op het
gebied van energiebesparing vastgelegd: de isolatie van het dak, de isolatie van de nissen van de radiatoren en
de luchtdichtheid van het buitenschrijnwerk. In juli 2009 werden in vier zalen die voor het publiek toegankelijk
zijn, metingen van de kwaliteit van de binnenlucht uitgevoerd. De analyseresultaten daarvan bleken
bevredigend, hoewel er ook aanbevelingen werden gedaan in verband met de aanwezigheid van
afbladderende verf en vochtplekken.
Omwille van het bedrag van de investeringen die ermee gepaard gaan, zullen niet alle werkzaamheden in het
kader van die prioriteiten op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. De Stad kan evenwel alle nodige
maatregelen treffen om de ecologische voetafdruk van de site zoveel mogelijk te beperken – en dan meer
bepaald op het gebied van de verbruikselementen en de uitrustingen (type verlichting, sanitaire installaties,
onderhoudsproducten enz…), ook op het gebied van de communicatie en van de sensibilisering van het
personeel en van de gebruikers van het Stadhuis (cf. Actie 2.3.14.a) kunnen de nodige inspanningen worden
geleverd. In 2009 kon het verbruik van papier en inktpatronen al met 15 % worden verlaagd ten opzichte van
het jaar voordien.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: rationeel gebruik van energie, water en producten (verbruiksgoederen voor op kantoor,
onderhoudsproducten enz…) - vermindering van het afval en de luchtverontreiniging / Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor energie, water en verbruiksgoederen voor op kantoor /
Begunstigden: de Stad
Sociaal: sensibiliseren van het personeel en bevestigen van de bezorgdheid van de Stad voor het milieu
ten opzichte van de burgers en bezoekers / Begunstigden: de Stad en de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Werkings- en investeringsbudgetten voor de realisatie van het actieprogramma - nauwe samenwerking tussen
alle diensten die op de site actief zijn
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in samenwerking met de werkgroepen die
verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de actie, de vzw Centrum voor Informatiebeheer voor Lokale
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Besturen (GIAL) en de betrokken departementen (Stedenbouw, Personeel, Organisatie, Wegeniswerken en
Aankoopcentrale)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2009

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Energie
75% van de bestaande
Vervangen van de
Percentage van
Januari 2013
lampen zijn spaarlampen bestaande halogeen- en
geïnstalleerde spaar- of
(2011)
gloeilampen door spaarLEDlampen
of LEDlampen.
Verder zoeken naar
geschikte en doeltreffende
ledlampen
90 halogeenVerwijdering van de
Aantal halogeenJanuari 2013
verlichtingapparaten
halogeenverlichtingappara verlichtingapparaten
vervangen door zuiniger of ten
vervangen door zuiniger of
led apparaten (2011)
led apparaten
Weinig sensibilisering van Verbetering van de
Aantal informatie-,
Januari 2013
het personeel en de
sensibilisering van het
sensibiliserings- en
gebruikers met betrekking personeel en van de
communicatieacties
tot de juiste gedragingen gebruikers
(2011)
Water/Onderhoudsproducten
2.351 m³ verbruikt water Verlaging van het
Jaarlijks volume verbruikt Januari 2013
(2011)
waterverbruik met 15%
water
7 ‘eco’ refertes in
Rationeler gebruik van
Aantal ‘eco’ refertes in
Januari 2013
onderhoudsproducten
bepaalde producten (bv.
onderhoudsproducten
catalogus (2011)
bleekwater)
catalogus
1 ‘eco’ referte in plaats
Aantal ‘eco’ refertes in
Januari 2013
van niet ‘eco’ referte
plaats van niet ‘eco’
(2011)
refertes
Afval
Gebrek aan beschikbare
Schatting van de
Hoeveelheid of volume
Januari 2013
cijfers (2011)
hoeveelheden
afval dat per jaar wordt
geproduceerd afval
opgehaald
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ACTIE 2.5.03.b

VOOR DE SITE AAN DE KAZERNESTRAAT HET LABEL
‘ECODYNAMISCHE ONDERNEMING’ VERKRIJGEN

Actie, doelstellingen en context:
Deze actie is gericht op het verkrijgen van het label ‘Ecodynamische onderneming’ voor de zetel van BRAVVO.
Dit oude industriele gebouw in de Kazernestraat werd in 2005 door het OCMW aangekocht voor rekening van
de vzw BRAVVO, met de bedoeling om er op termijn het coordinatiepersoneel en bepaalde eerste
lijnsprojecten in onder te brengen.
Het project integreert verschillende diensten en centraliseert die bedoeld is voor de bewoners van de wijk, die
vragende partij zijn voor preventieve acties (juridische hulp, bemiddeling, opvolging van spijbelen, digitale
openbare ruimte enz…). Op die site zijn een zestigtal personen worden gelokaliseerd. Voor de
renovatiewerkzaamheden werd niet alleen geopteerd voor een lichte renovatie waarbij het bestaande zoveel
mogelijk werd behouden, maar werden ook maatregelen genomen die de milieuprestaties van het gebouw
moeten verbeteren (opvangen van regenwater, thermische en fotovoltaische zonnepanelen, isolatie,
stalplaatsen voor fietsen, beperkt aantal parkeerplaatsen enz…).
Door de toepassing van het labelliseringsproces verbindt BRAVVO er zich toe om een milieubeheersysteem in
te voeren en geleidelijk aan meer milieuvriendelijke gewoonten in te voeren. Naast de specifieke maatregelen
die voor het gebouw werden getroffen, is het erop aankomen om een actieplan op te stellen dat gericht is op
de sensibilisering van alle personeelsleden voor een verantwoord verbruik (vermindering van het afval,
verbruik van papier, aankoop van duurzame benodigdheden, optimalisatie van de verplaatsingen, enz…) en zo
goed mogelijk te structureren wat nu gebeurt (milieubepalingen in de overheidsopdrachten, freeware, zuinig
bij afdrukken, stand-byschermen, deelname aan een solidaire aankoopgroep/biomandjes enz…). Op termijn
zal die manier van werken ook kunnen worden uitgebreid tot de andere vestigingen van BRAVVO en als test
dienst doen voor andere diensten van de Stad.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

•

Milieu: rationeel gebruik van de energie en ecologisch verantwoord verbruik (water, natuurlijke
rijkdommen, benodigdheden, mobiliteit enz…) - beperking van het afval - beperking van de
luchtverontreiniging - naleving van de geldende wetgeving / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten – rationalisering van het verbruik (water, benodigdheden,
onderhoudsproducten enz…) / Begunstigden: de Stad
Sociaal: groepsproject - sensibilisering van het personeel voor duurzame ontwikkeling en verantwoord
verbruik - publieke erkenning van de werkwijze van het personeel dat in het proces wordt betrokken oproep voor ondernemingen uit de sociale economie voor de levering van meubilair / Begunstigden:
het personeel van de site in de Kazernestraat en de wijkbewoners
Governance: op initiatief van het personeel van BRAVVO informatie en deelname van de bevolking van
de wijk (stadswachters, straatagenten, bemiddelaars, projectverantwoordelijke in de Kazernestraat)
/Begunstigden: de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Begeleiding en terbeschikkingstelling van een consulent door Leefmilieu Brussel - BIM – financiering van de
renovatie van het gebouw door het Grootstedenprogramma (PGV).
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Januari 2010

Voltooiing
-

Sturing en partnerships:
De vzw BRAVVO in partnership met de Architectes Banneton & Garrino, het OCMW en Leefmilieu Brussel - BIM

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen label
‘ecodynamische
onderneming’ voor de site
Onnauwkeurige schatting
van het energie- en
waterverbruik
Geen centrale dienst voor
aankopen, geen
opvolgingsindicatoren
voor het verbruik en van
ons afval, weinig
ecologische criteria in
onze aankopen

Beoogde resultaten
Behalen van het label voor
het gebouw Kazernestraat

Gekozen indicatoren
Behalen van het label
‘ecodynamische onderneming'

Evaluatieperiode
Juni 2012

Maandelijkse opvolging van
het verbruik en
klimatologische correctie
Rationeel en ecologisch
beleid inzake de aankoop
(papier,
bureaubenodigdheden en
drukwerken)

Opzetten van een
energieboekhouding van de site

December 2012

Beschikbaarheid van
opvolgingsinstrumenten en
uitwerking en implementatie
van procedures

December 2012

% van het aantal aangekochte
producten beantwoordt aan de
ecologische criteria
Aantal diensten waarbinnen de
audit werd gerealiseerd

December 2013

Systematische toevlucht
Audit van GIAL aangaande
tot papier, weinig gebruik onze noden
van digitale documenten
Ter beschikking stellen van
hulpmiddelen

December 2012

Beschikbaarheid van de
December 2013
instrumenten en electronische
typedocumenten
Weinig
Integratie van milieucriteria Aantal overheidsaanbestedingen December 2012
overheidsaanbestedingen en sociale aspecten in
waarin milieucriteria worden
waarin milieucriteria en
overheidsaanbestedingen
geïntregreerd
sociale aspecten worden
opgenomen
Sensibilisatie van het
Verbetering van de
Ontwikkeling van een jaarlijks
December 2012
personeel aangaande
sensibilisatie van het
actieplan voor de sensibilisatie
goede gedrag dat we
personeel en van het
van het personeel : ja - neen
zeker moeten toepassen publiek
Aantal ecobrieven verstuurd aan
het personeel >ou= 4/an
Aantal informatie-, sensibilisatie
en communicatieacties, >ou =
4/an
Aantal in het Atrium
georganiseerde evenementen
aangaande duurzame
ontwikkeling >=1
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ACTIE 2.5.03.c

VOOR DE JEUGDCENTRA HET LABEL ‘ECODYNAMISCHE
ONDERNEMING’ VERKRIJGEN

Actie, doelstellingen en context:
Deze actie is bedoeld om de jeugdcentra van de Stad het label ‘Ecodynamische onderneming’ te bezorgen. Een
netwerk van zeven centra, waaronder een gemeenschappelijk centrum en een partnercentrum, verzekert
momenteel de omkadering van de jongeren van 12 tot 18 jaar buiten de schooltijd via educatieve projecten
die op hun emancipatie zijn gericht.
In een eerste fase zal een proefproject voor het label uitgewerkt worden voor het Jeugdcentrum Dolto in de
Anneessenswijk. Daar zal men niet alleen een actieplan opstellen dat gericht is op de optimalisatie van de
milieuprestaties van het gebouw, maar zal men meer in het algemeen proberen om de dynamica van het
centrum te mobiliseren. Dat moet gebeuren door de jongeren in de methode te betrekken en door samen met
hen de denkoefening te maken om geleidelijk aan de principes van de duurzame ontwikkeling in het
pedagogische project van het centrum te integreren. In dat kader zou minstens een pedagogische activiteit
rond duurzame ontwikkeling moeten worden ingevoerd. Dit experiment zal op langere termijn naar andere
jeugdcentra worden uitgebreid. De andere teams zullen gelijktijdig bij de uitwerking van het proefproject
worden betrokken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
Milieu: rationeel gebruik van de energie en ecologisch verantwoord verbruik (water, natuurlijke
rijkdommen, benodigdheden, mobiliteit enz…) - beperking van het afval en van de luchtverontreiniging /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor energie - rationalisatie van het verbruik (water, benodigdheden
enz…) / Begunstigden: de Stad
Sociaal: groepsproject - sensibilisering van de jongeren voor duurzame ontwikkeling en voor een
verantwoord consumptiepatroon - publieke erkenning van de methode van het personeel en van de jongeren
die in het proces zijn betrokken / Begunstigden: de animatoren, de jongeren en de gebruikers van de centra
Governance: rekening houden met het advies van de jongeren ten gunste van duurzame ontwikkeling participatieve werking van de centra / Begunstigden: de jongeren van de centra

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Begeleiding en terbeschikkingstelling van een consulent door Leefmilieu Brussel-BIM - omkadering van de
actie door de coordinator van het jeugdcentrum
Sturing en partnerships:
De vzw BRAVVO in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Sectie Jeugd)
voor het beheer van het gebouw en het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Januari 2010

Voltooiing
–
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Geen enkel
jeugdcentrum
beschikt over het
label
‘ecodynamische
onderneming’

Label ‘econdynamische
onderneming’ voor het
jeugdcentrum R’en’art

Geen enkele
organisatorische
maatregel om de
ecologische
voetafdruk te
verminderen

Berekenen en
verminderen van de
ecologische voetafdruk
van het gebouw

Geen enkel
specifiek accent op
duurzame
ontwikkeling in de
pedagogie van de
centra

Integratie van duurzame
ontwikkeling in de
pedagogie van de centra

Gekozen indicatoren

Evaluatieperiode

Engagement
Eind 2012
aangaande het behalen
van het label
‘ecodynamische
onderneming’
(ondertekening van het
charter)
Behalen van het label
Eind 2014
‘ecodynamische
onderneming’ voor het
jeugdcentrum R’en’art
binnen 2 jaar volgend
op de ondertekening
van het charter
Berekeningsprocedures Eind 2013
uitgevoerd en afgerond
Publicatie van een lijst Eind 2014
met procedures die
gevolgd moeten
worden om de
ecologische voetafdruk
te verminderen
Aantal discussies op de December 2012
jeugdraden en/of
pedagogische
studiedagen om de
thematiek rond
duurzame ontwikkeling
te integreren >=1
Aantal projecten van
December 2012
de centra waarin
elementen van
duurzame ontwikkeling
geïntegreerd worden
>=1
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ACTIE 2.5.03.d

LABELISEREN VAN HET CONTINENTAAL GEBOUW VAN DE
GRONDREGIE ‘ECODYNAMISCHE ONDERNEMING’

Actie, doelstellingen en context:
Het Continentaal gebouw dat bezet wordt door de diensten van de Grondregie bereidt zijn kandidatuur voor
voor het behalen van het label ‘Ecodynamische onderneming’, een stap die het op-punt-stellen van een
respectvol beheer van het milieu viseert. Het behalen van het label, op progressieve manier (1,2 en 3 sterren),
zal het imago van de Grondregie versterken en dit alles terwijl het enkele van zijn kosten vermindert.
Dit label laat o.a. toe te anticiperen op de milieuwetgeving, te innoveren en economische besparingen te
realiseren met als resultaat een officiële erkenning. Het label bekrachtigt een goed milieubeheer van het
gebouw, dit alles terwijl het helpt structureren, plannen en meten van de inspanningen. Het label beloont het
milieudynamisme van het instituut en de vooruitgangen op dit gebied, in het bijzonder op vlak van het beheer
van het afval, energiegebruik, beheer van verplaatsingen of nog het rationeel gebruik van primaire
grondstoffen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: rationeel gebruik van energie en eco-gebruik (water, natuurlijke bronnen, leveringen,
mobiliteit, enz.) - verminderen van het afval - vermindering van de luchtvervuiling - respect van de
vigerende wetgeving / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verminderen van de energiefactuur - rationalisering van de verbruiken (water, leveringen,
onderhoudsproducten, enz ) / Begunstigden: de Grondregie
Sociaal: groepsproject - sensibiliseren van het personeel op vlak van duurzame ontwikkeling en voor
een verantwoord verbruik - publieke erkenning van de acties van het personeel betrokken van het
proces / Begunstigden: het personeel van het Continentaal gebouw

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Eigen fondsen en subsidies - menselijke bronnen van de Grondregie
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en Grondregie van de Stadseigendommen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2012

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen enkele
organisatorische
reductie van de
ecologische voetafdruk
Geen enkel milieu actieplan

Beoogde resultaten
Berekening en reductie
van de ecologische
voetafdruk van het
gebouw
Het op punt stellen van
een actieplan

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Berekeningsprocedure
Januari 2013
opgericht en afgewerkt
voor het continentaal
gebouw
Definitie van een milieu - Januari 2013
actieplan voor het
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Beginsituatie
Geen ekel label
‘Ecodynamische
onderneming’ voor het
Continentaal gebouw
Geen enkele gevolgde
procedure van het milieu
- actieplan

Beoogde resultaten
Labelisering van het
Continentaal gebouw

Het op punt stellen van
een
opvolgingsprocedure

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
continentaaal gebouw
Het behalen van het
Januari 2014
label ‘Ecodynamische
onderneming’ voor het
Continentaal gebouw
Jaarlijkse controle van de Januari 2014
milieu-indicatoren van
het Continentaal
gebouw
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ACTIE 2.5.05

BOUWEN VAN PUBLIEKE VOORBEELDGEBOUWEN

Actie, doelstellingen en context:
Sinds 2007 organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op haar grondgebied oproepen voor projecten om
de bouw of renovatie van “Voorbeeldgebouwen” te valoriseren en aan te moedigen. Het doel van dit initiatief
bestaat eruit aan te tonen dat het mogelijk is om goede energie- en milieuprestaties te bekomen binnen een
redelijk budget. De gebouwen, betrokken door de oproep voor projecten moeten één van volgende
hoofdbestemmingen hebben: eengezinswoning, collectieve huisvesting, collectieve voorziening (school,
hospitaal, kribbe, jeugdhuis, sportzaal, enz.), kantoor, handels- of industrieel gebouw. Het kan gaan over een
nieuwe constructie, een heropbouw, een renovatie, een uitbreiding of een combinatie van deze werken. De
oproepen voor projecten staan open voor alle bouwheren die in Brussel bouwen of renoveren: particulieren,
overheden, parastatale instellingen en private ondernemingen (projectontwikkelaars, ondernemingen, vzw,
enz.).
Door de drie oproepen voor projecten, opgestart tussen 2007 en 2011, hebben de Stad Brussel, de Grondregie
van de Gemeentelijke eigendommen en het OCMW hun beleid voor duurzaam bouwen verdergezet en
hebben nu al vijf voorbeeldgebouwen op hun naam, gerealiseerd dank zij de financiële steun van het Gewest.
Het betreft de Ecologische kribbe Gabrielle Petit en het Jeugdhuis “L’Avenir” (Stad), het l’Oréal complex
(Grondregie), de zeepziederij Heymans en een passief woongebouw Fineaustraat (OCMW). Op korte termijn
zullen negen andere bekroonde gebouwen het licht zien: de kleuterschool Emile Bockstael, de kribbe
Hectoliter, de Baden van Laken, het gemengd complex Locquenghien, de herbestemming van de Byrrh site tot
een economische activiteitenpool en kribbe, enz.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: minimalisering van de primaire energiebehoeften - vermindering van de conventionele energie
(stookolie, elektriciteit, gas) - rationeel waterbeheer - vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
- minimalisering van de hoeveelheid en schadelijkheid van afval - milieukeuze van de materialen ecologische producten en technieken / Begunstigde: de gemeenschap
Economie: zoeken naar en uitvoeren van ambitieuze en performante projecten, financieel toegankelijk
voor de Brusselse markt / Begunstigden: de Stad en de inwoners van de wijk
Sociaal: rekening houdend met het comfort en de gezondheid van de gebruiker / Begunstigden: de
gebruikers van de voorbeeldgebouwen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human Resources van het Departement Stedenbouw, van de Grondregie van de Stadseigendommen en van
het Departement Werken van het OCMW - gewestpremies “Voorbeeldgebouwen” voor een bedrag van 100
euro/m² (waarvan 90 euro/m² voor de bouwheer en 10 euro/m² voor de ontwerper van het project)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Sectie Bouwkunst) in samenwerking met het Departement Handel en
Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement Werken van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
5 voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door de
Stad, de Grondregie en
het OCWM (2011)
2 voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door de
Stad (2011)
2 voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door het
OCMW (2011)
1 voorbeeldgebouw
gerealiseerd door de
Grondregie (2011)

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Verhoging van het aantal Aantal
gerealiseerde
voorbeeldgebouwen
voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door de
Stad, de Grondregie en
het OCMW
Aantal
voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door de
Stad
Verhoging van het aantal Aantal
gerealiseerde
voorbeeldgebouwen
voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door het
OCWM
Aantal
voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door de
Grondregie

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Doelstelling 3 Harmonieuze ontwikkeling van de
stad
De 3de doelstelling van de Agenda 21 moet worden gelezen in combinatie met het Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan (GOP) van de Stad en heeft betrekking op de harmonieuze ontwikkeling van de
Stad. Vandaag leeft bijna 80 % van de Europese bevolking in een stedelijk milieu. Steden en
agglomeraties zijn de habitat en werkplaats geworden van een aanzienlijke meerderheid van
Europese burgers. Stedenbouw en mobiliteit liggen aan de basis van de levenskwaliteit in de stad. Ze
formuleren de grote belangen van de ontwikkeling van het grondgebied en stimuleren kwaliteitsvolle
projecten die eerbied hebben voor de identiteit, de kwaliteit en het gebruik van de stad. Wanneer ze
goed worden beheerd, staan ze borg voor een duurzame toekomst voor de bewoners en versterken
ze de toeristische en economische aantrekkingskracht van het grondgebied.
De verwarming van woningen en mobiliteit zijn de twee bronnen van energieverbruik en van de
uitstoot van broeikasgassen. Daarom is de planning en de beheersing van een harmonieuze stedelijke
ontwikkeling een van de grootste uitdagingen voor de stedelijke overheid. Het doel van de openbare
ruimte is dat de bewoners en gebruikers van de stad zich die stad opnieuw toe-eigenen. Op gelijk
welke leeftijd moet het gemakkelijk en aangenaam zijn om zich in eender welke wijk op een
comfortabele en veilige manier te verplaatsen. De stad mag niet alleen voorbehouden zijn voor wie
beschikt over een individueel gemotoriseerd vervoermiddel. Ze mag evenmin een toeristisch of
patrimoniaal uitstalraam worden zonder mogelijkheden voor dagelijkse verplaatsingen. Het
mobiliteitsbeleid moet sociale contacten, de bereikbaarheid van de werkplaats, van cultuur, van
onderwijs en van de stadsdiensten bevorderen. Deze derde doelstelling verzamelt dus de initiatieven
van de Stad ten gunste van:
-

-

huisvesting, een belangrijk element van het beleid van de gemeenten die op hun niveau moeten
bijdragen tot de verwezenlijking van eenieders recht op een degelijke woning;
de opwaardering van de leefomgeving, gecombineerd met de ondersteuning van de evenwichtige
ontwikkeling van economische, sociale en vrijetijdsactiviteiten (functionele en sociale verwevenheid);
de waardering van het landschappelijke en bouwkundige patrimonium en van de versterking van de
kwaliteit van het bebouwd domein;
het opstellen en uitvoeren van verplaatsingsplannen van het personeel van de Stad en het OCMW, die
bij voorrang tot doel hebben individuele gemotoriseerde verplaatsingen te verminderen;
het opstellen en uitvoeren van een mobiliteitsplan op het niveau van de Vijfhoek, het historisch
centrum van de Stad, en haar hele grondgebied met als doel individuele gemotoriseerde
verplaatsingen te verminderen;
de opwaardering van de verplaatsingen van zwakke weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers;
de bevordering van alternatieve vervoerwijzen ter vervanging van de persoonsauto, zoals het
collectief openbaar vervoer, taxi’s of autodelen;
de opvolging van nieuwe technologieën betreffende de hulpbronnen die individuele motorvoertuigen
gebruiken (LPG, elektriciteit, biobrandstof enz.) teneinde hun ecologische impact te verkleinen.

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

192

Harmonieuze ontwikkeling van de stad

3.1 Stedenbouw, habitat en huisvesting

Stedenbouw en ruimtelijke ordening liggen aan de basis van de levenskwaliteit in de stad. Ze
vervullen een belangrijke rol op het gebied van de grote belangen van stadsontwikkeling en
moedigen kwaliteitsvolle projecten aan die eerbied hebben voor de identiteit van de stad. In dit
kader hebben de Stad en het OCMW er bewust voor gekozen om zich aan te sluiten bij een proces
van duurzame ontwikkeling dat renovatie en valorisatie van de habitat, de bescherming van het
groene patrimonium, de waardering van opwaardering sites en de evenwichtige ontwikkeling van
economische, sociale en vrijetijdsactiviteiten met elkaar verzoent. In het kader van de Agenda 21
vertaalt dit zich in de sterke bereidheid om opnieuw bezit te nemen van onbewoonde of
braakliggende zones, het potentieel en de kwaliteit van de woningen en gebouwen te verhogen,
duurzaam te bouwen en de verstedelijking van Neder-Over-Heembeek op harmonieuze wijze voort
te zetten.
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.01

AANBEVELINGEN VOOR DUURZAME STEDENBOUW GOEDKEUREN

Actie, doelstellingen en context:
Deze actie heeft ten doel om aanbevelingen op te stellen om bepaalde praktijken te ontmoedigen en andere
praktijken die het milieu-impact beperken, te bevorderen. Die aanbevelingen betreffen enerzijds de aanvragen
voor een stedenbouwkundige vergunning door particulieren of overheden. In die gevallen komt het erop aan
om de praktijken te identificeren die al dan niet energie en natuurlijke rijkdommen besparen, hoogwaardige
materialen gebruiken of de hoeveelheid afval verkleinen. Die aanbevelingen vormen een aanvulling op de
aanbevelingen die eerder door het College van Burgemeester en Schepenen werden goedgekeurd. Anderzijds
zullen nieuwe gedragslijnen worden uitgezet in de verkavelingsvergunning. Daarbij zal een onderscheid worden
gemaakt tussen een openbare en een privéaanvrager.
Die aanbevelingen zullen in twee hoofdstukken worden ingedeeld. Het ene hoofdstuk betreft de
stedenbouwkundige inplanting en de algemene principes van het project die in de stedenbouwkundige
vergunning zijn opgenomen en het andere hoofdstuk zal een gedetailleerde beschrijving geven van de
constructie en haar uitrustingen. Voor de opstelling van de tekst zal met de sectie Plan en Vergunningen van
het Departement Stedenbouw worden samengewerkt. De aanbevelingen zijn bedoeld om te worden verspreid
en om het publiek te sensibiliseren en ervan te overtuigen om zijn praktijken aan te passen. De aanbevelingen
zullen als criterium worden gehanteerd bij de uitreiking van de vergunningen. Het eerste hoofdstuk werd in
2010 afgerond. Aan de tekst van het eerste hoofdstuk wordt nog gewerkt.
Aanvullend op het werk dat op het bestek voor de verkavelingsvergunningen wordt geleverd, lijkt het
interessant om te kapitaliseren op de pilootexperimenten die de diensten van de Stad hebben uitgevoerd om
een referentiebestek voor de openbare gebouwen van de Stad samen te stellen (cf. Actie 3.1.4). Die
kapitalisatie zal meer bepaald steunen op de projecten die door de sectie Architectuur van het Departement
Stedenbouw (bouw van de ecologisch verantwoorde pilootcrèche en daarna de passieve kleuterschool) en door
de Grondregie (Kwaliteitshandvest van de nieuwe woningen, project L’Oréal enz…) werden gerealiseerd. Er zal
een werkgroep worden opgericht die zal moeten nadenken over de samenstelling van een typebestek op basis
van de proefprojecten op het gebied van de duurzame ontwikkeling en milieuvriendelijke bouwtechnieken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van de energieverbruikende praktijken of praktijken die verontreiniging en afval
voortbrengen - opwaardering van de goede praktijken / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten en, ruimer bekeken, van de milieufactuur / Begunstigden:
de Stad en de inwoners
Sociaal: beperking van de risico’s van schadelijkheid dankzij de goede praktijken / Begunstigden: de
gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opdracht van de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad (AOS)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (AOS) in samenwerking met het Departement Handel en Grondregie van de
Stadseigendommen
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
4 jaar

Start
2008

Voltooiing
2012

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
6 vergunningen die
werden uitgereikt waarin
criteria van
duurzaamheid zijn
opgenomen (2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
vergunningen die
werden uitgereikt waarin
criteria van
duurzaamheid zijn
opgenomen

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal vergunningen die Januari 2013
werden uitgereikt waarin
criteria van
duurzaamheid zijn
opgenomen

10 projecten die het
voorwerp hebben
uitgemaakt van een
begeleiding (2011)
Document moet herzien
worden voor de
goedkeuring van het
College (2011)

Begeleiding van de
aanvragers voordat de
vergunningen worden
ingediend
Formulering van
aanbevelingen voor
duurzame ontwikkeling

Aantal projecten die het
voorwerp hebben
uitgemaakt van een
begeleiding
Publicatie van een
Januari 2013
referentiedocument met
aanbevelingen op het
gebied van de duurzame
ontwikkeling
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.02

PRINCIPES VAN HET KWALITEITSHANDVEST VOOR NIEUWE
WONINGEN TOEPASSEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad en het OCMW hebben een vijfjarenplan (2007/2012) opgesteld voor de creatie van 1.000 woningen,
evenals een milieukwaliteithandvest voor die woningen. Het Kwaliteitshandvest voor nieuwe woningen mikt op
een maximale ecologisch verantwoorde efficiëntie van de nieuwe gebouwen om de energiebalans van de
woningen, het verbruik van natuurlijke rijkdommen, de productie van afval, de verontreinigende emissies en
iedere andere schadelijke impact voor mens en natuur te beperken. Het handvest streeft daarmee niet alleen
ecologische doelstellingen na, maar mikt meer bepaald op een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik
van iedere bewoner en daardoor van de lasten die hij draagt. De Stad en het OCMW passen voortaan de
principes van het Kwaliteitshandvest voor nieuwe woningen bij alle nieuwe constructies toe, wat het volgende
impliceert:
- een proactieve houding waarmee op de toekomstige evoluties van de technische reglementen kan
worden geanticipeerd;
- de identificatie van de milieu-impact van de projecten tijdens hun volledige levensduur;
- een voorkeur voor stedenbouwkundige en architecturale keuzen die voorrang geven aan daglicht,
bioklimatische principes integreren en een degelijke warmte-isolatie van het volledige omhulsel van
het gebouw garanderen;
- het gebruik van ecologisch verantwoorde of natuurlijke materialen die weinig energie vergen voor hun
fabricage, vervoer en gebruik;
- het gebruik van bouwtechnieken die veeleer arbeidsintensief dan energie-intensief zijn;
- een voorkeur voor het gebruik van energie/brandstoffen die weinig verontreinigen;
- een voorkeur voor intelligente uitrustingen: verlichting en elektrische huishoudtoestellen die weinig
verbruiken, doeltreffende en correct gedimensioneerde verwarming.
Op deze basis priviligeert de Stad en het OCMW de bouw van nieuwe woongelegenheden die beantwoorden
aan de lage energie / passief criteria.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van praktijken die veel energie verbruiken of sterk verontreinigen en afval
voortbrengen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten en de lasten / Begunstigden: de huurders
Sociaal: gestructureerde en duurzame methode voor de ruimtelijke ordening - beperking van de risico’s
op giftigheid / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Eigen middelen en subsidies (cf. Leefmilieu Brussel - BIM)
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement der Werken van
het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
37 woongelegeheden van
de Grondregie waarvan
de performantie op vlak
van isolatie hoger is dan
de gewestelijke norm
(2011)
37 woongelegenheden
van de Grondregie
waarvan het totaal
energetisch verbruik lager
is dat de gewestelijke
norm (2011)
109 nieuwe lage energie
woongelegenheden
(2011)
11.000 m² nieuwe lage
energie
woongelegenheden van
de Grondregie (2011)
0 nieuwe passief
woongelegenheden van
de Grondregie (2011)
0 m² nieuwe passief
woongelegenheden van
de Grondregie (2011)
50 woongelegenhden van
het OCMW waarvan de
performantie op vlak van
isolatie meer is dan de
gewestelijke norm (2011)
50 woongelegenheden
van het OCMW waarvan
het totaal energetisch
verbruik lager is dan de
gewestelijke norm (2011)
Geen enkele nieuwe lage
energie woongelegenheid
van het OCMW (2011)
0 m² nieuwe lage energie
woongelegenheden van
het OCMW (2011)
Geen enkele nieuwe
passief woongelegenheid
van het OCMW (2011)
0 m² nieuwe passief
woongelegenheden van
het OCMW (2011)

Beoogde resultaten
Verhoging van het aantal
woongelegenhden waarvan
de performantie op vlak van
isolatie hoger is dan de
gewestelijke norm (≤ K35)

Gekozen indicatoren
Aantal woongelegenheden
van de Grondregie waarvan
de performantie op het vlak
van isolatie hoger is dan het
handvest voor kwaliteit (≤
K35)
Verhoging van het aantal
Het aantal
woongelegenheden waarvan woongelegenheden van de
het totale energetisch
Grondregie waarvan het
totaal energetisch verbruik
verbruik lager is dan de
gewestelijke norm (≤ E65)
lager is dan het handvest voor
kwaliteit (≤ E65)
Verhoging van het aantal
Aantal nieuwe lage energie
nieuwe lage energie
woongelegenheden van de
woongelegenheden
Grondregie
Verhoging van de oppervlakte Oppervlakte van de nieuwe
van nieuwe lage energie
lage energie
woongelegenheden
woongelegenheden

Evaluatieperiode
Januari 2013

Verhoging van het aantal
nieuwe passief
woongelegenheden
Verhoging van de oppervlakte
van de nieuwe passief
woongelegenheden
Verhoging van het aantal
woongelegenheden waarvan
de performantie op het vlak
van isolatie meer is dan de
gewestelijke norm (≤ K35)
Verhoging van het aantal
woongelegenheden waarvan
het totaal energetisch
verbruik lager is dan de
gewestelijke norm (≤ E65)
Verhoging van het aantal
nieuwe lage energie
woongelegenheden
Verhoging van de oppervlakte
nieuwe lage energie
woongelegenheden
Verhoging van het aantal
nieuwe passief
woongelegenheden
Verhoging van de oppervlakte
nieuwe passief
woongelegenheden

Aantal nieuwe passief
woongelegenheden

Januari 2013

Oppervlakte nieuwe passief
woongelegenheden

Januari 2013

Aantal woongelegenheden
van de het OCMW waarvan
de performantie op vlak van
isolatie meer is dan de
gewestelijke norm (≤ K35)
Aantal woongelegenheden
van het OCMW waarvan het
totaal energetisch verbruik
lager is dan de gewestelijke
norm (≤ E65)
Het aantal nieuwe lage
energie woongelegenheden
van het OCMW
Oppervlakte nieuwe lage
energie woongelegenheden
van het OCMW
Aantal nieuwe passief
woongelegenheden van het
OCMW
Oppervlakte nieuwe passief
woongelegenheden van het
OCMW

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.03

PRINCIPES VAN HET KWALITEITSHANDVEST VOOR
GERENOVEERDE WONINGEN TOEPASSEN

Actie, doelstellingen en context:
Zware renovatieprojecten van woningen kaderen in het Renovatieplan van 1.500 woningen – zowel voor het
openbare patrimonium als voor het privépatrimonium van de Stad en van het OCMW (verlaten gebouwen,
onbewoonbare of niet-conforme woningen enz…). Om er zeker van te zijn dat de renovaties ervoor zorgen dat
er opnieuw woningen op de markt komen die aan de hoge kwaliteitsnormen voldoen, werd in 2010 een
kwaliteitshandvest opgesteld voor renovatieprojecten. Dat handvest was geïnspireerd op en afgeleid van het
Kwaliteitshandvest voor nieuwe woningen (cf. Actie 3.1.2).
Dit Kwaliteitshandvest voor gerenoveerde woningen moedigt een maximale ecologische efficiëntie aan volgens
de renovatietypes. Het handvest werd ingevoerd met de bedoeling om de energiebalans van die woningen,
het verbruik van natuurlijke rijkdommen, de productie van afval, de uitstoot van verontreinigende stoffen en
iedere andere schadelijke impact te beperken, maar ze zorgt er ook voor dat de huurders na de renovatie
kunnen besparen op hun energiefacturen. Ieder jaar worden gemiddeld 75 woningen gerenoveerd. Voortaan
worden de principes van het handvest maximaal toegepast. Het OCMW probeert daarmee zo dicht mogelijk de
normen te benaderen van de Energieprestaties van een gebouw (EPB) die voor nieuwe woningen zijn voorzien,
en dat met een maximale beperking van de aanvragen voor afwijkingen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van de praktijken die veel energie verbruiken of die verontreinigende stoffen
uitstoten en die afval voortbrengen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: reductie van de energiekosten en de lasten / Begunstigden: de huurders
Sociaal: gestructureerde en duurzame methode voor de ruimtelijke ordening - verbetering van de
mogelijkheden voor toegang tot een behoorlijke woning - vermindering van de risico’s op giftigheid /
Begunstigden: de gemeenschap

Sturing en partnerships:
Het Departement der Werken van het OCMW en het Departement Handel en de Grondregie van de
Stadseigendommen in samenwerking met externe studiekantoren
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen enkele
woongelegenheid van de
Grondregie gerenoveerd
volgens de principes van
het handvest (2011)
Geen enkele wooneenheid
van de Grondregie
gerenoveerd volgens lage
energie (2011)

Beoogde resultaten
Verhoging van het aantal
gerenoveerde
woongelegenheden
volgens de principes van
het handvest
Verhoging van het aantal
woongelegenheden
gerenoveerd volgens lage
energie

Gekozen indicatoren
Aantal woningen die
volgens de principes van
het handvest werden
gerenoveerd

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal
woongelegenheden
gerenoveerd volgens lage
energie

Januari 2013
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Beginsituatie
Geen enkele wooneenheid
van de Grondregie passief
gereonveerd (2011)

Beoogde resultaten
Verhoging van het aantal
gerenoveerde passief
woongelegenheden

0 m² gerenoveerde
woongelegenheden van de
Grondregie volgens lage
energie (2011)

Verhoging van de
oppervlakte aan
gerenoveerde
woongelegenheden van
de Grondregie volgens
lage energie
Verhoging van de
oppervlakte aan passief
gerenoveerde
woongelegenheden van
de Grondregie
Verhoging van het aantal
gerenoveerde
woongelegenheden
volgens de principes van
het Handvest
Verhoging van het aantal
gerenoveerde
woongelegenheden
volgens lage energie
Verhoging van het aantal
passief gerenoveerde
woongelegenheden

0 m² passief gerenoveerde
woongelegenheden van de
Grondregie (2011)

76 woongelegenheden van
het OCMW gerenoveerd
volgens het principe van
het Handvest (2011)
32 woongelegenheden van
het OCMW gerenoveerd
volgens lage energie (2011)
Geen enkele
woongelegenheid passief
gerenoveerd (2011)
2.600 m²
woongelegenheden van
het OCMW gereonveerd
volgens lage energie (2011)

0 m² passief gerenoveerde
woongelegenheden van
het OCMW (2011)

Verhoging van de
oppervlakte aan
gerenoveerde
woongelegenheden van
het OCMW volgens lage
energie
Verhoging van de
oppervlakte aan passief
gerenoveerde
woongelegenheden van
het OCMW

Gekozen indicatoren
Aantal passief
gerenoveerde
woongelegenheden van
de Grondregie
Oppervlakte aan
gerenoveerde
woongelegenheden van
de Grondregie volgens
lage energie

Evaluatieperiode
Januari 2013

Oppervlakte aan passief
gerenoveerde
woongelegenheden van
de Grondregie

Januari 2013

Aantal gerenoveerde
woongelegenheden
volgens de principes van
het Handvest

Januari 2013

Aantal gerenoveerde
OCMW
woongelegenheden
volgens lage energie
Aantal passief
gerenoveerde
woongelegenheden van
het OCMW
Oppervlakte aan
gerenoveerde
woongelegenheden
volgens lage energie

Januari 2013

Oppervlakte aan
woongelegenheden van
het OCMW passief
gerenoveerd

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.04

KWALITEITSHANDVEST VOOR NIEUWE EN GERENOVEERDE
OPENBARE GEBOUWEN GOEDKEUREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad beschikt over een behoorlijk patrimonium van openbare gebouwen. Ieder jaar voorziet zij om er een
aantal grondig te renoveren of om er nieuwe te bouwen. In het kader van de reglementering over de
Energieprestaties van gebouwen (EPB) is de Stad – net als alle andere privé- of openbare bouwheren - verplicht
om bepaalde gewestelijke criteria te respecteren. Toch zal de Stad ook een ecologisch kwaliteitshandvest
hanteren voor de constructie en de renovatie van de gebouwen, zodat zij zich ervan kan vergewissen dat de
nieuwe en grondig gerenoveerde openbare gebouwen aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. Zoals het actuele
passieve gebouw van het Jeugdhuis “L”Avenir” (Helihavenlaan) en de toekomstige kleuterschool Emile
Bockstael (Heizelstraat), mikt het handvest op een hoge ecologische efficiëntie van de nieuwbouwprojecten om
op die manier de energiebalans van de openbare gebouwen, het verbruik van natuurlijke rijkdommen, de
productie van afval en van verontreinigende stoffen en van iedere andere schadelijke impact op de mens en de
natuur te beperken. Deze actie streeft niet alleen milieudoelstellingen na, maar mikt ook op een aanzienlijke
verlaging van het energieverbruik van de Stad en de kosten die daaruit voortvloeien. Het Kwaliteitshandvest
voor nieuwe en gerenoveerde openbare gebouwen zal de volgende implicaties hebben:
- een proactieve houding waarmee op de toekomstige evoluties van de technische reglementen kan
worden geanticipeerd;
- de identificatie van de milieu-impact van de projecten tijdens hun volledige levensduur;
- een voorkeur voor stedenbouwkundige en architecturale keuzes die voorrang geeft aan daglicht,
bioklimatische principes integreren en een degelijke warmte-isolatie van het volledige omhulsel van
het gebouw garanderen;
- het gebruik van ecologisch verantwoorde of natuurlijke materialen die weinig energie vergen voor hun
fabricage, vervoer en gebruik;
- het gebruik van bouwtechnieken die veeleer arbeidsintensief dan energie-intensief zijn;
- de voorkeur voor het gebruik van energie/brandstoffen die weinig verontreinigen;
- de voorkeur voor intelligente uitrustingen: verlichting en elektrische huishoudtoestellen die weinig
verbruiken, doeltreffende en correct gedimensioneerde verwarming.
Er zal een werkgroep worden samengesteld bestaande uitvertegenwoordigers van alle betrokken
departementen, die de inhoud van het handvest zal formuleren. De bedoeling is om dit handvest door het
College van Burgemeester en Schepenen te laten goedkeuren, zodat het systematisch bij alle bestekken voor
overheidsopdrachten van werken (nieuwbouw en ingrijpende renovatie van openbare gebouwen) wordt
gevoegd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van praktijken die veel energie verbruiken of verontreiniging uitstoten en afval
voortbrengen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten / Begunstigden: de Stad
Sociaal: gestructureerde en duurzame methode voor de ruimtelijke ordening - beperking van de risico’s
op giftigheid / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Transversale werkgroep - externe kennis - human resources van het Departement Stedenbouw voor de
definitieve uitwerking van het handvest
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Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw in samenwerking met alle betreffende departementen (Wegeniswerken, Handel
en de Grondregie van de Stadseigendommen, Openbaar Onderwijs, Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Juni 2010

Beoogde resultaten
Formulering en
goedkeuring van het
Kwaliteitshandvest voor
nieuwe en gerenoveerde
openbare gebouwen

Gekozen indicatoren
Beraadslaging door het
College van
Burgemeester en
Schepenen die leidt tot
de goedkeuring van het
Kwaliteitshandvest

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Ontbreken van
Kwaliteitshandvest voor
nieuwbouw of
ingrijpende
renovatieprojecten van
gebouwen van het
openbare domein
1 nieuwe publieke
passieve voorziening /
lage energie (2011)

Verhoging van het aantal
nieuwe publieke
passieve voorzieningen /
lage energie
900 m² nieuwe publieke Verhoging van de
passieve voorzieningen / oppervlakte van nieuwe
lage energie (2011)
publieke passieve
voorzieningen / lage
energie
Geen enkele
Verhoging van de
gerenoveerde publieke
oppervlakte van
passieve voorziening /
gerenoveerde publieke
lage energie
passieve voorzieningen /
lage energie
0 m² gerenoveerde
Verhoging van de
publieke passieve
oppervlakte van
voorziening / lage
gerenoveerde publieke
energie
passieve voorzieningen /
lage energie

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal nieuwe publieke Januari 2013
passieve voorzieningen /
lage energie
Oppervlakte van de
Januari 2013
nieuwe publieke
passieve voorzieningen /
lage energie
Aantal gerenoveerde
publieke passieve
voorzieningen / lage
energie

Januari 2013

Oppervlakte van de
Januari 2013
gerenoveerde publieke
passieve voorzieningen /
lage energie
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ACTIE 3.1.05

GROENE DAKEN EN GEVELS INRICHTEN

Actie, doelstellingen en context:
Groene oppervlakten in het stadscentrum zijn beperkt omwille van de dichtheid van de bebouwing en de
noodzaak om nieuwe woningen te bouwen. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat de bodem minder
doordringbaar wordt voor het water, terwijl er minstens een waterdoordringbaarheid van 50 % van de
bebouwde oppervlakte moet worden gehaald. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
bepaalt dat ontoegankelijke platte daken met een oppervlakte van meer dan 100 m², als groene daken moeten
worden ingericht (Titel 1, artikel 13). Dit soort daken houdt niet alleen het regenwater tegen (vertraging en
vermindering van het volume regenwater dat uiteindelijk in de openbare riolering terecht komt), maar biedt
nog meer voordelen: regeling van de vochtigheid en het warmteverlies of warmtewinst van de gebouwen,
vermindering van de gereflecteerde warmte, verbetering van de luchtkwaliteit, versterking van de
biodiversiteit enz.
De Grondregie en het OCMW gaan voor hun gebouwen verder dan wat door de GSV is voorzien en houden
geen rekening met de opgelegde minimumoppervlakte. Dit betekent dat ieder plat dak dat aan de normen
voldoet en ontoegankelijk is, systematisch als een groen dak wordt aangelegd. De Stad legt overigens ook op
openbare gebouwen (crèches, scholen enz…) groene daken aan. De gemeenschappelijke prioriteit van de
actoren op dit vlak blijkt ook het beplanten van de gevels. Een project dat collectieve woningen en een crèche
omvat, zal binnenkort gedeeltelijk als groene gevel worden uitgerust, waarbij een deel van het overblijvende
regenwater voor irrigatiedoeleinden zal worden gebruikt.
Ter aanvulling van deze initiatieven zal de Cel Milieuraadgeving in 2010 voorstellen om een
gemeentereglement goed te keuren voor de toekenning van een premie voor de inrichting van groene daken.
De toekenningsvoorwaarden die daarvoor worden toegepast, zouden ook criteria op het gebied van de
biodiversiteit omvatten. Op basis daarvan zal een sensibiliseringscampagne voor de bevolking worden
opgestart (cf. Actie 2.1.1.d).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: het regenwaterbeheer - waterdoordringbaarheid van de bodem - warmte- en geluidsisolatie verbetering van de luchtkwaliteit - versterking van de biodiversiteit / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlenging van de levensduur van het dak - verlaging van de onderhouds- en regelmatige
herstelkosten van een traditioneel dak - verlaging van de energiekosten (verwarming of
airconditioning) van het gebouw / Begunstigden: de eigenaars en de inwoners van de gebouwen
Sociaal: aanwezigheid van groenaanplantingen en natuur, die een gunstige invloed heeft op de
esthetische kwaliteiten van de gebouwen en de binnenplaats van de huizenblokken en op het
welzijnsgevoel / Begunstigden: de inwoners en de buren van de gebouwen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Investeringsbudgetten in functie van de oppervlakte van het dak en/of de gevel, het type techniek dat daarbij
wordt toegepast en het draagvermogen van de structurele elementen - budget ‘gemeentelijke milieupremies’
van de Cel Milieuraadgeving
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen, het Departement Stedenbouw (Sectie
Architectuur en Cel Milieuraadgeving) en het Departement der Werken van het OCMW
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Gebouwen: 2009
Premies: 2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
4 gebouwen van de
Grondregie met een
groen dak (2011)
821 m² groene daken op
de gebouwen van de
Grondregie in 2011
5 gebouwen van het
OCMW met een groen
dak in 2011 gebouwd
665 m² extra groene
daken op de gebouwen
van het OCMW in 2011
2 openbare gebouwen
van de Stad met groen
dak (2011)
200 m² groene daken op
de openbare gebouwen
van de Stad

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Groene daken
Toename van het aantal Aantal groene daken
groene daken (6 in 2012)

Januari 2013

Toename van de totale
oppervlakte
(2.000 m² in 2012)

Totale oppervlakte in m² op
het volledige park

Januari 2013

Opkomst en toename
van het aantal groene
daken in 2012
Toename van de totale
oppervlakte in 2012

Aantal groene daken

Januari 2013

Totale oppervlakte in m² op
het volledige park

Januari 2013

Toename van het aantal Aantal groene daken
groene daken (3 in 2012)

Toename van de totale
Totale oppervlakte in m² op
oppervlakte
het volledige park
(750 m² in 2012)
Groene gevels
Geen enkele groene
Toename van het aantal Aantal gebouwen met
gevel bij de gebouwen
groene gevels (5
groene gevels
van het OCMW in 2011
gebouwen in 2012)
0 m² groene gevels bij de Toename van de totale
Totale oppervlakte in m² op
gebouwen van het
oppervlakte
het volledige park
OCMW in 2011
(± 1.500 m² in 2012)
Premies
Premiereglement voor
Goedkeuring van een
Reglement groendak
groendak in iutvoering
reglement groendak
goedgekeurd
maar nog niet
goedgekeurd (2011)
Jaarlijks aantal toegekende
premies

Goedkeuring van het
reglement (2011)

Evaluatieperiode

Goedkeuring van een
reglement klimplant

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Oppervlakte van aangelegde
groene daken
Reglement klimplant
Januari 2013
goedgekeurd
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ACTIE 3.1.06

THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN VERBETEREN

Actie, doelstellingen en context:
Voor nieuwbouwprojecten voorziet het Kwaliteitshandvest voor nieuwe woningen een energieprestatieniveau
van K30 (cf. Actie 3.1.02). Voor het bestaande patrimonium gebruikt of ontwikkelt de Grondregie verschillende
hulpmiddelen waarmee de thermische bruggen en alle andere bronnen van verlies kunnen worden
voorkomen. Zo werd enkele jaren geleden een energieboekhouding ingevoerd waarmee het maandelijkse
verbruik kon worden opgevolgd van de tien grootste wooncomplexen, die allemaal samen meer dan 60 % van
het patrimonium van de Regie – of 85.000 m² - vertegenwoordigen. Dit hulpmiddel laat de Grondregie toe om
tussenbeide te komen wanneer er anomalieën worden vastgesteld – bijvoorbeeld door de regeling aan te
passen, de stookketels te vervangen, wijzingen aan het omhulsel van het gebouw aan te brengen of de
temperatuur van de gemeenschappelijke ruimten aan te passen. Daarnaast werd de gewestelijke
luchtthermografie toegepast om de prestaties onder de daken te vergelijken. Om de beperkingen van de
bestaande systemen op te vangen, is de Regie van plan om een thermografische camera aan te schaffen
waarmee het niveau van het energieverlies van de gevels kan worden gepeild. Op basis van al die gegevens
concentreert de Grondregie haar tussenkomsten op het opsporen van verliezen en op een efficiënte
thermische isolatie.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van het primaire energieverbruik - verlaging van de vervuilende emissies /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten en hulp bij de planning van energiebesparende werken /
Begunstigden: de Grondregie, het OCMW en hun huurders
Governance: invoering van instrumenten voor evaluatie / Begunstigden: de Grondregie en het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Hulpmiddelen voor de opvolging van het verbruik - luchtthermografisch hulpmiddel - thermografische camera
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen in partnership met Leefmilieu Brussel BIM
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
tussenkomsten met het
oog op betere
energieprestaties van de
gebouwen

Gekozen indicatoren
Genormaliseerde
verbruikswaarden in
kWh voor ieder van de
grote complexen en
conclusies

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
OCMW:
genormaliseerde
verbruikswaarden voor
ieder van de 7 grote
complexen:
13.259.594,6 kWh (2011)
Grondregie:
genormaliseerde

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Beginsituatie
verbruikswaarden voor
ieder van de grote
complexen: 15.661.375
kWh (2011)

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren

Evaluatieperiode
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ACTIE 3.1.07

VERLUCHTING MET DUBBELE STROMING AANBEVELEN

Actie, doelstellingen en context:
De verluchting van de woningen vervult drie functies: toevoer van verse lucht, afvoer van verontreinigende
stoffen en afvoer van vocht. Hiervoor bevelen de Grondregie en het OCMW het gebruik van een mechanisch
systeem aan, de dubbele stroming. Dit systeem biedt niet alleen een doeltreffende afvoer van het vocht en
voorkomt daarmee de aanwezigheid van schimmel in de lokalen, maar laat ook toe om de verse lucht vooraf op
te warmen of af te koelen. Voor die laatste functie wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar die in de
leidingen is geïntegreerd of van een Canadese put.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: lager verbruik van primaire energie door de automatische en doorlopende verluchting recuperatie van 50 tot 70 % van de calorieën afkomstig van de afgevoerde gebruikte lucht vermindering van de CO2-uitstoot / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: beperking van de gezondheidsproblemen ten gevolge van de afwezigheid van voldoende
verluchting / Begunstigden: de huurders van de Grondregie en van het OCMW
Economie: verlaging van de energiekosten - verlaging van de kosten voor de renovatie van woningen
die door vocht zijn beschadigd / Begunstigden: de huurders, de Grondregie en het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Variabel budget afhankelijk van de projecten
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement der Werken van
het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2009

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Grondregie:
4 gebouwen met een
mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming (2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
gebouwen met een
mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming

OCMW:
10 gebouwen met een
mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming (2011)

OCMW:
Toename van het aantal
gebouwen met een
mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming (+13)

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal gebouwen met
Januari 2013
een mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming bij de
Grondregie en bij het
OCMW
Januari 2013
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ACTIE 3.1.08

WONEN BOVEN HANDELSZAKEN

Actie, doelstellingen en context:
De uittocht van de Brusselaars naar de rand in de jaren 1970-1980 heeft nefaste gevolgen gehad voor de Stad.
Een voorbeeld daarvan is het feit dat er steeds minder mensen op de verdiepingen boven winkels wonen. Sinds
2001 levert de Stad de nodige inspanningen in een poging om die woningen opnieuw te laten bewonen en om
de oplossingen te diversifiëren die aan de rechthebbenden (eigenaars, beheerders, huurders) worden
aangeboden. Met deze actie konden in 2006 al 250 woningen worden gecreëerd. In 2009 werden 110 extra
woningen gerenoveerd. In 2010 waren het er nog 98 bij. Die renovatieprojecten kunnen worden uitgevoerd in
partnership met de overheid – en dan meer bepaald via de Sociale Verhuurkantoren (SVK), die in dat geval het
beheer van de renovatiewerkzaamheden en het beheer van de gerenoveerde woningen op zich nemen, en
intussen een doorlopende huurwaarborg verzekeren. Intussen werden al 28 woningen gecreëerd in
partnership met een SVK. Deze actie kadert in het herwaarderingsbeleid van de Stad en wordt in de volgende
richtingen uitgewerkt:
-

Het probleem van de creatie van gescheiden toegangen oplossen: hierbij moeten in overleg met een
landmeter-expert projecten voor de aanleg van gemeenschappelijke ingangen tussen twee of
meerdere eigendommen worden bekeken. Na een selectie van groepen gebouwen zullen
pilootoperaties worden voorgesteld. De invoering van een premie voor het creëren van een gescheiden
toegang is ook een mogelijkheid waarmee privé-initiatieven kunnen worden ondersteund. In een
eerste fase zal een systeem van premies worden ingevoerd op een pilootgrondgebied – de UNESCOzone rond de Grote Markt.
De bevordering van partnerships, en dan in het bijzonder met de sociale instellingen: de samenwerking
met de Sociale Verhuurkantoren zal worden voortgezet. Zij zullen dan ook adressen ontvangen van
gebouwen die eventueel door een van die kantoren zou kunnen worden beheerd. Daarbij wordt
telkens – in functie van diverse casestudies – het meest aangewezen partnership gekozen (al dan niet
overname van de investering, duur van het huurcontract enz…).
Oplossing van de problematiek van de enkele commerciële huurovereenkomsten: er is voorzien om
opnieuw contact op te nemen met de betrokken partijen (notarissen, vastgoedmakelaars, vereniging
van de eigenaars enz…) om voorstellen voor de wijziging van de commerciële
typehuurovereenkomsten te formuleren.
Tussenkomst in het kader van het Wijkcontract Roodhuis. Dit contract, waarvoor in januari 2008 het
initiatief werd genomen, voorziet de creatie van 16 gescheiden ingangen in de Maria Christinastraat en
wijdt een aanzienlijk budget aan die problematiek, met de bedoeling om de leegstaande woningen
boven winkels te renoveren. Men werkt daarbij samen met Project X en Atrium.

-

-

-

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: toename van de compaciteit van de stad door het feit dat er opnieuw woningen op de
vastgoedmarkt worden gebracht - vermindering van het aantal verplaatsingen met gemotoriseerde
voertuigen - sanering van ongezonde toestanden (verrotting, huiszwam) / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: activering van een privédynamiek op de vastgoedmarkt - onderhoud en opwaardering van
de gebouwen - behoud van het gemengde stadskarakter - creatie van een meerwaarde in de
dichtbevolkte stad / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de diensten van de stad
Sociaal: behoud van relatief betaalbare woningen dankzij de Sociale Verhuurkantoren - nieuw
evenwicht tussen het aanbod en de vraag op de markt van de woningen - strijd tegen het exclusiever
worden van een wijk - maatschappelijk gemengd karakter - bijdrage aan de animatie van de openbare
ruimten / Begunstigden: de inwoners van de stad
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opdracht van de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad (AOS) - budget van het Wijkcontract voor de
Maria Christinastraat en specifiek budget van het Departement Stedenbouw voor de premies voor het voorzien
van gescheiden toegangen
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (AOS) in samenwerking met de Cel Wijkcontracten, de instellingen voor sociale
woningen (SVK, Project X, enz.) en Atrium
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
11 jaar

Start
2001

Voltooiing
2012

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
451 gebouwen met
leegstaande
verdiepingen (2011)

Beoogde resultaten
Vermindering van het
aantal gebouwen met
leegstaande
verdiepingen

147 gerenoveerde
woningen (2011)
28 woningen gecreëerd Toename van het aantal
in partnership met de
partnerships met de
Sociale Verhuurkantoren Sociale Verhuurkantoren
(2011)
Beperkte sensibilisering
bij de eigenaars van
leegstaande
verdiepingen
1 gewijzigde standaard
huurovereenkomsten
(2011)
Geen toegekende
premie maar 2
aanvragen ingediend
(2011)
‘Roodhuis’: geen maar 6
aanvragen voor 7
gescheiden toegangen
ingediend (2011)
‘UNESCO-zone’: 1 en 4
aanvragen van premies
ingediend (2011)

Verbetering van de
sensibilisering van de
eigenaars en andere
marktspelers om de
standaard
huurovereenkomst te
wijzigen

Gekozen indicatoren
Aantal gebouwen met
leegstaande verdiepingen

Aantal gerenoveerde
woningen
Aantal woningen die
werden gerenoveerd en
door de Sociale
Verhuurkantoren worden
beheerd
Aantal instrumenten en
evenementen voor
sensibilisering gerealiseerd
bij de eigenaars

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Aantal gewijzigde standaard
huurovereenkomsten

Invoering van een
premiereglement voor
gescheiden toegangen
en instructie van de
premieaanvragen
Toename van het aantal
gescheiden toegangen

Aantal toegekende
premies

Januari 2013

Aantal (opnieuw)
gecreëerde gescheiden
ingangen ‘Roodhuis’

Januari 2013

Toename van het aantal
gescheiden toegangen

Aantal (opnieuw)
gecreëerde gescheiden
ingangen ‘UNESCO-zone’

Januari 2013
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ACTIE 3.1.09

STRATEGIE IN DE STRIJD TEGEN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, SITES
EN BRAAKLIGGENDE TERREINEN VERSTERKEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad heeft zich sinds 1995 als eerste doelstelling gesteld om de stad te herwaarderen. Hiervoor werd een
specifiek team in het leven geroepen – de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad (AOS). Een van de
prioriteiten van dit team is de strijd tegen de leegstand. De concentratie van verlaten gebouwen, sites en
terreinen die zo kenmerkend was voor Brussel in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, had een
negatieve invloed op het levenskader en de stadsdynamiek en op het patrimonium en de diversiteit van de
functies. Om hieraan te verhelpen, werd regelmatig contact opgenomen met alle eigenaars van verlaten sites
(654 sites geteld in de Vijfhoek in 1995, waarvoor in 90 % van de gevallen een oplossing was gevonden in
2008). Vervolgens werden pogingen ondernomen om die eigenaars te overtuigen, werden onderhandelingen
aangeknoopt met hen en de andere betreffende marktspelers (investeerders, overheid, notarissen, advocaten
enz…) en werd advies verstrekt over de mogelijkheden van partnerships. Op die manier konden de eigenaars
worden overtuigd om een groot aantal goederen te renoveren. In sommige gevallen zag men zich wel verplicht
om dwangmaatregelen te nemen (belastingen, onteigeningsprocedure, opheffing van zaken enz…). De meest
langdurige en moeilijkste gevallen waren het gevolg van zowel vastgoedspeculatie als van de complexiteit van
sommige juridische toestanden en van een totaal gebrek aan beheer door weerbarstige, zieke, oudere of
eenzame eigenaars of eigenaars die niet de minste belangstelling vertoonden voor een goed dat zich ver van
hun gewone levenskader bevond. De oplossing van die gevallen werd toevertrouwd aan de
Interdepartementale Coördinatie in de bestrijding van verkrotting, die sinds januari 1999 de verschillende
diensten verenigt die zich met deze materie bezighouden. Die instantie bepaalt welke maatregelen het best
geschikt zijn om te worden toegepast. Momenteel behandelt de coördinatiecel een honderdtal dossiers. Deze
actie is bedoeld om het werk van de Coördinatie verder te zetten en een oplossing voor onopgeloste zaken te
versnellen door een grotere activering van hulpmiddelen die onlangs werden toegepast, onlangs werden
gecreëerd of gewijzigd:
- Vordering tot staking in milieuaangelegenheden: gezien de bemoedigende resultaten van dit juridische
instrument dat wordt toegepast bij beschermde gebouwen omwille van de verplichting van onderhoud
door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en dat de eigenaars verplicht om de nodige
maatregelen te treffen om verdere schade aan hun goed te voorkomen, wordt voorzien om dat
hulpmiddel te blijven inzetten en zelfs uit te breiden tot gebouwen die niet beschermd zijn.
- Vordering tot staking voorzien door de wijziging van de Huisvestingscode die op 1 januari 2010 van kracht
is geworden: omwille van het potentieel van dit nieuwe instrument dat de leegstand van de
woongebouwen moet stoppen, werd voorzien om het op meerdere verlaten gebouwen te testen.
- Belasting: cf. Actie 1.5.02.
- Perimeter van voorkoop: ten gevolge van de goedkeuring van een eerste perimeter van voorkoop
(huizenblok Predikkeren), uitwerking van nieuwe perimeters, die de mogelijkheid zullen bieden om ook
gebouwen te onteigenen ‘wegens openbaar nut’.
- Systematische overzichten: nieuwe update van de inventaris van de verlaten vastgoed voor het volledige
gemeentelijke grondgebied.
- Andere hulpmiddelen: creëren, zoeken en toepassen van andere actiemechanismen in functie van de
geboden kansen (opvolging van de stedenbouwkundige vergunningen na inbreuk, met oplegging van
bankwaarborgen, onteigening enz…).
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: opnieuw aanbieden van vastgoed op de vastgoedmarkt - sanering van ongezonde toestanden
(verrotting, huiszwam) - opwaardering van het patrimonium / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: activering van een dynamiek op de privé vastgoedmarkt - behoud van het gemengde
karakter van de functies - creatie van een meerwaarde in de stad / Begunstigden: de inwoners en de
gemeenschap
Sociaal: veiligheid van de omliggende wijk - bijdrage tot de animatie van de openbare ruimten /
Begunstigden: de inwoners, de gebruikers en de handelaars

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opdracht van de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad (AOS) - diensten en departementen van de
Stad die vertegenwoordigd zijn in de interdepartementale coördinatie in de bestrijding van stadskankers
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (AOS) in partnership met de Cel Wijkcontracten, de andere betrokken
departementen (Handel en Grondregie van de Stadseigendommen, Financiën) en Politie
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
1995

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
55 gevoerde acties voor
het wegwerken van
vastgoed (2011)

Beoogde resultaten
Wegwerken van
verwaarloosd vastgoed

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal gevoerde acties
Januari 2013
voor het wegwerken van
vastgoed

36 ingevoerde
stedenbouwkundige
vergunningen (2011)

Aantal ingevoerde
stedenbouwkundige
vergunningen

78 gerenoveerde
gebouwen en terreinen
(2011)

Aantal gerenoveerde
gebouwen en terreinen

Bijwerken van de
inventaris aan de gang
(2011)

44 dossiers die door de
coördinatiecel werden
opgelost (2011)

Opstellen van een
inventaris (cartografie)
van verwaarloosd
vastgoed en opgeloste
dossiers
Oplossing van dossiers
die door de
Interdepartementale
Coördinatie in de
bestrijding van
stadskankers worden
behandeld

Inventaris opgesteld

Aantal dossiers die door
de coördinatiecel
werden opgelost

Januari 2013
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.10

PASSIEVE KLEUTERSCHOOL ÉMILE BOCKSTAEL BOUWEN

Actie, doelstellingen en context:
In het kader van haar beleid op het gebied van duurzaam bouwen is de Stad van plan om een nieuwe school,
de kleuterschool Émile Bockstael, te laten bouwen, die in een context van duurzame ontwikkeling past. Ze zal
volgens ecologisch verantwoorde principes worden gebouwd en passief zijn vanuit energetisch standpunt. Het
gekozen terrein ligt vlakbij de ecologische crèche Gabrielle Petit, die enkele jaren geleden ook door de Stad
werd gebouwd (Heizelwijk). Het project was aanvankelijk ontworpen als een gebouw ‘met laag verbruik’, maar
volgens de stedenbouwkundige vergunning die in maart 2008 werd ingediend, beantwoordt het definitieve
project aan de normen voor ‘passiefhuizen’. Dit project werd in het kader van de eerste projectoproep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de voorbeeldgebouwen vanuit energetisch en milieustandpunt
geselecteerd: dankzij de gewestelijke premies kunnen de nodige investeringen worden gerealiseerd om het
gebouw ‘passief’ te maken. Bovendien werd heel wat aandacht besteed aan de ecologische kwaliteiten van
het gebouw: groendak, opvang van regenwater, geprefabriceerde structuur van massief hout enz… Het is de
bedoeling om via zo’n realisatie aan te tonen dat het tegenwoordig technisch mogelijk en economisch
rendabel is om in Brussel ambitieuze projecten te realiseren op het gebied van de energie- en milieuprestaties.
De bouw zal tegen april 2012 klaar zijn. In de daarop volgende jaren zal het passieve karakter van het gebouw
worden geëvalueerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: milieuvriendelijke keuze van materialen - ecologische producten en technieken - aanzienlijke
beperking van het verbruik van natuurlijke rijkdommen (water en gas) - beperking van de uitstoot van
broeikasgassen - maximale beperking van de hoeveelheid en de schadelijkheid van het afval /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: tijdwinst op de werf en vermindering van de hinder ten gevolge van de werf door het
gebruik van een geprefabriceerde structuur van massief hout / Begunstigden: de Stad en de
wijkbewoners
Sociaal: aandacht voor de gezondheid van de gebruiker - herwaardering van de wijk en herbevestiging
van de identiteit ervan - sensibilisering van de kinderen en hun gezin / Begunstigden: de gebruikers van
de school en de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human resources van het Departement Stedenbouw - 13.500 euro voor de internationale selectiejury na afloop
van de architectuurwedstrijd - 25.000 euro voor de drie winnaars van de wedstrijd - totale kostprijs van het
gebouw geschat op +/- 5.900.000 euro - gewestelijke premie ‘Voorbeeldwoningen’ voor een bedrag van +/244.000 euro
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Sectie Architectuur) in partnership met Departement Openbaar Onderwijs
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
7 jaar

Start
2005

Voltooiing
2012
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen enkele passieve
school
Passieve school geopend
(project)

Beoogde resultaten
Bouw van een passieve
kleuterschool
Evaluatie van de
passieve criteria van het
gebouw in functie van de
jaarlijkse vraag naar
verwarming (< 15
kWh/m²/jaar) en de
globale jaarlijkse vraag
naar energie (< 42
kWh/m²/jaar)

Gekozen indicatoren
Inwijding van de Émile
Bockstael-school
Jaarlijkse vraag naar
verwarming
(kWh/m²/jaar)

Tevredenheid van de
gebruikers over het
comfort binnen

Tevredenheidsenquête

Evaluatieperiode
Juni 2012
Juni 2013

Globale jaarlijkse vraag
naar energie
(kWh/m²/jaar)
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.11

DUURZAAM GLOBAAL STRATEGISCH DENKPROCES VOEREN IN
NEDER-OVER-HEEMBEEK

Actie, doelstellingen en context:
In het kader van het ‘Plan 1.000 woningen’ van de Stad en van het OCMW van Brussel zullen bepaalde zones
waar de grondreserves van de Stad bijzonder geconcentreerd zijn, de komende jaren grondig verstedelijken.
Het Departement Stedenbouw bekijkt momenteel via de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de stad (AOS)
transversaal een mogelijke strategie en zoekt voor ieder geïdentificeerd werkthema (huisvesting, mobiliteit,
groene ruimten, patrimonium afval enz…) mogelijkheden voor Neder-Over-Heembeek (NOH).
Alle geformuleerde vragen worden omgezet in aanbevelingen voor duurzame ontwikkeling (cf. Actie 3.1.01) en
kunnen bij de aanvragen voor vergunningen worden toegevoegd met het oog op de ontwikkeling van
hoogwaardige en coherente projecten, zodat het karakter van de plaats niet wordt aangetast. Die
aanbevelingen bieden ook de mogelijkheid om alle betrokken partijen te sensibiliseren voor een globale
strategie op het gebied van de duurzame ontwikkeling.
De thema’s die daarbij aan bod komen, zijn talrijk en complementair: de dichtbevolkte stad, de gemengde,
uitgeruste en compacte stad, de opwaardering van het gebouwde patrimonium en het karakter van de plaats,
de opwaardering van het landschap en van de natuurlijke rijkdommen, de verbetering van de mobiliteit, de
beperking van het afval en de verbetering van de sociale contacten via een aanbod van aanvullende
uitrustingen en een participatieve actie. Voor Neder-Over-Heembeek werden bepaalde denkpistes al
uitgewerkt. De verschillende acties die in dat verband worden bekeken, worden in de volgende fiches
beschreven:
- Actie 3.1.11.a:
Landschapspatrimonium in Neder-Over-Heembeek opwaarderen
- Actie 3.1.11.c:
Den Bels hoeve in ere herstellen
- Actie 3.1.11.d:
Passagiersterminal in Neder-Over-Heembeek aanleggen
- Actie 3.1.11.e:
Ecologisch huizenblok in Neder-Over-Heembeek aanleggen

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: verbetering van de stedelijke dichtheid - beperking van de verspilling van terreinen en
bestrijding van de stedelijke spreiding - opwaardering van het gebouwde patrimonium en het
bestaande natuurlijke patrimonium - versterking van het groene netwerk - promotie van een zachte
mobiliteit - rationeel beheer van water - vermindering van de CO2-uitstoot die verband houdt met de
gebouwen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de lasten die verband houden met de verdichting van de gebouwen
(wegenuitrustingen) - verlaging van de huurlasten - verbetering van het gemengde karakter van de
functies (versterking van de commerciële kern) / Begunstigden: de Stad en de wijkbewoners
Sociaal: onthaal van nieuwe inwoners - betrokkenheid van de bewoners in de ontwikkeling van hun
wijk - sociale gemengde karakter / Begunstigden: de wijkbewoners
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.11.a

LANDSCHAPSPATRIMONIUM IN NEDER-OVER-HEEMBEEK
OPWAARDEREN

Actie, doelstellingen en context :
Neder-Over-Heembeek (NOH) is een zeer groene wijk met talrijke parken en tuinen, grote groene
binnenhuizenblokken, talrijke braakliggende terreinen die beplant zijn, terreinen met een hoge biologische
waarde (Trasserweg) enz… Toch lijkt dit grondgebied vanaf de openbare ruimte gezien in hoge mate mineraal.
De bouw van nieuwe woningen zal bovendien het aandeel van de natuurlijke ruimten in de wijk terugdringen
en er de identiteit van veranderen. Teneinde dat verlies te compenseren en het groene landschap van de wijk
te verbeteren, moet daar een vergroeningsprogramma worden ingevoerd.
In dit kader worden verschillende acties voorgesteld: (1) de zichtbaarheid en het behoud van de groene
gemeentelijke wandelweg verbeteren, met bijzondere aandacht voor de groene strook, door de opvolging van
de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen om er een kwalitatief hoogstaand verloop van te
behouden; (2) het groene netwerk in het verlengde van het gewestelijke groene wandelpad op het
grondgebied van NOH versterken met voorstellen voor inrichtingen en verbindingen aanmoedigen met het
gemeentelijke groene wandelpad; (3) uitwerken van de globale strategieën over het grondgebied van NOH
teneinde het groene karakter van NOH op te waarderen en te verbeteren:
- Aanplantingen langs de weg: keuze van brede straten waar bomenrijen langs kunnen worden geplant;
- Beplante kruispunten: keuze van de kruispunten waarlangs aanplantingen moeten worden voorzien
met bijzondere aandacht voor de kruispunten die in het verlengde van de groene strook liggen;
- Vegetalisatie van de achteruitbouwstroken langs de openbare wegen: sensibilisering van de inwoners
in de betreffende straten;
- Opwaardering van de moestuinen: verbetering van het beheer van bepaalde sites, gevolgd door
burgeracties, bescherming en opwaardering van de hoogwaardige sites;
- Opstelling van een opwaarderingsplan voor het noord-oosten van het grondgebied (Trasserweg enz…),
voor bescherming en verbetering van de biodiversiteit.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: voldoende aandacht voor de kwaliteit van het natuurlijke landschap - bescherming en
verbetering van de biodiversiteit - opwaardering van het natuurlijke patrimonium - promotie van een
zachte mobiliteit (voet- en fietspaden) / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: aantrekkelijkheid van de wijk - complementariteit tussen de functies - kweken van
plaatselijke groenten (moestuinen) / Begunstigden: de wijkbewoners
Sociaal: verbetering van het levenskader en de gezelligheid van de wijk - deelname van de inwoners /
Begunstigden: de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Het Departement Stedenbouw (Cel Plan)
Sturing en partnership:
Het Departement Stedenbouw (Cel Plan), in partnership met het Departement Wegenisweken (Cel Groene
Ruimten)
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
4 jaar

Start
2008

Voltooiing
2015

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Doorlopend en groen
tracé van de
gemeentelijke groene
wandelweg,
voornamelijk met
inbegrip van de groene
strook
0 kilometer groen
gewestelijk netwerk,
gerealiseerd in NOH.
BIM project lopende

Beoogde resultaten
Respect voor het
gemeentelijke groene
wandelpad bij de
aanvragen voor
vergunningen

Weinig groene
achteruitbouwzones
Overzicht van de
achteruitbouwzones in
14 straten in 2010 :
- 31,8% groene en 52%
gemengde, hetzij 83,8%
- 16,2%
gemineraliseerde
Aanwezigheid van
57.320 m² bouwland
voor 8 opgemeten sites

Trassersweg, beplant
met volgroeide
populieren die de grond
opdrogen (vochtig
gebied)

Gekozen indicatoren
Aantal vergunningen die
de karakteristieken van
de groene wandelweg
(doorgang, groene
ruimte, inplanting,
bouwprofielen, gevel)
integreren
Aantal kilometer groen
netwerk, uitgevoerd
door de Stad.

Evaluatieperiode
Januari 2013

Verhoging van de groene
achteruitbouwzones

Percentage groene en
gemengde
achteruitbouwzones

Januari 2013

Behoud en opwaardering
van interessante
moestuinsites

Aantal gebruikte
moestuinsites

Januari 2013

Bewerkte oppervlakte
(m² moestuin)
Aantal soorten die
worden geplant ter
vervanging van de
populieren op het
grondgebied van de
Trasserweg

Januari 2013

Opvolging en
ondersteuning van het
groene netwerk in de
gemeentelijke projecten

Duurzaam beheer van de
plaatselijke biodiversiteit
op het grondgebied van
de Trassersweg

Januari 2014

Januari 2013
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.11.c

DEN BELS HOEVE IN ERE HERSTELLEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad greep een tijd geleden de kans aan om één van de erfgoedkundige parels van Neder-Over-Heembeek
(NOH) aan te kopen. Den Bels, een hoeve van de 18de eeuw die in het historische centrum van NOH is gelegen,
speelt ook een belangrijke rol in de bepaling van de identiteit van de wijk. Omwille van de groeiende vraag
naar animatieboerderijen te Brussel en de grote vraag van de inwoners voor de renovatie van de hoeve, is de
Stad van plan om Den Bels tot een animatieboerderij om te bouwen. Dit wordt dus een nieuwe plaats waar
inwoners en generaties indrukken met elkaar kunnen uitwisselen rond de landbouw en het werk op de hoeve.
Bovendien wordt met dit project in samenwerking met de plaatselijke actoren het bouwpatrimonium van NOH
opgewaardeerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

•

Milieu: sensibilisering voor en kennismaking met een milieuvriendelijke cultuur - verbetering van de
biodiversiteit (boomgaard) / Begunstigden: de wijkbewoners en de bezoekers van de hoeve
Economie: inplanting van een nieuwe activiteit die het centrum van NOH opwaardeert en zo bij een breder
publiek bekend wordt gemaakt - parcours in combinatie met andere activiteiten van dezelfde sector bijdrage tot de ontwikkeling van het groene toerisme te NOH / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers
van de wijk
Sociaal: culturele meerwaarde door het behoud van een historisch gebouw en de versterking van de
identiteit van de plaats - uitbreiding van de sociale contacten en de gezelligheid tussen de wijkbewoners en
de verschillende generaties - deelname van de inwoners aan het project - sensibilisering voor duurzame
ontwikkeling - versterking van de banden met de bestaande instellingen (Nos Pilifs, vzw ‘Le début des
haricots’ enz…) / Begunstigden: de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opdracht van de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad (AOS)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (AOS in partnership met de Cel Historisch Erfgoed en de Sectie Architectuur) in
samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Divisie Monumenten en Sites)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
9 jaar

Start
2008

Voltooiing
2017

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Ontbreken van gevoel
van verbondenheid bij
de wijkbewoners
Volledige verwaarlozing
van hoeve met hoge
identiteits- en
erfgoedkundige waarde

Beoogde resultaten
Terugkeer van gevoel
van verbondenheid bij
de wijkbewoners
Renovatie van de hoeve
en zijn
boomgaard/Invoering
van een beheers- en

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Bezoek van het publiek
2017
van de wijk aan de hoeve
Oplevering van de
werken aan de
boomgaard en de
hoeve/Aantal

2012/2017
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Beginsituatie

Beoogde resultaten
animatiestructuur

Gekozen indicatoren
vergaderingen van de
beheers- en
animatiestructuur van de
hoeve

Evaluatieperiode
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.11.d

PASSAGIERSTERMINAL IN NEDER-OVER-HEEMBEEK AANLEGGEN

Actie, doelstellingen en context:
Het initiatief van de Haven van Brussel om ter hoogte van de Meudon-paviljoenen te Neder-Over-Heembeek
(NOH) een passagiersterminal aan te leggen, biedt meerdere kansen voor de Stad. In eerste instantie zal de
ontwikkeling van die terminal toelaten om NOH in een toeristische dynamiek op te nemen. Bovendien zal de
verbinding tussen het kanaal en het centrum van NOH hiermee worden verbeterd – een verbinding die
momenteel moeilijk is omwille van de breuklijn, gevormd door de havenzone.
Die verbinding zou een gunstige invloed kunnen hebben op de zachte mobiliteit en de activiteiten aan de rand
van het Meudon park uitbreiden. Dit zou op zijn beurt dan weer meer volk naar de plaats kunnen lokken en
het gevoel van gezelligheid vergroten. Het project integreert de herinrichting van het landschap van de
Meudonstraat, waardoor het historische centrum van de wijk niet alleen meer zichtbaar, maar ook
toegankelijker wordt. Hiermee krijgen voorbijgangers ook een duidelijker zicht op de Romaanse toren en
wordt het groene netwerk door de aanplantingen versterkt.
De passagiersterminal biedt ook de mogelijkheid om een historisch patrimonium op te waarderen dankzij de
bescherming en de renovatie van de Meudon paviljoenen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: bevordering van een zachte mobiliteit (gemakkelijker toegang tot het net van de gewestelijke
fietspaden) - opwaardering en bescherming van het patrimonium / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: ontwikkeling van de toeristische activiteiten - grotere aantrekkelijkheid van het centrum van
NOH / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de wijk
Sociaal: verbetering van het levenskader en van de gezelligheid van de wijk - nieuwe kijk op de oevers
van het kanaal en het Meudon park / Begunstigden: de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opdracht van de Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad (AOS)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (AOS, Cel Historisch Erfgoed, Sectie Plan en Vergunningen) in partnership met
de Haven van Brussel en Brussels International - Tourism and Congress (BITC)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
5 jaar

Start
2010

Voltooiing
2015

Beoogde resultaten
Aanleg van een
passagiersterminal

Gekozen indicatoren
Indienststelling van de
passagiersterminal

Verbetering van de
aantrekkelijkheid van
het kanaal

Aantal tickets die in de
Januari 2015
terminal worden verkocht

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Project voor
passagiersterminal aan
het kanaal
Beperkte
aantrekkelijkheid van
het kanaal

Evaluatieperiode
Januari 2015
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Beginsituatie
Niet opgewaardeerde
historisch patrimonium

Beoogde resultaten
Klassering van de
Meudon paviljoenen

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Klassering van de
Januari 2015
paviljoenen in het
historische patrimonium
Beperkte
Inrichting van de
Oplevering van de
Januari 2015
aantrekkelijkheid/aantal Meudon paviljoenen en renovatiewerkzaamheden
bezoekers aan de
toename van het aantal van de paviljoenen
paviljoenen en het park bezoekers aan het
Meudon park
Gebruik van de bar
Meudonstraat niet
Herinrichting van het
Gebruik van de
Januari 2015
fiets- en
landschap van de
Meudonstraat door
wandelvriendelijk
Meudonstraat
wandelaars en fietsers

Beperkt aantal
bezoekers aan het
centrum van NOH en de
oevers van het kanaal

Verbetering van de
verbinding tussen het
centrum van NOH en
het kanaal

Aantal aanplantingen
Resultaten van een
onderzoek

Januari 2015
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.11.e

ECOLOGISCH EILANDJE IN NEDER-OVER-HEEMBEEK CONCIPIEREN

Actie, doelstellingen en context:
De bouwprojecten die door het OCMW worden uitgevoerd in het uiterste noordoosten van Neder-OverHeembeek langs de Bruynstraat vertegenwoordigen ongeveer 343 woningen verdeeld over drie afzonderlijke
sites, die geografisch evenwel erg dicht bij elkaar liggen en die deel uitmaken van het ‘Plan 1.000 woningen’.
Die projecten spelen een belangrijke rol in de aanleg van een duurzaam ecologisch eiland aan de rand van de
Stad en vormen een antwoord op de denkpistes die door de sociologische en stedenbouwkundige studie van
deze wijk werden aangeduid. Die projecten helpen het groene netwerk van de wijk vormen dankzij de
gemiddelde bouwdichtheid, de laagbouw, de inplanting en de oriëntatie van de gebouwen, het behoud van
brede open ruimten en zichten op groene zones die behouden bleven. In de groene ruimten zullen de
bewoners van de nieuwe woningen over privé- en semi-openbare tuinen kunnen beschikken. De andere
wijkbewoners zullen kunnen genieten van openbare natuurzones voor ontspanning, collectieve en/of
individuele moestuinen en wandelpaden door de verlenging van het groene wandelpad. De Stad en het
OCMW zien in de bouw van wat als een nieuwe wijk kan worden beschouwd, de kans om een volwaardig
duurzaam stedelijk geheel te creëren dat de functies omvat die met huisvesting samenhangen en dat het
sociale gemengde karakter in al zijn aspecten bevordert. Dit is ook de gelegenheid om de nodige aandacht te
besteden aan de energieprestaties van de gebouwen (263 woningen met lage energie en 70 passieve
woningen), de mobiliteit, het beheer van de natuurlijke rijkdommen en de groene ruimten.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: beperkte uitstoot van CO2 die in verband staat met de gebouwen - rationeel gebruik van de
energie, het water en de natuurlijke rijkdommen - bevordering van een zachte mobiliteit - duurzaam
afvalbeheer - behoud van de groene ruimten met hoge biologische waarde / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: verlaging van de huurlasten / Begunstigden: de huurders
Sociaal: gemengd sociaal karakter - aanbod van gemeenschappelijke ruimten - sensibilisering voor
duurzame ontwikkeling / Begunstigden: de huurders en de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget ‘Plan 1.000 woningen’ en budget van het OCMW - potentiële gewestelijke subsidies
Sturing en partnerships:
Het Departement der Werken van het OCMW en het Departement Handel en de Grondregie van de
Stadseigendommen in samenwerking met het Departement Stedenbouw
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
5 jaar

Start
2007

Voltooiing
2012

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
OCMW: geen gebouwde Bouw van woningen
woning met lage energie met lage energie
en 256 in aanbouw
(2011)

Gekozen indicatoren
Aantal gebouwde
woningen

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
Grondregie: geen
gebouwde woning met
lage energie en 257 in
aanbouw (2011)
OCMW: geen gebouwde
passief woning en 79 in
aanbouw (2011)

Beoogde resultaten

Bouw van passieve
woningen

Gekozen indicatoren

Aantal gebouwde
passieve woningen

Evaluatieperiode

Januari 2013

Grondregie: geen
gebouwde passief
woning (2011)
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.12

PARTICIPATIEVE TUINEN MET GROTE BIODIVERSITEIT AANLEGGEN

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW is van plan om in de Bruynwijk te Neder-Over-Heembeek tuinen en moestuinen met grote
biodiversiteit aan te leggen. Een deel van dat terrein is bedoeld voor de bouw van een ecologisch huizenblok
(cf. Actie 3.1.11.e). Het is hierbij de bedoeling om een meerwaarde en een hoogwaardige omgeving te bieden
aan de ongeveer 600 toekomstige inwoners en van die site een bevoorrechte plaats voor ontspanning,
ontmoetingen en ontdekkingen te maken. Zodra ze volledig klaar is, zal de site ook een plaats worden voor
demonstraties, onderwijs en sensibilisering op het gebied van de ecologische benutting van de natuur en haar
hulpbronnen. Het project draait rond verschillende ruimten:
- een ruimte die door het OCMW wordt beheerd: die ruimte bestaat uit een groentetuin, die zal worden
onderhouden door de tuinmannen van het Ecoflore beroepsintegratieproject, een initiatief in het kader
van de sociale economie (cf. Actie 5.3.1). De ruimte zal worden gebruikt voor het kweken van groenten
en kleine fruitsoorten, en dan meer bepaald vergeten of weinig bekende groenten (aardperen,
koolrapen, zomerspinazie, snijbieten, kardoenen, weinig bekende tomatenvariëteiten zoals kwartnoten,
cœur de bœuf enz…).
- een ruimte die in verschillende afzonderlijke percelen is ingedeeld: dit project voorziet een dertigtal
afzonderlijke percelen die in de eerste plaats zullen worden toegewezen aan de wijkbewoners die hun
eigen groenten of kleine fruitsoorten willen kweken. De deelnemers zullen er zich toe verbinden om
enerzijds geen enkele pesticide of chemische meststof te gebruiken en anderzijds zoveel mogelijk
groenten te kweken en hun percelen te onderhouden.
- ruimten die ter beschikking worden gesteld van verenigingen en particulieren: een ruimte van 1,5
hectare zal in verschillende percelen worden ingedeeld in functie van het aantal deelnemers en de aard
van de activiteiten die er zullen worden uitgeoefend. Deze zullen een didactisch doel moeten hebben en
activiteiten bevatten die nuttig zijn voor het milieu en de maatschappij (poelen, bijenkorven, compost,
plaatselijke kweek, gezellige ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen uitdrukken
enz…). De deelnemers zullen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, de animatie en de
duurzaamheid van hun projecten.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: uitbreiding van de biodiversiteit - opwaardering van de natuurlijke rijkdommen - ecologisch
tuinieren / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: scheppen van werkgelegenheid - stimuleren van de plaatselijke economie - verlaging van de
uitgaven voor verse producten voor de inwoners / Begunstigden: de deelnemers en de plaatselijke
economische actoren
Sociaal: vormen van sociale contacten tussen de verschillende actoren en via de georganiseerde
activiteiten - gezelligheid, delen van ervaringen, teamwork, opvoeding en sensibilisering /
Begunstigden: de deelnemers en de bewoners van het huizenblok

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Gewestelijke subsidies, projectoproepen en eigen middelen - onderhoudspersoneel (tuinploeg van Ecoflore), 1
projectchef en 1 verantwoordelijke voor de tuinen (conciërge) - deelname van de plaatselijke verenigingen en
de inwoners
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Sturing en partnerships:
Het Departement der Werken van het OCMW in partnership met het Departement Sociale Economie, de Dienst
van de Eigendommen en de Coördinatie van Agenda 21 en in samenwerking met de plaatselijke partners
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Oktober 2010

Beginsituatie
Geen enkel betrokken
bewoner (2011)
Geen enkel
partnervereniging
(2011)
Geen enkel activiteit
(2011)

Beoogde resultaten
Deelname van inwoners

Gekozen indicatoren
Aantal betrokken
bewoners
Aantal
partnerverenigingen

Geen enkel bezoeker
(2011)

Opening van een plaats
waar mensen zich in een
gezellige sfeer kunnen
ontspannen en wandelen

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:

Deelname van
verenigingen
Ontwikkeling van
activiteiten op de site

Evaluatieperiode
Januari 2013
Januari 2013

Aantal van de
Januari 2013
activiteiten die op de site
worden ontwikkeld
Aantal bezoekers per
Juli 2013
dag
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Actieterrein:

Stedenbouw, woongebied en huisvesting

ACTIE 3.1.13

ONTWIKKELING VIA EEN DUURZAME URBANISATIE VAN HET
HUIZENBLOK ‘HARENBERG’ TE HAREN

Actie, doelstellingen en context:
Het grondgebied van Haren beschikt door de aanwezigheid op haar gebied van vele nog bebouwbare gronden
over belangrijke mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen. Om een te vlugge verstedelijking van haar
terreinen, ten koste van de de leefkwaliteit, te vermijden werd een haalbaarheidsstudie van het huizenblok
‘Harenberg’ opgestart door de Stad Brussel met als doel de creatie van deze toekomstige wijken op een
evenwichtige wijze te oriënteren en hiermee het stedelijke karakter van deze plaatsen te vrijwaren.
Het Departement Stedenbouw heeft dus het bureau A2M-MSA met deze studie belast om de milieueffecten
van de toekomstige aanlegwerken te beheersen. Deze studie werd door alle belanghebbenden opgevolgd
(Stad Brussel, kerkfabriek, Brusselse Haard, MIVB, NMBS en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en heeft op
verschillende gebieden geleid tot een reeks stedenbouwkundige en milieu-aanbevelingen: dichtheid, mobiliteit,
groene ruimten, energie, water, enz. Dezen hebben namelijk tot doel de aanvragen voor stedenbouwkundige
vergunningen op dat vlak te leiden. De in het eindrapport van de haalbaarheidsstudie Harenberg vervatte
stedenbouwkundige- en milieuaanbevelingen werden door het College van Burgemeester en Schepen op 29
januari 2009 goedgekeurd.
De wens van de Stad is om de aanzet te geven tot een globaal project voor het geheel van het huizenblok, een
zachte mobiliteit en de integratie van een maximum aantal criteria van duurzame ontwikkeling. In totaal is de
creatie van 130 woningen voorzien. Dezen zullen vergezeld gaan van de creatie van een voorziening,
onontbeerlijk voor de concretisering van het project (kribbe, dagcentrum voor gehandicapten, enz.).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: vermindering van de milieueffecten - promotie van zachte mobiliteit - rationeel beheer van het
water - vermindering van de CO² uitstoot verbonden aan de gebouwen - milieukeuze van de materialen
- ecologische producten en technieken - valorisatie van het bestaande natuurlijk erfgoed /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: reactie omtrent de woningnood in het Brussels gewest - betere leefkwaliteit en comfort van de
inwoners - delen van de openbare en groene ruimten / Begunstigden: de inwoners van de Stad
Governance: geplande en gecoördineerde acties tussen de openbare belanghebbenden /
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human Resources van het Departement Stedenbouw - 36.300 euro (BTW Inbegrepen) voor de onderhandelde
procedure zonder publiciteit - eindrapport van de haalbaarheidsstudie
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Plan), in samenwerking met het Departement Handel en Grondregie van de
stadseigendommen, het OCMW, het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH), Brussel
Leefmilieu - BIM, de openbare en private eigenaars
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
8 jaar

Start
2009

Voltooiing
2017

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Braakliggend terrein

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Bouw van 130 woningen Aantal woningen,
gebouwd volgens de
milieu- en
stedenbouwkundige
aanbevelingen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Geen enkele openbare
voorziening in het
huizenblok

Verwerving van een
privaat perceel en
creatie van een
openbare voorziening

Januari 2014

Functionele openbare
voorziening
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3.2 Mobiliteit

Het mobiliteitsbeleid is voor de Stad uiterst belangrijk. Verkeers- en toegankelijkheidsproblemen zijn
immers sterk bepalend voor de vitaliteit en de aantrekkingskracht van de Stad. Bovendien moet de
openbare ruimte op zodanige wijze worden beheerd dat de bewoners zich de stad opnieuw kunnen
toe-eigenen; dat moet gebeuren door hun verplaatsingen vlotter en veiliger te maken. De
ontwikkeling van maatregelen die zachte verplaatsingen en alternatieve oplossingen voor de
persoonsauto valoriseren, is dan ook een prioriteit. Ook planningsinstrumenten en
bewustmakingsacties zijn noodzakelijk opdat al die maatregelen effectief zouden bijdragen tot het
verbeteren van de levenskwaliteit in de stad en het verminderen van vervuilende emissies.

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

226

Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.01

HET GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLAN OPSTELLEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad levert al jarenlang inspanningen om de druk van het autoverkeer op zijn grondgebied via verschillende
maatregelen (zones 30, herinrichting van de openbare weg ten gunste van de voetgangers, de fietsers en het
openbaar vervoer) te verlichten. In 2001 stelde hij een gemeentelijk verkeer leefbarheidsplan voor de Vijfhoek
op en lanceerde hij een mobiliteitsstudie voor het Terkamerenbos. Het was dan ook logisch dat hij een
mobiliteitsplan zou opstellen voor het volledige grondgebied, dat op een gestructureerde en coherente manier
de verschillende mobiliteitsproblemen in functie van de wijken aanpakt. Het College van Burgemeester en
Schepenen profiteerde dan ook van de update van het gewestelijke mobiliteitsplan in 2008 (Plan Iris 2) om op
aanraden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een mobiliteitsconvenant te ondertekenen die een
partnership tot stand bracht met het Gewest, de Politie en de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer
te Brussel (MIVB). De eerste fase van deze conventie betreft de opstelling van het gemeentelijke
mobiliteitsplan (GMP). Daarvoor werd een protocolakkoord ondertekend met het Gewest voor de
gezamenlijke uitwerking van dit plan. Het Gewest kent hiervoor een subsidie toe. Het GMP is een strategisch
hulpmiddel, dat de prioriteiten van de Stad omschrijft op het gebied van de duurzame mobiliteit tegen het jaar
2020 en dat moet kaderen in de doelstellingen die op gewestelijk niveau werden ingevoerd. De uitwerking zal
in drie fases gebeuren:
Fase 1

Fase 2

Fase 3

(van juni 2009 tot januari 2010):
Diagnose van de toestand: verzamelen van de beschikbare informatie (studies, metingen, aanvragen
van inwoners enz…). Raadpleging van de bevolking via de organisatie van 7 wijkfora.
(van februari 2010 tot oktober 2010):
Uitwerking van verschillende scenario’s en keuze van het scenario voor de duurzame mobiliteit. In
dit verband zal het advies van de Adviesraad mobiliteit een belangrijke rol spelen (organisatie van
workshops).
(van juli 2010 tot februari 2011):
Uitwerking van de maatregelen die zullen moeten worden getroffen (actiefiches en voor iedere
maatregel: planning, budget, verantwoordelijke enz…). Openbaar onderzoek met de organisatie van
7 wijkfora.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: vermindering van het autoverkeer, van de luchtvervuiling en van de geluidshinder / Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: vermindering van de files - betere toegankelijkheid van de ondernemingen / Begunstigden: de
bevolking van de stad en de ondernemingen die in Brussel gevestigd zijn
Sociaal: betere levenskwaliteit van de inwoners - delen van de openbare ruimte door alle gebruikers /
Begunstigden: de gemeenschap
Governance: planificatie en coordinatie van de acties die met de andere actoren van de mobiliteit participatief aspect van het uitwerkingsproces / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Globaal budget van 277.836 euro (incl. btw), waarbij het Gewest en de Stad telkens de helft (138.918 euro)
voor hun rekening nemen - opdracht voor een studiebureau om het GMP uit te werken - activering van een
stuurcomité (Stedenbouw + Wegeniswerken + Politie + BUV Bestuur van Uitrusting en Vervoer + MIVB +
NMBS), een begeleidingscomité en een adviesraad inzake mobiliteit met vertegenwoordigers van de
verenigingen en instellingen die bij de mobiliteit betrokken zijn
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Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in partnership met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
verschillende actoren die bij de comités en raden betrokken zijn
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
-

Start
Juni 2009

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Onderwerp van actieplan Formulering van de
beschikbaar en
maatregelen en inzet
goedgekeurd door het
van de middelen
College; openbaar
onderzoek en
goedkeuring door het
Gemeentraad voorzien
in 2012 (2011)

Gekozen indicatoren
Goedkeuring van het
GMP door de
Gemeenteraad en
samenvattende
brochure van het GMP

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.02

HET BEDRIJFSVERVOERSPLAN VAN DE STAD UITVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
Krachtens de Luchtordonnantie en haar toepassingsbesluiten moeten alle ondernemingen met meer dan 200
werknemers een bedrijfsvervoersplan (BVP) opstellen voor alle sites in een straal van 500 meter rond het
hoofdgebouw. In het geval van de Stad geldt dit voor het Administratieve Centrum en zeven gebouwen
(Anspachlaan 6, 11, 13, 15 – Grétrystraat 2, Sint-Katelijneplein 17-18 – Jacqmainlaan 1, 11, 19 – Nieuwbrug 12
– Grote Markt 1, 14 – Ruimingskaai 1). Eind 2008 bezorgde de Stad haar actieplan (fase 2) aan Leefmilieu
Brussel - BIM. De hoofddoelstelling van het BVP bestaat erin om het modale aandeel van de auto voor het jaar
2011 met 3 % te verlagen. Dit percentage lijkt misschien niet erg ambitieus, maar dit moet wel worden
bekeken in verhouding tot het feit dat het percentage beambten die de auto als belangrijkste vervoermiddel
gebruiken, al erg laag is (23 % automobilisten voor het Administratieve Centrum volgens de federale enquête
‘woon-werkverkeer’ van februari 2009). Daarnaast dienen de resultaten van deze enquête te worden
genuanceerd in functie van de antwoordgraad, die soms relatief laag was (Administratief Centrum = 54 % en
Stadhuis = 26 %).
De volgende maatregelen van het actieplan zijn a verwezenlijkt en leveren nog resultaten op:
1. Samenstelling van een gids ‘mobiliteit’ en verdeling van die gids onder de nieuwe personeelsleden (450
brochures verdeeld in 2009; 236 in 2010)
2. Actualiseren van de specifieke rubriek over mobiliteit op het intranet (gecreëerd in 2009)
3. Verhoging van het aantal dienstfietsen (bestaande park in 2009: 83 dienstfietsen; in 2010 : 119
dienstfietsen, 10 elektrische fietsen, 2 plooifietsen)
4. Toekenning van ‘Villo’-abonnementen: de personeelsdienst is in contact met de firma Decaux om de
toekenningsmodaliteiten van “Villo”-abonnementen aan de personeelsleden te definiëren. promotie van
het systeem bij het personeel door de verdeling van 30 gratis weekabonnementen tijdens de Week van
Vervoering in 2009
5. Aanpassing van de vergoeding voor het gebruik van de fiets tot 0,20 euro/km (van kracht sinds het begin
van 2010)
6. Terugbetaling van de jaarabonnementen van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel (MIVB) van 50 tot 80 % (uitgevoerd in 2009) en invoering van een derdebetalersregeling, waardoor
de beambten niet langer de totale kosten voor het abonnement zouden moeten voorschieten
7. Wettelijk verplichte verhoging van het aandeel van de werkgever in de verplaatsingskosten met de trein
8. Aankoop van niet-vervuilende voertuigen. Bestaand park in 2009: 15 elektrische scooters, 5 Citroën
Berlingo’s waarvan 3 in dienst en 2 buiten dienst en 6 Toyota Prius. Bestaand park in 2010 : 9 hybride
auto’s, 1 elektrische auto en 13 elektrische scooters in dienst. 10 van deze laatste zijn door de Cel
Openbare Reinheid gebruikt voor het dienstvervoer. De Autopark heeft ook 4 elektrische Gluttons
(Openbare Reinheid) en 2 mini elektrische pick-ups "Goupil" (Groene Ruimte). Alle andere voertuigen die
onlangs werden aangekocht, beantwoorden aan de Europese normen)
9. Verhoging van de prijs van de parkeerplaatsen die ter beschikking van het personeel van het
Administratieve Centrum worden gesteld door het Departement Handel en de Grondregie van de
Stadseigendommen (van 20 tot 55 euro/maand; uitgevoerd in 2009).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: vermindering van het autoverkeer, van de luchtverontreiniging, van de geluidshinder /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: betere toegankelijkheid van de ondernemingen, waaronder de diensten van de Stad vermindering van de files / Begunstigden: het personeel van de Stad
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•

Sociaal: betere levenskwaliteit van de inwoners - delen van de openbare ruimte door alle gebruikers /
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Gebruik van de interne communicatiemiddelen voor de sensibilisering van het personeel - budgetten voor de
acties 3, 4, 5 en 8
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met de betreffende departementen
(Personeel, Aankoopcentrale, Organisatie en Wegeniswerken)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
December 2008

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
2.070 abonnees bij de MIVB
(2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
jaarabonnees bij de
MIVB
441 abonnees bij de NMBS
Toename van het aantal
(2011)
jaarabonnees bij de
NMBS
86 abonnees bij TEC en bij De Toename van het aantal
Lijn
jaarabonnees bij TEC en
bij De Lijn
157 rechthebbenden op de
Toename van het aantal
fietsvergoeding (2011)
rechthebbenden op de
fietsvergoeding
117 dienstfietsen ter
Toename van het aantal
beschikking gesteld van het
fietsen die ter
personeel (2011)
beschikking worden
gesteld
933.953 km afgelegd door het Vermindering van het
wagenpark (2009)
aantal afgelegde
kilometers
Verbruik van de voertuigen
(2011):
 gas-oil = 28.951 l
 diesel = 875.059 l
 benzine = 202.769 l

Vermindering van het
verbruik van de
voertuigen van de Stad

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
abonnees bij de MIVB

Evaluatieperiode
Januari 2013

Jaarlijks aantal
abonnees bij de NMBS

Januari 2013

Jaarlijks aantal
abonnees bij TEC en bij
De Lijn
Jaarlijks aantal
rechthebbenden op de
fietsvergoeding
Aantal dienstfietsen die
ter beschikking van het
personeel werden
gesteld
Jaarlijks aantal
kilometers die door het
wagenpark werden
afgelegd
Jaarlijks verbruik van de
voertuigen van het
wagenpark van de Stad
(gas-oil, diesel, benzine)

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.03

BEDRIJFSVERVOERSPLAN VAN HET OCMW UITVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW is met zijn 2.400 werknemers verantwoordelijk voor een groot aantal verplaatsingen – zowel in het
kader van het woon-werkverkeer als met betrekking tot professionele verplaatsingen waarvan een groot deel
met de auto wordt gemaakt – ondanks een behoorlijke bediening door het openbaar vervoer. Krachtens de
Luchtordonnantie en zijn toepassingsbesluiten wordt de luchtkwaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
permanent gemonitord. Alle ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten voor alle sites binnen
een straal van 500 meter rond het hoofdgebouw een bedrijfsvervoersplan (PDE) opstellen. In 2011 geldt deze
verplichting voor zes sites van het OCMW: de Algemene administratie aan de Hoogstraat 298a te 1000 Brussel,
het Instituut Pacheco aan de Grootgodhuisstraat 7 te 1000 Brussel, de Linnendienst aan de Hertstraat 375 te
1070 Anderlecht, de Revalidatiecentrum Heizel-G. Brugmann aan de Heizelstraat 3 te 1020 Laken, de Rust-en
verzorgingstehuis "Ter Ursulinen" aan de Ursulinenstraat 6 te 1000 Brussel en de Residentie "De Wilde Rozen"
aan de Sint-Pieter- en Pauwelsstraat 15 te 1120 Neder-Over-Heembeek.
De maatregelen die in dat verband werden genomen, omvatten de gedeeltelijke terugbetaling van de
abonnementen bij het openbaar vervoer, de vergoeding voor het gebruik van de fiets, de verbetering van de
fietsinfrastructuur, een nieuwe fietsenstalling, de terbeschikkingstelling van douches en kleedruimten, de
aankoop van dienstfietsen en uitrustingen, de terugbetaling van de ‘Villo’ jaarabonnementen voor de
professionele verplaatsingen, de terugbetaling van de kosten voor schoenen voor bepaalde categorieën van
het personeel, het gebruik van minder vervuilende dienstvoertuigen, de aanduiding van een
mobiliteitscoördinator, de informatie aan het personeel over de alternatieven voor het individuele gebruik van
de auto, de betalende parkeerplaatsen, de samenwerking met andere instellingen op het gebied van de
mobiliteit enz….
Dit plan moet worden verruimd en uitgebreid naar de andere gebouwen van het OCMW. Het accent zal daarbij
liggen op de verspreiding van de informatie (intranet, internet, affiches enz…) over de verschillende
transportwijzen. Er zullen toegankelijkheidsfiches worden opgesteld. Er zullen ook opleidingen worden
voorzien over rijden in de stad voor de fietsers en over milieuvriendelijk autorijden voor de automobilisten. Er
zal ook een werkplaats voor fietsen worden ingericht, waar fietsen ter plaatse zullen kunnen worden hersteld.
Wat de dienstauto’s betreft, zal een centraal boodschappensysteem worden ingevoerd. Wat het aantal
verplaatsingen per auto betreft, zou het OCMW nog verder kunnen gaan en de mogelijkheid onderzoeken om
een vergoeding toe te kennen voor werknemers die besluiten om naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
verhuizen, waar de bereikbaarheid met het openbaar vervoer beter is.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

•

Milieu: sensibilisering van het personeel voor het belang van duurzame mobiliteit - vermindering van
de verplaatsingen per auto - beperking van de bijdrage tot de opwarming van de aarde / Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: incentives (gratis abonnement voor het openbaar vervoer) die gedeeltelijk worden
gefinancierd door de verhoging van de prijs van de parkeerplaatsen - verbetering van de
toegankelijkheid van het stadscentrum dankzij de vermindering van het gebruik van de auto door het
personeel / Begunstigden: het OCMW en de gemeenschap
Sociaal: versterking van het imago van het OCMW (coherent beleid met inachtneming van de
behoeften van het personeel) - betere levenskwaliteit van de inwoners - delen van de openbare ruimte
/ Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en de gemeenschap
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Verhoging van de bijdrage van de werkgever in de abonnementen voor het openbaar vervoer - inrichting van
stallingen voor fietsen en motorfietsen - installatie van douches en kleedkamers in de gebouwen die daar nog
niet mee zijn uitgerust.
Sturing en partnerships:
De Aankoopcentrale (Dienst Mobiliteit) en het Departement Sociale Economie van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2005

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
638 abonnees bij de
MIVB (2011)

Beoogde resultaten
Verhoging van het aantal
jaarabonnees bij de
MIVB
167 abonnees bij de
Verhoging van het
MTB (2011)
aantal jaarabonnees bij
de MTB
374 abonnees bij de
Verhoging van het
NMBS (2011)
aantal jaarabonnees bij
de NMBS
48 abonnees bij de TEC
Verhoging van het aantal
en bij De Lijn (2011)
abonnees bij de TEC en
bij De Lijn
59 begunstigden van de Verhoging van het aantal
fietsvergoedingen (2011) begunstigden van de
fietsvergoeding
2 fietsen ter beschikking Verhoging van het aantal
van het personeel
fietsen die ter
gesteld (2011)
beschikking van het
personeel worden
gesteld
82 schone auto’s in het
Verhoging van het aantal
wagenpark van het
schone auto’s
OCMW (2011)
808.723 km afgelegd
door het wagenpark
(2011)

Vermindering van het
aantal kilometers dat
werd afgelegd

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Jaarlijks aantal abonnees Januari 2013
bij de MIVB
Jaarlijks aantal abonnees Januari 2013
bij de MTB
Jaarlijks aantal abonnees Januari 2013
bij de NMBS
Jaarlijks aantal abonnees Januari 2013
bij de TEC en bij De Lijn
Jaarlijks aantal
begunstigden van de
fietsvergoeding
Aantal fietsen die ter
beschikking van het
personeel worden
gesteld
Jaarlijks aantal schone
auto’s die door het
Wagenpark worden
aangeschaft
Jaarlijks aantal
kilometers dat door het
Wagenpark wordt
afgelegd

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.04

OPSTELLEN VAN SCHOOLVERVOERSPLANNEN ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
Een te groot aandeel ouders brengt zijn kinderen nog altijd met de auto naar school, wat leidt tot veel files
vóór de school en risico’s op ongevallen. De wetgever heeft intussen in de buurt van de scholen zones 30
ingevoerd en de Stad probeert de toegang tot de scholen al jarenlang veiliger te maken door middel van
verschillende inrichtingen (verkeersplateaus, oversteekplaatsen voor voetgangers, ‘kiss and ride’parkeerplaatsen, plaatsen voor schoolbussen, fietsenstallingen enz…). Toch is het belangrijk dat daarbij
rekening is gehouden met de behoeften van de school, het onderwijzende personeel, de leerlingen en de
ouders. Dat is dan ook de bestaansreden van de schoolvervoersplannen (SVP), die bedoeld zijn om het gebruik
van andere vervoermiddelen te promoten – zowel om naar school te gaan als voor schoolactiviteiten. Het SVP
is een instrument dat bedoeld is om de gewoonten van de ouders en van het onderwijzende personeel een
andere wending te geven, zodat het modale aandeel van de auto wordt verminderd. Na een analyse van de
toestand worden maatregelen voorgesteld om de toegang tot de school met de fiets, te voet en met het
openbaar vervoer veiliger te maken en te verbeteren, om de ouders te sensibiliseren enz… Acties in dat
verband zijn bijvoorbeeld het in groep met de fiets naar school rijden, een fietsopleidingsprogramma, de
inrichting van fietsenstallingen, de herinrichting van gevaarlijke zones, de aanleg van ‘kiss and ride’ en
snelheidsremmers, het aanbrengen van smileys op de voetpaden om de beveiligde oversteekplaatsen vlakbij
scholen aan te duiden enz… Ieder SVP omvat drie fases:
1. Diagnose (onderzoek van het aanbod op het gebied van het vervoer, de herkomst van de leerlingen en de
verplaatsingswijze die ze gebruiken);
2. Plan (maatregelen die door de school en andere overheidsdiensten moeten worden getroffen);
3. Uitvoering en evaluatie van het plan.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt sinds 2006 30 basisscholen per jaar financieel (korting bij
aankoop van didactisch materiaal) en pedagogisch (hulp via de vzw Green) gedurende een periode van 3 jaar
om een schoolvervoersplan uit te werken en in de praktijk om te zetten. De adviseurs mobiliteit van de Stad
worden gevraagd om als tussenpersoon dienst te doen bij de lancering van de actie en om de aanvragen van
de scholen voor de realisatie van structurele maatregelen te begeleiden (bv. inrichtingen van de onmiddellijke
omgeving van de scholen). In het kader van de Week van Vervoering kent het Gewest ook een subsidie toe aan
de scholen en de gemeenten die projecten wensen te voeren ten gunste van de zachte mobiliteit (cf. Actie
3.2.5). De volgende Brusselse scholen hebben sinds 2006 hun SVP uitgewerkt:
2006-2007:
Gesubsidieerde Vrije Lagere School Sint-Jans Berchmanscollege - Kristus Koning Assumpta Sint-Jorisbasisschool - Ecole Catteau-Aurore
2007-2008:
Basisschool ‘t Plantzoentje – Kakelbontschool - Ecole maternelle n°13 Catteau-Victor Horta
2008-2009:
Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls - Lycée La Retraite - Maria Boodschap - Ecole maternelle
Dachsbeck - Institut St-Louis (1 en 2)

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van het gebruik van de auto, van de luchtverontreiniging en van de geluidshinder
/ Begunstigden: de gemeenschap
Economie: betere toegankelijkheid van de scholen - beperking van het aantal ongevallen - besparingen
brandstof / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: kinderen zelfstandig maken bij hun verplaatsingen - betere veiligheid van de kinderen /
Begunstigden: de kinderen en de ouders
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidie en gewestelijke omkadering via de vzw Green die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
gesubsidieerd - begeleiding door de Cel Mobiliteit om de scholen in hun ontwerp voor een SVP te
ondersteunen en te helpen
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in partnership met de vzw Green, het Departement Openbaar
Onderwijs (voor de scholen van de Stad), de directies van de scholen van de andere netten en de Politie
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2006

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
24 scholen die een
schoolvervoersplan
hebben (2010-2011)
14 scholen die met een
schoolvervoersplan zijn
begonnen (2010-2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
scholen die een SVP
hebben
Toename van het aantal
scholen die met een SVP
zijn begonnen

Gekozen indicator
Aantal scholen die een
SVP hebben

Evaluatieperiode
September 2012

Aantal nieuwe scholen
die met een SVP zijn
begonnen

September 2012
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.05

OPENBARE RUIMTE OPNIEUW GEZELLIG MAKEN

Actie, doelstellingen en context:
De openbare ruimten in stadsmilieus worden overspoeld door het autoverkeer. Het lawaai, de vervuiling, de
onveiligheid die zij met zich brengen, ontnemen de meeste stadsbewoners iedere zin om door de stad te
wandelen, op een terras te gaan zitten, met elkaar te praten, te fietsen of gebruik te maken van het openbare
vervoer, dat zich toch in het drukke stadsverkeer vast rijdt. Het is dan ook belangrijk dat het publiek op
sommige momenten de stad opnieuw zelf kan inpalmen om er te wandelen, aan activiteiten deel te nemen,
elkaar te ontmoeten en van de stad te genieten terwijl er geen (of op zijn minst veel minder) autoverkeer is. In
dat kader ondersteunt de Stad de volgende acties:
- ‘Autoloze zondag’ (rond 22 september): op deze dag wordt het publiek gesensibiliseerd voor de impact van
de auto. Tijdens de autoloze zondag mag de auto een dag lang niet worden gebruikt en worden andere
verplaatsingswijzen gepromoot. Er worden die dag ook heel wat activiteiten georganiseerd waarmee de
burgers de Stad en haar patrimonium op een andere manier kunnen ontdekken. In 2009 bijvoorbeeld werden
de volgende activiteiten georganiseerd: bewegwijzerde en begeleide fietstochten, Landelijk Brussel, Le Beau
Vélo de Ravel, opredens door straatartiesten, een enorme honderden meter lange gastentafel, enz. De Stad
legde ook een dorp aan op het Sint-Nikolaasplein te Neder-Over-Heembeek, waarbij mobiliteit en duurzame
ontwikkeling door verschillende animaties in de spotlights werden geplaatst. Geïnteresseerden konden daar
ook een bezoek brengen aan de stand van de gemeente die in het teken van de mobiliteit stond.
- Week van Vervoering (16-22 september): het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekent op de gemeenten om
via een groot aantal sensibiliseringsacties verschillende alternatieve verplaatsingswijzen voor de auto te
promoten en zich daarbij tot alle mogelijke doelgroepen te richten (ondernemingen, scholen, particulieren
enz…). Iedere dag van de week staat in het teken van een ander thema. In 2009 dienden drie scholen
actieontwerpen in; in 2010 waren het er vier.
- Terkamerenbos: tijdens de zomer en de zomerweekends wordt het bos voor het autoverkeer afgesloten.
- Straten voorbehouden voor kinderen: tijdens de zomer kunnen buurtinwoners die dat wensen, aan de Stad
vragen om hun straat voor het autoverkeer af te sluiten, zodat hun kinderen er in alle veiligheid kunnen spelen
(4 afgesloten straten in 2010).
De actie « Autovrije Vijfhoek », welk in 2008 en 2009 georganiseerd werd en waardoor de Vijfhoek afgesloten
werd tijdens het Irisfeest in de maand mei, is in 2010 niet meer georganiseerd. Het is niet voorzien om die
actie nog in 2011 te laten doorgaan. Andere projecten zijn nu bestudeerd en zullen later in concrete vorm
gegoten worden.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van het gebruik van de auto, van de luchtverontreiniging en van de geluidshinder
/ Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van het aantal verkeersongevallen - toename van de toeristische activiteiten
en van het gebruik van de horecasector tijdens de autovrije zondagen / Begunstigden: de gemeenschap
en de horecasector in het bijzonder
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - gezelligheid dankzij de talrijke activiteiten / Begunstigden:
de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Specifiek budget voor de behandeling van de afwijkingen (‘Autoloze zondag’) - coördinatie van de acties van de
‘Autoloze zondag’ door de human resources van de Cel Mobiliteit - doelgerichte gewestelijke subsidies
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Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in partnership met het departement Demografie (Cel
Strafregister voor de afwijkingen), het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport, het Departement
Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving voor de animaties), de Politie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
scholen (voor de projectoproep scholen-gemeenten)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Beoogde resultaten
Behoud of toename van
het aantal evenementen
waarop de burgers zich
de openbare ruimte
opnieuw kunnen toeeigenen

Gekozen indicatoren
Aantal evenementen
waarop de burgers zich
de openbare ruimte
opnieuw kunnen toeeigenen

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
5 evenementen waarop
de burgers zich de
openbare ruimte
opnieuw kunnen toeeigenen (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.06

ZACHTE VERPLAATSINGEN EN ALTERNATIEVEN VOOR DE
INDIVIDUELE AUTO OPWAARDEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad voert sinds 1995 een globaal beleid ten gunste van de zachte verplaatsingen. Dat beleid is gericht op
het naleven van een hiërarchie van de wegen, waarbij bij renovatieprojecten van straten minder ruimte wordt
gemaakt voor de auto (verbreding van trottoirs, nieuwe middenbermen, verbetering van de oversteekplaatsen,
versmalling van de wegen, aanleg van fietspaden) en waarbij hoogwaardige en aangename ruimten worden
gecreëerd voor iedereen – ook voor de mensen met beperkte mobiliteit. Die praktijken vormen een aanvulling
bij de projecten voor zone 30 of voetgangerszones die gericht zijn op een verlaging van de snelheid van de
voertuigen en een verbanning van doorgaand verkeer.
Daarnaast worden – naast de diverse projecten ten gunste van fietsers die in de volgende rubriek worden
voorgesteld (cf. Actie 3.2.7 en volgende) – ook maatregelen getroffen om de voetpaden te verbeteren
(voetgangerszones, fasering van de verkeerslichten, inrichtingen voor personen met beperkte mobiliteit). Ten
slotte kan het Cambio autodelensysteem, dat intussen al goed ontwikkeld is in het centrum, ook in andere
wijken van de Stad worden geïntroduceerd en kunnen er parkeerfaciliteiten worden voorzien voor de
voertuigen die daarbij worden ingezet.
Het is in dat kader dat het beleid van de Stad past op het gebied van de zachte verplaatsingen en alternatieve
oplossingen voor de individuele auto. Dat beleid leverde verschillende acties op, die in de volgende fiches
worden beschreven:
-

Actie 3.2.06.a:
Actie 3.2.06.b:
Actie 3.2.06.c:
Actie 3.2.06.d:
Actie 3.2.06.e:

Zone 30 op het volledige grondgebied van de Vijfhoek invoeren
Voetgangerszone rond de Grote Markt uitbreiden
Het systeem van autodelen ontwikkelen
Elektrische oplaadpalen installeren
Commerciële snelheid van het bovengronds openbaar vervoer verbeteren

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

•

Milieu: beperking van de luchtverontreiniging en de geluidshinder - beperking van de CO2-uitstoot /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: beperking van het doorgaand verkeer en gelijktijdig verbetering van het plaatselijke verkeer
- vermindering van de tijd die in files wordt doorgebracht - creëren van werkgelegenheid door de
invoering en de uitwerking van het autodelensysteem / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers
van de diensten van de Stad
Sociaal: vermindering van het aantal verkeersongevallen - verbetering van de levenskwaliteit in de
wijken - delen van de openbare ruimte door alle gebruikers, met inbegrip van de personen met
beperkte mobiliteit / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de diensten van de Stad

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

237

Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.06.a

ZONE 30 OP HET GRONDGEBIED VAN DE VIJFHOEK LATEN
RESPECTEREN

Actie, doelstellingen en context:
In 2005 voerde de Stad bij wijze van proefproject en in toepassing van haar gemeentelijk verkeer
leefbaarheidsplan voor de Vijfhoek in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw-wijk een zone 30 in. Een en ander
paste ook in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Staat en het Gewest. In 2006 werd
een andere zone 30 ingevoerd in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt (de voormalige
Comfortzone). De Stad vertrouwde daarna een studieopdracht toe voor de invoering van zones 30 in de wijken
‘Begijnhof-Vaart’, ‘Zenne’, ‘Marollen’ en ‘Koninklijke-Centrum-Martelaren’. Terwijl die opdracht nog liep,
besliste de Stad op 18 mei 2009 omwille van onder meer de zichtbaarheid en de rationalisatie van de
signalisatie, om de perimeter van de zones 30 te herzien en ze te groeperen, zodat de Vijfhoek tot één enkele
zone 30 werd omgevormd, met uitzondering van de centrale lanen en de Diksmuidelaan zolang die niet zijn
heraangelegd. Er werd dan ook aan een studiekantoor gevraagd om de haalbaarheid van het project te
analyseren (noodzakelijke maatregelen, budget, retroplanning). Het was daarbij de bedoeling om de zone 30
vanaf de maand september 2010 van kracht te laten worden. Toen waren er 120 verkeersborden aan de
ingang en 116 aan de uitgang van de zone geplaatst, evenals 84 wegmarkeringen (herhaling zone 30). Deze
maatregelen hebben het mogelijk gemaakt dat de uitgebreide zone 30 van kracht werd. Binnen de zone
werden er 200 verkeersborden weggehaald. De Stad heeft een eerste evaluatieperiode voorzien om de zone
30 daadwerkelijk te maken via de plaatsing van 10 preventieve radars. De plekken waar grote
snelheidsoverschrijdingen vaak worden vastgesteld, zullen diepgaand bestudeerd worden om infrastructurele
maatregelen te nemen. Contact is eveneens genomen met het Parket opdat gevolg wordt gegeven aan de PV’s
die de Politie opmaakt.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van het autoverkeer, van de luchtverontreiniging en van de geluidshinder /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van het aantal ongevallen - grotere aantrekkelijkheid van het stadscentrum /
Begunstigden: de bevolking van de stad, de toeristen
Sociaal: betere levenskwaliteit van de inwoners - delen van de openbare ruimte door alle gebruikers /
Begunstigden: de inwoners van de stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Haalbaarheidsstudie toevertrouwd aan een studiebureau voor een budget van 82.300 euro incl. btw (kredieten
overgedragen op bedragen van eerdere opdrachten)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met het Departement Wegeniswerken en de
Politie
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
September 2010

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
De snelheidsbeperking 85% van de
tot 30 km/u is niet
automobilisten
genoeg gerespecteerd respecteren de
snelheidsbeperking tot
30 km/u

Gekozen indicatoren
Percentage van de
automobilisten die de
snelheidsbeperking tot
30 km/h in de Vijfhoek
respecteren

Evaluatieperiode
Janvier 2013
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.06.b

VOETGANGERSZONE ROND DE GROTE MARKT UITBREIDEN

Actie, doelstellingen en context:
In oktober 2002 had het College van Burgemeester en Schepenen de aanleg van een voetgangerszone rond de
Grote Markt en het Sint-Goriksplein goedgekeurd. Hierover werd een studie uitgevoerd en evolueerde het
project verder. In 2004 keurde het College het statuut van zone 30 goed met een uitbreiding van de perimeter
tot voorbij de Sint Jakobswijk. Hierbij werden verkeerslussen ingevoerd en kregen alleen nog de inwoners
parkeerplaatsen toegewezen. Op die manier werd het doorgaande verkeer afgeraden. Een aantal straten
bleven autovrij. In 2005 en 2006 werden na een openbare raadpleging nieuwe aanpassingen doorgevoerd. Zo
werd de Grasmarkt binnen de perimeter van de voetgangerszone opgenomen. De effectieve invoering van de
zogenaamde Comfortzone vond plaats in 2007. Tijdelijk werden daar dranghekken opgesteld.
In 2008 kreeg het begrip voetgangerszone de overhand. Daarbij werd nagedacht over de mogelijkheid om de
voetgangerszone uit te breiden. Daarvoor werd begin 2009 een nieuwe openbare raadpleging georganiseerd.
De uitbreiding voorziet begeleidende maatregelen: de herinrichting op gelijksvloer van de meeste autovrije
straten, andere inrichtingsprojecten (Muntplein, Agoraplein, onmiddellijke omgeving van het Centraal Station
enz…), de plaatsing van automatische inzinkbare paaltjes, de identificatie van categorieën en de uitwerking
van procedures voor het verkrijgen van doorlaatbewijzen waarmee de drager toegang krijgt tot de
voetgangerszone. Dit project zal in fases worden ingevoerd. In 2010 worden de plaatsen voor de palen
gekozen en worden de eerste straten heringericht. Toch zal de uitvoering van dit project meerdere maanden
of zelfs enkele jaren in beslag nemen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verdwijnen van autoverkeer, van de luchtverontreiniging en van de geluidshinder /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: beperking van het aantal ongevallen - grotere aantrekkelijkheid van het stadscentrum /
Begunstigden: de bevolking van de stad, de toeristen
Sociaal: betere levenskwaliteit van de inwoners - gezelliger karakter van de openbare ruimte /
Begunstigden: de inwoners van de stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Ongeveer 7 miljoen euro bij het gewone en het buitengewone budget van de Stad voor de plaatsing van palen,
de automatisering van de toegang tot de Grote Markt door inzinkbare paaltjes, de inrichting van de straten
rond de Grote Markt en de inrichting van het Muntplein en van het Agoraplein
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met het Departement Wegeniswerken, de
Politie en Beliris
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Onbepaald

Start
2009

Voltooiing
-
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
3.261 meter autovrije
Uitbreiding van de
Oplevering van de
straten rond de Grote Markt autovrije straten rond werken en aantal
de Grote Markt
geïnstalleerde inzinkbare
palen
Muntplein beschadigd en
Herinrichting van het Oplevering van de
werken en aantal
overvol en Leopoldstraat
Muntplein en
niet ingericht als
heraanleg van de
geïnstalleerde inzinkbare
Leopoldstraat als
palen op het Muntplein
voetgangerszone
voetgangersstraat
en in de Leopoldstraat
Agoraplein beschadigd en
Heraanleg van het
Oplevering van de
niet ingericht als
Agoraplein als
werken en aantal
voetgagerszone
voetgangersplein
geïnstalleerde inzinkbare
palen op het Agoraplein
Straten rond het Beursplein Verplaatsing van de
Oplevering van de
eindstations voor de werken en aantal
(Maus, Beurs en deel van
Zuid) beschadigd en met
bussen naar de
geïnstalleerde intrekbare
aanwezigheid van een
centrale lanen in
palen
eindstation voor de bus
september 2010 en
heraanleg van de
straten als autovrije
straten

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.06.c

HET SYSTEEM VAN AUTODELEN ONTWIKKELEN

Actie, doelstellingen en context:
Cambio, een onderneming die door de (gewestelijke en gemeentelijke) overheden wordt ondersteund, werkte
de afgelopen jaren een autodeeldienst uit met verschillende abonnementsformules, waar zowel particulieren
als ondernemingen gebruik kunnen van maken. Eén auto van Cambio vervangt 7 tot 8 afzonderlijke auto’s en
helpt op die manier aanzienlijk de parkeerdruk in de stad verlagen. Overigens werd intussen vastgesteld dat de
gebruikers van de dienst de auto’s ook veel rationeler gebruiken. Er werd ook een partnership in het leven
geroepen tussen Cambio en de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) voor de
promotie van de Cambio-dienst door de MIVB en de hantering van lagere tarieven voor abonnees van de
MIVB.
De dienst werd in 2003 opgestart met 3 autodeelstations. In 2010 zijn er al 19 stations verspreid over het
grondgebied van de Stad, waar de klanten kunnen kiezen uit 62 verschillende voertuigen. Het
gebruikspercentage van die auto’s bedraagt gemiddeld 37 % - wat betekent dat ieder voertuig gemiddeld
negen uur per dag wordt uitgeleend.
Cambio wil in 2011 nog vier nieuwe stations over het hele grondgebied van de Stad openen: De Wand,
Gutenbergsquare, Rouppe en Centraal Station. De Stad zal op haar beurt parkeerfaciliteiten bieden aan de
abonnees van de autodeelverenigingen die door de Stad zijn erkend, door voor ieder voertuig dat in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gebruikt, een gratis parkeerkaart ter beschikking te stellen die over het
volledige grondgebied van de Stad geldig is.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van het aantal voertuigen in de stad - vermindering van de vervuiling door de
indienststelling van recente en weinig vervuilende voertuigen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: betere toegankelijkheid van het stadscentrum / Begunstigden: de inwoners en de
gebruikers van de diensten van de Stad
Sociaal: betere levenskwaliteit van de inwoners - gezelliger sfeer op de openbare ruimte, onder meer
door de ‘herovering’ van de parkeerplaatsen / Begunstigden: de inwoners van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Inrichting van specifieke parkeerplaatsen voor autodeelauto’s - budget van het Departement Wegeniswerken
voor de uitrusting van de stations (signalisatie, slagbomen), hetzij 678.60 euro per parkeerplaats (totaal van
13.572 euro voor 20 plaatsen)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met het Departement Wegeniswerken, de
Politie en Cambio
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2003

Voltooiing
-
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
19 stations voor
Toename van het aantal
autodeelauto’s (2011)
stations
60 autodeelauto’s (2011) Toename van het aantal
gedeelde auto’s
Parkeer reglement moet Gratis parkeren op het
nog aangepast worden
grondgebied van de Stad
(2011)
Brussel voor alle
Cambio-voertuigen (+/100 voertuigen)
1.082 Cambio-klanten
die in de Stad woonden
(mei 2011)

Toename van het aantal
klanten die in de Stad
wonen

Gekozen indicatoren
Aantal beschikbare
stations
Aantal beschikbare
autodeelauto’s
Aantal parkeerkaarten
die het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
aan de voertuigen van
de fleet van Cambio
toekent
Aantal klanten die in de
Stad Brussel wonen

Evaluatieperiode
Januari 2013
Januari 2013
Januari 2013

Januari 2013
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.06.d

ELEKTRISCHE OPLAADPALEN PLAATSEN

Actie, doelstellingen en context:
Vanuit het standpunt van de energie bekeken zijn elektrische voertuigen minder vervuilend. Ze laten ook het
gebruik van verschillende energiebronnen toe, met inbegrip van hernieuwbare energiebronnen. In dat opzicht
dragen ze bij tot duurzaam vervoer. De invoering van elektrische en hybride voertuigen op de markt verloopt
vrij langzaam, maar de experts menen dat de elektrificatie van het vervoer een van de middelen is dat kan
helpen om het energieaanbod te diversifiëren.
Teneinde de ontwikkeling van dit type voertuig te bevorderen, is het dus belangrijk om oplaadpalen te
installeren. De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer is van plan om een subsidie toe te
kennen aan de gemeenten die elektrische oplaadpunten op hun grondgebied installeren en wil van Brussel
vanaf 2010 een pilootstad maken. Dankzij die subsidie zullen de palen kunnen worden aangekocht,
geïnstalleerd en onderhouden.
In 2011 blijft het project lopen maar andere partners nemen deel aan de actie: het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Publieke Parkings, de gemeenten.
Bovendien steunt de Stad ook de plaatsing van oplaadpalen in publieke of privé-parkings of nog in
tankstations.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: vermindering van de luchtverontreiniging - vermindering van de geluidshinder / Begunstigden:
de gemeenschap
Sociaal: positieve impact op de gezondheid en de levenskwaliteit / Begunstigden: de inwoners van de
Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidie van de federale overheid (begrensd tot maximaal 200.000 euro)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) et het Departement Wegeniswerken in partnership met de
federale overheid (FOD Mobiliteit en Vervoer)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Onbepaald

Start
Januari 2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Gekozen indicator
Evaluatieperiode
11 operationele
Toename van het
Aantal operationele
Januari 2013
elektrische oplaadpalen aantal geïnstalleerde
elektrische oplaadpalen
(2011)
elektrische oplaadpalen
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.06.e

COMMERCIËLE SNELHEID VAN HET BOVENGRONDS OPENBAAR
VERVOER VERBETEREN

Actie, doelstellingen en context:
In het kader van haar ‘Vicom’-programma heeft de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
(MIVB) de opdracht om de commerciële snelheid en de regelmaat van het bovengrondse openbaar vervoer te
verbeteren. De snelheid en de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer zijn immers twee van de
belangrijkste criteria die de keuze van het gebruikte vervoermiddel bepalen. Overigens laat een hogere
snelheid ook een betere rotatie en hogere frequenties toe.
In 2006 bedroeg de commerciële snelheid van het bovengronds openbaar vervoer slechts 17,1 km/u voor de
trams en 17,9 km/u voor de bussen – terwijl ze in 2005 voor de metro 29,7 km/u bedroeg. Het is de bedoeling
om voor ieder van de prioritaire bovengrondse lijnen die in het ‘Vicom’-plan 2006-2010 werden omschreven,
een snelheid van 20 km/u te bereiken, voor de andere lijnen 18 km/u en gemiddeld 12 km/u. Voor 2010 zou
90 % van het tramnetwerk in een beschermde baan moeten lopen (63 % op het einde van 2005). Voor de
bussen zou dat aandeel 40 % moeten bedragen (9 % op het einde van 2005).
Hiervoor moeten 250 zwarte punten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden weggewerkt. Een absolute
prioriteit van de acties betreft een reeks assen die het grondgebied van de Stad Brussel doorkruisen: de
Louizalaan (trams 93 en 94)°, de Noord-Zuid-as (trams 3 en 4) en de buslijnen 38, 49, 63, 64, 71, 88 en 95. De
Stad analyseert samen met de MIVB de aanvragen en zoekt naar gemeenschappelijke oplossingen (cf. eigen
bedding, voorrang bij verkeerslichten, vooruitgeschoven stopplaatsen enz…). Om die acties uit te voeren,
worden een planning en budgetten die de verdeling van de kosten nauwkeurig bepalen, met de MIVB
besproken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: opwaardering van de alternatieve oplossingen - vermindering van het aantal zwarte punten, stops
door trams en bussen en de uitstoot van schadelijke stoffen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: betere toegankelijkheid van de ondernemingen met het openbaar vervoer - verlaging van de
exploitatiekosten van het openbaar vervoer dankzij een betere rotatie van de bussen en trams /
Begunstigden: de ondernemingen in Brussel, de gebruikers en de MIVB
Sociaal: grotere aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor het publiek door een hogere frequentie
en een hogere commerciële snelheid / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de diensten van de
Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Heraanleg van de wegen - investeringen
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met het Departement Wegeniswerken, de
MIVB en de Politie
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
-

Start
2006

Voltooiing
-
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
95 zwarte punten op het Vermindering van het
grondgebied van de Stad aantal zwarte punten
(2011)

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal zwarte punten die Januari 2013
op het grondgebied van
de Stad werden
weggewerkt
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.07

VERPLAATSINGEN PER FIETS BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad voerde jaren geleden al een beleid dat bedoeld is om het gebruik van de fiets te bevorderen. Daarbij
werkt men in drie richtingen: de ontwikkeling van een zelfbedieningsysteem voor fietsen, de invoering van de
nodige infrastructuren (fietsenstallingen en inrichting van de wegen) en de sensibilisering voor en de
voorlichting over fietsen. De Stad adviseert het gebruik van de fiets niet alleen voor de woonwerkverplaatsingen van zijn personeel, maar houdt ook steeds meer rekening met de fietsers in het kader van
de heraanleg van wegen: fietspaden, beperkt eenrichtingsverkeer, speciale stroken voor fietsers vooraan aan
de verkeerslichten enz… Toch moet er nog heel wat werk worden verzet om de bestaande wegen aan de
behoeften van de fietsers aan te passen en om ervoor te zorgen dat de ‘fietsreflex’ binnen de administratie
algemeen wordt aanvaard. Bovendien moeten overal op het grondgebied voldoende mogelijkheden worden
voorzien om de fietsen te stallen. Daarbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met winkels, scholen,
culturele en sportcentra. Op verzoek van de huurders van de Grondregie installeerde de Stad in sommige
gebouwen beveiligde en overdekte fietsenstallingen. Daarnaast werd een plan uitgedrukt waarop de gratis en
overdekte fietsenstallingen worden aangeduid binnen een straal van 500 meter rond ieder gebouw. Toch is
het niet mogelijk om in ieder complex een fietslokaal in te richten. Daar zijn de gebouwen niet altijd op
voorzien. In 2006 lanceerde de Stad ‘Cyclocity’, een initiatief waarbij fietsen volgens een
zelfbedieningsformule in de volledige Vijfhoek werden aangeboden. In 2009 werd dit idee door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest onder de naam ‘Villo’ overgenomen en tot het volledige gewestelijke grondgebied
uitgebreid. Aanvullend op het groene wandelpad dat het Gewest zal omsluiten met een 75 km lang circuit
doorheen heel gevarieerde sites en landschappen, wil de Stad ook gemeentelijke trajecten uitstippelen, zoals
een fiets- en wandelpad doorheen Neder-Over-Heembeek naar het domein van de Drie Fonteinen in
Vilvoorde. Daarnaast worden samen met Leefmilieu Brussel – BIM plannen besproken in het kader van het
groene netwerk. Tijdens de editie 2009 van ‘Velo-City’ ondertekende de stad het Charter van Brussel dat ten
doel heeft om het aandeel van de verplaatsingen met de fiets op te trekken tot 15 % van het totale aantal
verplaatsingen. De Stad verklaarde zich daarmee bereid om op dat vlak een voluntaristisch beleid te voeren. In
het kader van het gewestelijke observatorium van de fiets voert de vzw Pro Velo op de belangrijkste
kruispunten tellingen uit om op basis daarvan de evolutie van het aantal fietsers op te volgen. Dat aantal is
constant aan het stijgen – en dan vooral op de plaatsen waar bij de (her)aanleg van de wegen rekening werd
gehouden met de fietsers (bv. in de Wetstraat).
Het is dus in dat kader dat het beleid van de Stad met betrekking tot de verplaatsingen met de fiets past. Dat
leidde intussen tot verschillende acties, die in de volgende fiches worden beschreven:
-

Actie 3.2.07.a:
Actie 3.2.07.b:
Actie 3.2.07.d:
Actie 3.2.07.e:

Invoeren en het gebruik van huurfietsen ondersteunen
Stallen van fietsen vergemakkelijken
Aanpassingen van het wegennet ten gunste van fietsers voorzien
Sensibiliseren voor en opleiden in het gebruik van de fiets

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de luchtverontreiniging dankzij de stijging van het modale aandeel van de
fiets - verlaging van de geluidshinder / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van het aantal verkeersongevallen - minder slijtage van de wegen /
Begunstigden: de gebruikers en de belastingplichtigen
Sociaal: positieve impact op de gezondheid en de levenskwaliteit - versterking van de sociale banden verplaatsingswijze die ook voor achtergestelde categorieën toegankelijk is - minder gevaar voor de
veiligheid van door een gemotoriseerde voertuigen / Begunstigden: de inwoners van de Stad
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.07.a

INVOEREN EN HET GEBRUIK VAN HUURFIETSEN ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
In 2007 lanceerde de Stad tijdens de Week van Vervoering bij wijze van proefproject ‘Cyclocity’, een eerste net
van 23 stations in de Vijfhoek waar fietsen volgens een zelfbedieningsformule werden aangeboden. De
praktische uitvoering van het project werd aan de onderneming JC Decaux toevertrouwd. Het systeem raakte
niet echt van de grond, doordat het bediende grondgebied te klein was, de fietsen te zwaar waren rekening
houdend met de hoogteverschillen die moesten worden overwonnen en de niet echt aantrekkelijke tarieven.
Uit dat experiment werden de nodige conclusies getrokken. Zo was men tot het besef gekomen dat men in
feite een uitgebreid net op gewestelijke schaal zou moeten voorzien. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam
dan ook het dossier over en lanceerde op basis daarvan ‘Villo’, een verbeterd product. Daarbij werd nog altijd
met JC Decaux samengewerkt.
Eind 2010 beschikken de 59 Villo-stations over niet minder dan 710 fietsen. De stations zijn op een deel van
het grondgebied geïnstalleerd (de Vijfhoek, de Louizalaan, de Europese wijk en het zuiden van Laken). De Stad
stelde gratis de plaatsen voor de fietsenstallingen van de stations ter beschikking, maar zorgde er gelijktijdig
voor dat de commerciële reclame zoveel mogelijk werd beperkt en dat er een goede intermodaliteit met het
openbaar vervoer behouden bleef.
Sindsdien is het mogelijk om met een lange- of kortetermijnabonnement van een fiets gebruik te maken om
door de stad te rijden (gratis voor het eerste half uur).
Op termijn is het de bedoeling om niet alleen de gemeenten van de eerste kroon te coveren, maar het
netwerk verder uit te breiden. De Stad is vragende partij om het netwerk naar het noorden uit te breiden naar
Neder-Over-Heembeek, Laken en Haren.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de verontreiniging en van de geluidshinder ten gevolge van de toename van
het modale aandeel van de fiets / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van het aantal verkeersongevallen - lagere slijtage van de wegen /
Begunstigden: de gemeenschap en de Stad
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - versterking van de sociale banden - verplaatsingswijze die
voor iedereen toegankelijk is - minder gevaar voor de veiligheid van de andere gebruikers /
Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Bijdrage tot de financiering van het stelsel door JC Decaux vrij te stellen van de bijdrage voor de plaatsing van
reclamevoorzieningen voor de stations - concessies van het wegennet. Door die overeenkomst gaan er
inkomsten verloren, doordat op de plaatsen van de stations betalende parkeerplaatsen moeten verdwijnen
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in partnership met het Departement Wegeniswerken en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Voltooiing
-
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
59 bestaande Villostations (2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
stations op het
grondgebied van de Stad
710 fietsen beschikbaar Toename van het aantal
fietsen die volgens de
volgens de
zelfbedieningsformule
zelfbedieningsformule
worden aangeboden
(2011)
4.754 abonnees die in de Toename van het aantal
Stad wonen (2011)
abonnees die in de Stad
wonen
Iedere fiets werd
Toename van het
gemiddeld 1,7 keer per
gebruik van de fiets per
dag gebruikt (2011)
dag

Gekozen indicatoren
Aantal Villo stations op
het grondgebied van de
Stad
Aantal fietsen die
volgens de
zelfbedieningsformule
worden aangeboden
Jaarlijks aantal Villo
abonnees die in de Stad
wonen
Gemiddeld aantal keren
dat iedere fiets iedere
dag wordt gebruikt

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.07.b

STALLEN VAN FIETSEN VERGEMAKKELIJKEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad voerde jaren geleden al een beleid in dat het fietsen in de stad moest bevorderen. De invoering van
infrastructuren voor de stalling van de fietsen maakt daar integraal deel van uit. Na een samenwerking met
ACKA, dat een honderdtal fietsenstallingen plaatste waarvan de kosten door reclame werden betaald, besliste
de Stad in 2002 om een eigen netwerk te ontwikkelen van fietsbeugels, die voortaan langs de openbare weg
zouden worden opgesteld. De Stad opteerde daarbij voor een aangepast model (omgekeerde U-vorm) en
bracht bij de lancering van het model stickers op de beugels aan waarop duidelijk werd uitgelegd hoe de fietsen
op een correcte manier moesten worden vastgemaakt. Sinds 2002 zijn op basis van de aanvragen van de
fietsverenigingen 609 beugels geplaatst in de onmiddellijke omgeving van openbare gebouwen. Hierdoor is
over het volledige grondgebied een netwerk uitgebouwd. Daarnaast werd in 2009 langs de Diksmuidelaan bij
wijze van proefproject een box voor fietsen geplaatst. Dit project kreeg een positieve evaluatie. Het is nu de
bedoeling om het aantal fietsenstallingen uit te breiden en daarvoor de keuzecriteria evenals de beheerswijze
samen met het Departement Wegeniswerken en de Fietscommissie te definiëren.
De Stad legt sinds 2003 in de aanvragen voor de milieuvergunningen ook de verplichting op om een
fietsenstalling te voorzien voor iedere 10 parkeerplaatsen die worden aangelegd. In de database ‘Urbindic’ zal
een rubriek worden opgenomen met het aantal plaatsen voor fietsen die ieder jaar moeten worden aangelegd.
Die database bevat informatie die uit de door de Stad behandelde aanvragen werd gehaald. Daarnaast treft de
Stad nog andere maatregelen met betrekking tot de infrastructuren voor fietsenstallingen. Dit betreft meer
bepaald de ter beschikkingstelling van huurfietsen (cf. Actie 3.2.07.a) en de inrichting van fietslokalen in de
gebouwen van de Grondregie (cf. Actie 3.2.07.c). Een zelfde dynamiek vindt plaats in de sportinfrastructuur van
de Stad die progressief uitgerust zal worden met fietsstalllingen “type omgekeerde U”, aangepast per instelling.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de verontreiniging en van de geluidshinder dankzij de stijging van het modale
aandeel van de fiets / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: reductie van het aantal verkeersongevallen - minder slijtage van de wegen / Begunstigden:
de gemeenschap en de Stad
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - versterking van de sociale banden - verplaatsingswijze die
voor iedereen toegankelijk is - minder gevaar voor de veiligheid van de andere gebruikers /
Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van het Departement Wegeniswerken (opdracht voor 200 beugels in 2009 voor een totaal bedrag van
47.000 euro - 1 box voor fietsen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gesubsidieerd
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met het Departement Stedenbouw (Cel
Vergunningen), het Departement Wegeniswerken (Cel Parkeren langs de openbare weg) en het Departement
Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Sportdienst)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2002

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
823 beugels geplaatst
(2011)
1 box voor fietsen
(2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
geplaatste beugels
Toename van het aantal
boxen voor fietsen
(+10)
149 fietsenstallingen
Verkrijgen van
die werden gecreëerd in cijfergegevens over het
het kader van de
aantal fietsenstallingen
die werden gecreëerd in
aanvragen voor
stedenbouwkundige
het kader van de
vergunningen (2011)
aanvragen voor
stedenbouwkundige
vergunningen
Geen enkele
Verhoging van het
fietsstalling “type
aantal fietsstalling “type
omgeerde U” in de
omgeerde U”
sportinfrastructuur van
de Stad

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal geplaatste beugels Januari 2013
Aantal boxen voor fietsen Januari 2013

Aantal fietsenstallingen
die werden gecreëerd in
het kader van de
aanvragen voor
stedenbouwkundige
vergunningen

Januari 2013

Aantal fietsstalling “type
omgeerde U” in de
sportinfrastructuur van
de Stad

Januari 2013
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.07.d

AANPASSINGEN VAN HET WEGENNET TEN GUNSTE VAN FIETSERS
VOORZIEN

Actie, doelstellingen en context:
Jaren geleden voerde de Stad een beleid in waarmee het gebruik van de fiets werd gepromoot.
Aanpassingswerkzaamheden aan het wegennet maken daar integraal deel van uit. Dit heeft betrekking op
verschillende infrastructuren. In de eerste plaats is er de aanleg van (vrijliggende en gemarkeerde) fietspaden,
fietsstroken, bus- en fietsstroken (+3km in 2010) op de wegen die het vaakst door fietsers worden gebruikt en
waar de verkeerssuggestiedichtheid dat vereist. Daarnaast worden aan de verkeerslichten systematisch
opgeblazen fietsopstelstroken (fietssluizen) voorzien (+10 in 2010), waardoor de fietsers vóór de auto’s
kunnen gaan staan. Op andere plaatsen wordt beperkt eenrichtingsverkeer voorzien. Hierdoor kunnen fietsers
een kortere weg nemen in de ‘verkeerde’ richting van straten met eenrichtingsverkeer. De Stad wenst ten
slotte het netwerk van de gewestelijke fietsroutes (GFR) in overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
de Vijfhoek uit te breiden.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de vervuiling en van de geluidshinder dankzij de uitbreiding van het modale
aandeel van de fiets / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: reductie van het aantal verkeersongevallen - lagere slijtage van de weg / Begunstigden: de
gemeenschap en de Stad
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - versterking van de sociale banden - verplaatsingswijze die
voor iedereen toegankelijk is - minder gevaar voor de veiligheid van de andere weggebruikers /
Begunstigden: de inwoners en de andere gebruikers van de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van het Departement Wegeniswerken voor de aanleg van de fietspaden
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) voor de strategie van het gemeentelijke mobiliteitsplan, in
samenwerking met het Departement Wegeniswerken voor de realisatie van de aanpassingen van de wegen, de
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) voor de aanleg van de bus- en de
fietsstroken en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de GFR’s
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
38,7 km gemarkeerde
Toename van het aantal
fietspaden aan beide
kilometers gemarkeerde
zijden van de weg (2011) fietspaden
70 km beperkt
eenrichtingsverkeer

Toename van het aantal
gedeelten van straten

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal kilometers
Januari 2013
gemarkeerde fietspaden
aan beide zijden van de
weg
Aantal straten en
Januari 2013
kilometers met BEV
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Beginsituatie
(2011)
94 fietssluizen aan de
kruispunten (2011)
11,94 km bus- en
fietsstroken (2011)

Beoogde resultaten
waarvoor BEV wordt
ingevoerd
Toename van het aantal
fietssluizen
Toename van het aantal
kilometers bus- en
fietsstroken

Gekozen indicatoren

Aantal fietssluizen aan
de kruispunten
Aantal kilometers busen fietsstroken

Evaluatieperiode

Januari 2013
Januari 2013

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

253

Harmonieuze ontwikkeling van de stad
Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.07.e

PUBLIEK SENSIBILISEREN VOOR EN OPLEIDEN IN HET GEBRUIK
VAN DE FIETS

Actie, doelstellingen en context:
De Stad voerde jaren geleden een beleid in waarmee het gebruik van de fiets werd aangemoedigd.
Sensibilisering via het onderwijs maakt daar integraal deel van uit. De vzw Pro Velo ondersteunt de educatieve
acties van de leerlingen van het basisonderwijs in het kader van het gebruik van de fiets. Het is daarbij de
bedoeling om kinderen die zelf geen fiets hebben, vertrouwd te maken met het gebruik van zo’n
vervoermiddel en hen meer autonomie te bezorgen bij hun verplaatsingen. Het accent ligt daarbij op een
actief leren van de verkeersregels. Die lessen bereiden de kinderen voor op het behalen van het fietsbrevet,
dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt georganiseerd. Het programma werd in 2001 in 4 scholen
opgestart. Voor het schooljaar 2009-2010 worden 15 scholen bij het project betrokken. Vijf daarvan zullen de
kinderen op het wielerbrevet voorbereiden.
Buiten het onderwijskader ondersteunde de Stad intussen nog andere, meer algemene, sensibiliseringsacties:
− Deelname aan ‘Dring Dring’ sinds het begin van de lancering van deze gewestelijke actie tot in 2009: in het
kader van de Fietsweek, die door Pro Velo wordt gecoördineerd, stippelt de Stad een traject uit voor de
scholen van de Stad en organiseert ze op middag een fietstocht voor het gemeentepersoneel. In 2010 wil
Pro Velo van concept veranderen en een actie organiseren die de automobilisten directer bereikt.
− Ondersteuning van de vzw GRACQ voor de actie ‘Winkelen per fiets, perfect!’, van 2006 tot 2009.
− Ondersteuning van de vzw Cyclo sinds 2009 voor de organisatie van workshops voor het herstellen van
fietsen en een beurs voor tweedehandsfietsen. De vzw organiseert 3 reeksen interactieve cursussen van
telkens 6 avonden voor kleine groepen van maximaal 12 personen. Daarnaast kunnen de Brusselaars het
hele jaar door op afspraak naar de werkplaats komen om er hun fiets te herstellen. De vzw voorziet hen
hiervoor van het nodige reparatiemateriaal en biedt hen technische bijstand. De fietsbeurs vindt plaats
tijdens de Week van Vervoering van de maand september.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de verontreiniging en de geluidshinder dankzij de toename van het modale
aandeel van de fiets / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: reductie van het aantal verkeersongevallen - minder slijtage van de wegen / Begunstigden:
de gemeenschap en de Stad
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - versterking van de sociale banden - verplaatsingswijze die
voor iedereen toegankelijk is - minder gevaar voor de veiligheid van de andere weggebruikers /
Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies die aan de partnerverenigingen worden toegekend (37.000 euro in 2009 en 33.300 euro in 2010,
25.000 euro in 2011)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in partnership met de gesubsidieerde vzw’s
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2001

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
1.180 leerlingen die
werden opgeleid in het
gebruik van de fiets
(2010-2011)
36 ingeschrevenen voor
de workshops van Cyclo
(2011)

95 fietsen op de Cyclo
beurs voor
tweedehandsfietsen
verkocht (2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
klassen en opgeleide
leerlingen

Gekozen indicatoren
Totaal aantal leerlingen
die werden opgeleid in
het gebruik van de fiets

Evaluatieperiode
September 2012

Voortzetting van de
activiteit en toename
van het aantal
ingeschrevenen voor de
workshops van Cyclo
Behoud van de activiteit
en toename van het
aantal verkochte fietsen

Jaarlijks aantal
ingeschrevenen voor de
workshops van Cyclo

Januari 2013

Jaarlijks aantal verkochte Januari 2013
fietsen
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.08

SOFTWARE VOOR DE CONTROLE VAN HET WAGENPARK
AANSCHAFFEN EN GEBRUIKEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad beschikt over een uitgebreid wagenpark, waarvan het beheer door de Cel Logistiek van het
Departement Wegeniswerken wordt verzekerd. Deze actie is bedoeld om het beheer verder te verbeteren en
doeltreffender te maken met behulp van informaticatools die de beheerder een totaalzicht bieden op de
kostprijs en de gebruikskenmerken van ieder voertuig. Vroeger werd de informatie tussen de verschillende
programma’s (beheer van het tankstation, van de werkplaatsen, uitlenen van vervangingsvoertuigen, beheer
van de voorraden en de bestellingen) niet uitgewisseld, waardoor er geen globale informatie over het
wagenpark kon worden verzameld.
Door al die gegevens in dezelfde database onder te brengen, zal dit softwarepakket het beheer van de agenda
en de planning van de taken die aan de werkplaats werden toevertrouwd en de toewijzing van personeel en
materieel vergemakkelijken omdat de verschillende tussenkomsten tot twee maand vooraf voorhand zullen
kunnen worden goedgekeurd. Met behulp van de software zal ook het verbruik van de voertuigen automatisch
kunnen worden ingebracht. Op die wijze zal het mogelijk zijn om de beste manier te bepalen om iedere
opdracht afzonderlijk te vervullen: aankoop van het voertuig, leasing, interne behandeling of outsourcing van
de taak. Doordat ze een duidelijker zicht zal hebben op haar wagenpark, zal de Stad de kosten beter kunnen
beheren voor voertuigen waarop herhaaldelijk ingrijpende interventies moeten worden uitgevoerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Economie: beter globaal beheer van het wagenpark - tijd- en kostenbesparing / Begunstigden: de Stad
Milieu: toename van de levensduur van bepaalde voertuigen - vervanging van voertuigen in een
slechte staat van voertuigen die te veel verbruiken, door nieuwe en minder vervuilende voertuigen /
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Aankoop van de software voor een bedrag van 145.000 euro
Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Wagenpark)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

Beoogde resultaten
Verder invoeren van de
gegevens

Gekozen indicatoren
Alle gegevens ingevoerd

Evaluatieperiode
Januari 2013

Rationeel en analytisch
beheer van het
wagenpark

Jaarlijks verslag

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
ATAL-beheersoftware
voor het wagenpark
aangekocht in 2009.
Globaal beheer van het
wagenpark

Gemiddelde
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Beginsituatie

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren
immobilisatieperiode
van de stilstaande
voertuigen

Evaluatieperiode
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.09

GEMEENTEBEAMBTEN STIMULEREN OM IN DE STAD TE WONEN

Actie, doelstellingen en context:
Studies tonen aan dat mensen die dicht bij hun werkplek wonen, zich niet alleen gelukkiger voelen op hun
werk, maar ook veel minder afwezig zijn. Die plaatselijke inplanting versterkt bij beambten het gevoel dat ze
echt behoren tot de gemeenschap die ze dienen en leidt daardoor ook tot meer milieuvriendelijke keuzen. In
2009 woonde echter ongeveer 33 % van de beambten buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze actie
heeft ten doel om enerzijds het woon-werkverkeer van de beambten van de Stad te beperken en daardoor de
CO2-emissies te beperken en om anderzijds te kunnen beschikken over personeel dat ‘woont’ in de Stad die het
bedient. Om dat doel te bereiken, werd beslist om iedere nieuwe beambte automatisch in te schrijven in het
anciënniteitsregister van de Grondregie, dat hem in aanmerking laat komen voor een middelgrote woning met
een omkaderde huur. Anderzijds krijgt iedere beambte een dienstfiets ter beschikking op voorwaarde dat die
wordt gebruikt op de werkplek of voor het woon-werkverkeer als de beambte minstens op drie kilometer
afstand van de werkplek woont. Dit zijn aanzetten die ervoor moeten zorgen dat de beambten op het
grondgebied van de Stad wonen of blijven wonen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: stimulans voor zachte en korte verplaatsingen - vermindering van de CO2-uitstoot /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: gunstige effecten op de gezondheid (sport, vermindering van stress) - versterking van het
gevoel om tot een groep te behoren - terbeschikkingstelling van een woning / Begunstigden: de Stad
en haar beambten
Governance: motivatiebeleid van de plaatselijke overheid / Begunstigden: de beambten van de Stad en
de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Aankoop van fietsen met het budget van de Stad (19.900 euro voor 30 fietsen in 2008 en 33.120 euro voor 70
fietsen in 2009)
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement Wegeniswerken in
partnership met het Departement Personeel
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2009

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
117 beambten die over
een dienstfiets
beschikken (2011)
52 gemeentebeambten
die in een woning van de
Grondregie wonen
(2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
beambten die over een
dienstfiets beschikken
Toename van het aantal
beambten die in een
woning van de
Grondregie wonen

Gekozen indicatoren
Aantal fietsen die ter
beschikking worden
gesteld
Aantal beambten die in
een woning van de
Grondregie wonen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.10

VERMINDEREN VAN DE CO2 UITSTOOT, TE WIJTEN AAN DE
VERPLAATSINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW is met zijn 2.400 werknemers verantwoordelijk voor een groot aantal verplaatsingen – zowel in het
kader van het woon-werkverkeer als met betrekking tot professionele verplaatsingen waarvan een groot deel
met de auto wordt gemaakt – ondanks een behoorlijke bediening door het openbaar vervoer. Teneinde
tegemoet te komen aan het BTP (zie. Fiche 3.2.03) maar ook om een proactieve demarche aan te vatten tot
het doen dalen van de CO2 uitstoot die door de woon-werk verplaatsingen veroorzaakt worden, neemt het
OCMW sinds 2010 deel aan de dag « naar het werk zonder auto », met de steun van Mobiel Brussel en heeft
het dit project in 2012 uitgebreid met de week van de mobiliteit. Tijdens deze dag moedigt de instelling via
verscheidene maatregelen, de automobilisten aan om een ander vervoermiddel uit te proberen of om zich
minder te verplaatsen of om zich te verplaatsen door zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten. Gratis vervoertitels,
abonnementen voor Villo!, plans voor wandelpaden, rijwielpaden of openbaar vervoer, of ook nog
fietsuitrustingen worden uitgedeeld aan wie het wenst. Partnerschappen met verenigingen die de fiets in de
stad promoten, bieden de kans om een technische controle aan te bieden, een opleiding tot fietsen in de stad
of ook nog ateliers voor fietsherstellingen. Het is de wens van het Stuurcomité van de Lokale Agenda 21 van
het OCMW om deze deelname elk jaar te vernieuwen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

•

Milieu: sensibilisering van het personeel voor het belang van duurzame mobiliteit - vermindering van
de verplaatsingen per auto – vermindering van de vervuiling en van lawaaioverlast - beperking van de
bijdrage tot de opwarming van de aarde / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: incentives (gratis abonnement voor het openbaar vervoer) die gedeeltelijk worden
gefinancierd door de verhoging van de prijs van de parkeerplaatsen - verbetering van de
toegankelijkheid van het stadscentrum dankzij de vermindering van het gebruik van de auto door het
personeel / Begunstigden: het OCMW en de gemeenschap
Sociaal: versterking van het imago van het OCMW (coherent beleid met inachtneming van de
behoeften van het personeel) - betere levenskwaliteit van de inwoners - delen van de openbare ruimte
/ Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Partnerschappen met de operatoren van de mobiliteit in het Brussel Gewest (Mobiel Brussel, MIVB, De Lijn,
TEC, Villo !, Carpoolplaza), klein budget nodig voor de activiteiten of voor de verstrekte opleidingen.
Sturing en partnerships:
De Aankoopcentrale (Dienst Mobiliteit) en de Dienst Agenda 21 Local van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
103 deelnemers aan de
dag ‘naar het werk
zonder auto’ 2011
21 deelnemers hebben
een minder vervuilend
vervoermiddel gekozen
tijdens de dag ‘naar het
werk zonder auto’
79 kg van CO²
uitgespaard tijdens de
dag ‘naar het werk
zonder auto’

Beoogde resultaten
Organisatie van de dag
‘naar het werk zonder
auto’
Vermindering van het
aantal werknemers die
gebruik maken van de
auto om naar het werk
gaan tijdens de dag ‘naar
het werk zonder auto’
Vermindering van de
hoeveelheid van CO²
uitgestoot tijdens de dag
dankzij de deelnemers

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal deelnemers per
Januari 2013
jaar aan de dag ‘naar het
werk zonder auto’
Aantal deelnemers die
Januari 2013
een minder vervuilend
vervoermiddel hebben
gekozen tijdens de dag
‘naar het werk zonder
auto’
Kg van CO² uitgespaard Januari 2013
tijdens de dag ‘naar het
werk zonder auto’
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DOELSTELLING 4
Meer sociale cohesie
en sterkere solidariteit
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Doelstelling 4 Meer sociale cohesie en sterkere
solidariteit
De 4de doelstelling van de Agenda 21 omvat verschillende domeinen waarin de Stad acties wil voeren
die tot doel hebben de sociale cohesie en de solidariteit te versterken: toegang tot een gezond, veilig
en gezellig levenskader, gelijke kansen, toegang tot een kwaliteitsvol onderwijssysteem, opvoeding
in gezondheid, toegang tot sport, cultuur en vrijetijdsbesteding, sociale integratie en, tot slot,
internationale solidariteit en duurzame ontwikkelingssamenwerking.
Er kan geen sprake zijn van duurzame ontwikkeling zonder een reële bewustwording van de risico’s
die de huidige ontwikkeling meebrengt voor de gezondheid van de inwoners van de grote westerse
steden, of het nu gaat om luchtvervuiling, de manier van leven in de stad, slechte
voedingsgewoonten enzovoort.
Op het gebied van werkgelegenheid, erkenning of toegankelijkheid houdt de Stad rekening met al
haar burgers. Ze verbindt zich ertoe banen ter beschikking te stellen van gehandicapten en de
toegankelijkheid van openbare plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) te verbeteren.
De Stad besteedt ook bijzondere aandacht aan blinden en slechtzienden en aan slechthorenden. Ook
het statuut van de vrouw is een prioriteit op het gebied van de gelijke kansen.
Ook cultuur is een wezenlijk aspect van duurzame ontwikkeling. Cultuur is een factor van sociale
ontwikkeling, cohesie en integratie. Cultuur draagt bij tot het delen van kennis en moet voor
iedereen toegankelijk zijn.
De Stad is ook een solidaire speler en waakt erover dat ze banden onderhoudt met de sociale
groepen, tussen de generaties en tussen het Noorden en het Zuiden van onze planeet.
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4.1 Gezondheid, sport en ontspanning

Er kan geen sprake zijn van duurzame ontwikkeling zonder een reële bewustwording van de risico’s
die de huidige ontwikkeling meebrengt voor de gezondheid van de inwoners van de stad, of het nu
gaat om de manier van leven in de stad, geluidsoverlast of slechte voedingsgewoonten. Opnieuw
nadenken over gezondheid vanuit de invalshoek van duurzame ontwikkeling betekent voor de Stad
en het OCMW investeren in menselijk kapitaal door gezonde voeding en de beoefening van sport te
promoten of door geluidsoverlast te bestrijden. De acties in het kader van de Agenda 21 sluiten aan
bij die bezorgdheid en passen in het kader van een beleid ter voorkoming van
gezondheidsproblemen.
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• Actieterrein:

ACTIE 4.1.01

Gezondheid, ontspanning en sport

GELUIDSOVERLAST BESTRIJDEN

Actie, doelstellingen en context:
Stadslawaai is een grote zorg voor de inwoners. Niet alleen de verlaging van snelheidsbeperkingen (zones 30),
waarbij het achtergrondlawaai van het verkeer wordt verminderd, maar ook de manier waarop een stad is
ingericht, kan bijdragen tot de rust en de stilte (gesloten huizenblokken behouden de rust binnen in van de
blokken). De tendens van animatie in openbare ruimten (organisatie van feesten en evenementen) en
veranderende leefgewoonten, waardoor er ook steeds meer ’s nachts wordt geleefd (cafés, dancings enz…)
vormen een ander acuut probleem op het vlak van de leefbaarheid van steden. In sommige wijken moet hier
de nodige aandacht aan worden besteed als men de nachtrust van de inwoners en de leefbaarheid van de stad
wil respecteren. In het noorden van de Stad, ten slotte, wordt men ook geconfronteerd met het lawaai van
vliegtuigen. Het doel van deze actie bestaat erin om een werkgroep samen te stellen die verschillende
scenario’s en strategieën uitwerkt om de lawaaioverlast afkomstig is van (1) horecazaken en evenementen die
in de openbare ruimte worden georganiseerd; (2) technische installaties (luchtafzuigers,
airconditioningsystemen, enz.); (3) sloop- en bouwwerven; (4) weg- en luchtverkeer aanzienlijk te verminderen.
In 2010 heeft een eerste werkgroep gewerkt aan strategieën om geluidsoverlast afkomstig van het verkeer te
verminderen. Het proces is lang want verschillende diensten zijn ermee betrokken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: beperking van de impact van het lawaai op de biodiversiteit / Begunstigden: de fauna
Sociaal: gunstige effecten voor de gezondheid en de levenskwaliteit / Begunstigden: de inwoners en de
gebruikers van de stad
Economie: potentiële impact op de economische sectoren (toerisme, horeca) / Begunstigden: de
plaatselijke economische marktspelers
Governance: samenwerking tussen de plaatselijke actoren / Begunstigden: de inwoners en de
gebruikers van de stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Een beambte die verantwoordelijk is voor de opvolging van het project - samenwerking tussen de
departementen van de Stad en externe actoren (Leefmilieu Brussel - BIM, Politie, Bureau voor de Grote
Evenementen, beroepsconfederaties, verenigingen van inwoners)
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Vergunningen-Controle) in partnership met de Afvaardiging voor de
ontwikkeling van de Stad (AOS) en de Cel Milieuraadgeving, het Departement Handel en de Grondregie van de
Stadseigendommen en het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport, en in samenwerking met de
externe actoren
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
3 jaar

Start
Februari 2010

Voltooiing
Februari 2013
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Ontbreken van globale
scenario’s en
strategieën die streven
naar een aanzienlijke
beperking van de
geluidsoverlast

Beoogde resultaten
Formulering van scenario’s
en strategieën die streven
naar een aanzienlijke
beperking van die
geluidsoverlast

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Goedkeuring door het
Januari 2013
College van Burgemeester
en Schepenen van een
rapport dat streeft naar
een beperking van die
geluidsoverlast
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Actieterrein:

Gezondheid, sport en ontspanning

ACTIE 4.1.02

GEZONDHEIDSOPVOEDING OP SCHOOL PROMOTEN

Actie, doelstellingen en context:
De opvoeding voor een gezonde levensstijl moet vanaf de jongste leeftijd beginnen. Dat is de reden waarom
het Departement Openbaar Onderwijs regelmatig pedagogische acties onderneemt die de leerlingen het
belang bijbrengen van een gezonde levensstijl. Deze initiatieven worden genomen in partnership met het
onderwijzend personeel en met de ouders van de kinderen. Daarbij wordt onder meer gewezen op het belang
om gezond te eten en regelmatig fysieke activiteiten uit te voeren. Deze doelstelling wordt in verschillende,
vaak terugkerende, acties omgezet:
- In 2003 richtte het Departement een ‘Dieetcomité’ op, bestaande uit experts (dieetspecialisten,
voedingsspecialisten en tandartsen) en pedagogen om de inhoud van de acties nog te verdiepen en ze in de
scholen in goede banen te leiden. Dit comité komt twee tot drie keer per jaar samen;
- In het kader van de warme maaltijden zien de vereniging Les Cuisines Bruxelloises en haar team
dieetspecialisten toe op een evenwichtige samenstelling van de menu’s en de gerechten die in alle scholen
op het grondgebied van de gemeente worden opgediend;
- Alle kleuterscholen stellen iedere dag lichte gezonde maaltijden aan de leerlingen voor;
- Drie keer per jaar geeft het Departement een informatieblad uit over evenwichtige voeding en gezondheid.
Een deel daarvan is bedoeld voor de ouders, een ander voor de leerlingen uit het basisonderwijs. Het
informatieblad wordt op het gemeentelijke grondgebied zowel binnen de Franstalige als de
Nederlandstalige basisscholen verspreid;
- Ieder jaar wordt in alle scholen van de Stad een interscholencross en een Week van de Sport (diverse
sportwedstrijden en activiteiten) georganiseerd;
- Ieder jaar organiseert het Departement het evenement ‘Sportez-vous bien… une fois!’: twee dagen lang
kunnen alle Franstalige en Nederlandstalige leerlingen van het 6de jaar in de basisschool, evenals hun
directies en onderwijzend personeel, aan diverse animaties en sportactiviteiten in het teken van de
gezondheid deelnemen (tanden poetsen, workshops smaken, keuze van documentatie en boeken enz…).
Aan ouders wordt dan gevraagd om de broodtrommel van hun kind met een evenwichtig maal te vullen.
Les Cuisines Bruxelloises en Vivaqua stellen dan gratis soep, water en fruit ter beschikking.
Daarnaast heeft het Departement het initiatief genomen voor verschillende andere acties, die momenteel
worden afgewerkt:
- In 2009-2010 kregen meer dan twintig scholen de beschikking over nieuwe aangepaste apparatuur
(koelkast, oven, selfservice) waarmee ze konden genieten van het zogenaamde ‘koude lijn’-principe,
waarmee de voedingskwaliteiten en de smaak van de warme gerechten die door Les Cuisines Bruxelloises
worden voorgesteld, beter worden bewaard;
- Het Departement veralgemeende jaren geleden al de zwemlessen in alle klassen van het derde jaar in de
kleuterscholen;
- Sinds 2005 werden alle verdeelautomaten van snacks en andere suikerhoudende frisdranken vervangen
door een systeem van gezonde lichte maaltijden via een verkoop in kleine winkels en aangepaste
verdeelautomaten die ter beschikking worden gesteld.
Op lange termijn wil het Departement Openbaar Onderwijs die educatieve gezondheidsacties in de scholen
voortzetten en nog versterken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Economie: verlaging van de kosten van de gezondheidszorg ten gevolge van gezondere voeding en een
gezondere levenswijze / Begunstigden: de gemeenschap
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•

Sociaal: betere gezondheid - collectieve actie - teamspirit / Begunstigden: de bevolking en dan meer
bepaald de leerlingen en het onderwijzend personeel

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Externe technische knowhow - financiële middelen - terbeschikkingstelling van didactisch materiaal betrokkenheid van het onderwijzend personeel - partnership met de Dienst voor de Bevordering van de
Gezondheid op School, de Stichting Gezonde Tanden, de Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles
(ASEB vzw), de Bibliotheek van Laken, Les Cuisines bruxelloises, Vivaqua en de Université Libre de Bruxelles
(ULB)
Sturing en partnerships:
Departement van het Openbaar Onderwijs in samenwerking met zijn partners
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
17 scholen of schoolsites
met uniform materieel
dat aan de koude lijn is
aangepast (2010-2011)
70 scholen die
deelnemen aan de acties
die door het
Departement Openbaar
Onderwijs en de
partners worden
aangeboden (2010-2011)

Beoogde resultaten
Uniformisering van de
uitrusting in alle scholen

Regelmatige deelname
van alle scholen

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal scholen of
September 2012
schoolsites met uniform
materieel dat aan de
koude lijn is aangepast
Aantal scholen die
September 2012
deelnemen aan de acties
die door het
Departement Openbaar
Onderwijs en de
partners worden
aangeboden
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Actieterrein:

Gezondheid, sport en ontspanning

ACTIE 4.1.03

JONGEREN VIA DE SOCIALE ANTENNES VOOR GEZONDE VOEDING
SENSIBILISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Talrijke nationale en internationale rapporten waarschuwen de bevolking voor het toenemende probleem van
overgewicht en zelfs van obesitas bij jongeren. Vaak is dit fenomeen toe te schrijven aan de
voedingsgewoonten in het gezin. Die kunnen al op heel jonge leeftijd tot gezondheidsproblemen leiden. De
Jongerenacties van het OCMW zijn gevoelig voor deze vaststelling en lanceerden in 2009 een proefproject
waarmee ze hun doelgroep (6-12 jaar) voor dit verschijnsel wilden sensibiliseren.
De Anneessens-antenne is gelegen in een achtergestelde wijk, die wordt gekenmerkt door een ongeschoolde
volwassen bevolking en een groot percentage jongeren. Het educatieve team van de sociale antenne stelde
vast dat de kinderen die na school meteen naar de antenne gingen, niet gezond aten en tussendoortjes
meebrachten zoals chips, chocoladerepen, frisdrank, snoep of frieten en dat dit een invloed had op hun
concentratie bij het uitvoeren van schooltaken. Met de actie konden 2 jaar lang (van maart tot december 2009
en van november 2010 tot februari 2012) gezonde tussendoortjes worden verdeeld a rato van vier
tussendoortjes per week, binnen de groep van 15 kinderen van de huiswerkschool. Op die manier werd
getracht om hen te sensibiliseren voor een gezonde voeding, om hun voedingsgewoonten te veranderen en
om hun werk tijdens het uitvoeren van de schooltaken te verbeteren. Sinds januari 2012 worden er eveneens
tussendoortjes uitgedeeld aan de 13 kinderen van de 2de groep. Het is inderdaad zo dat sommigen thuis geen
gezonde tussendoortjes hadden of dat ze terugkeerden van een geleide studie, ook zonder dat ze hadden
kunnen eten.
Deze actie leverde positieve resultaten op, zoals blijkt uit de aanwezigheid van 10 gezinnen tijdens de
informatievergaderingen. Daarnaast stelden de referentiepersonen voor de jongeren vast dat de kinderen
kalmer en aandachtiger waren en dat de ouders uiteindelijk yoghurt, vruchtensap en fruit aan hun kinderen
mee gaven. Niettemin stelt het opvoedkundige team vast dat de sensibilisering van de gezinnen op geregelde
basis dient te gebeuren, want bepaalde slechte gewoontes komen weer bovendrijven, vooral door de
economische crisis die ons land kent.
In 2010, kon dit proefproject uitgebreid worden tot 3 andere sociale antennes, dank zij de subsidie Lokale
Agenda Iris 21, die toeliet om deelnemende ateliers te realiseren, geanimeerd door de vzw Vertigo
(kookateliers, creatieve ateliers met natuurlijke materialen, bezoek aan openbare tuinen, aan de markt, ...)
In 2011, dankzij de toewijzing van andere subsidies, kon het project voor de sensibilisering voor gezonde
voeding worden uitgebreid naar 2 andere sociale antennes.
Wij hebben desalniettemin geconstateerd dat de motivering van de ouders afneemt en dat een groter aantal
kinderen van de antenne Anneessens een gezond vieruurtje vraagt
In 2012 kon de verdeling van de vieruurtjes in de antenne Anneessens doorgaan dankzij de subsidies van het
Fonds Adolphe Max.
Een bijzondere aandacht zal besteed worden aan de kinderen van de antenne Anneessens.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Milieu: keuze voor producten die uitsluitend op een biologische manier werden gekweekt /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: aankoop en ontwikkeling van producten uit de biologische landbouw / Begunstigden: de
biologische landbouwsector
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•

Sociaal: verbetering van de voeding van een sociaal-economisch achtergestelde bevolkingsgroep /
Begunstigden: de kinderen en de gezinnen van de Anneessenswijk

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies (Stichting Lippens, Koning Boudewijnstichting, Fonds A. MAX) - educatieve teams van de antennes
(sociale assistentes, referentiepersonen voor de schoolondersteuning, vrijwilligers, enz…)
Sturing en partnerships:
De sociale antennes van het OCMW in samenwerking met de Jeugddienst van het Departement
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
2.607 gezonde tussendoortjes
werden uitgedeeld aan 15
kinderen, ingeschreven in de
huiswerkschool gedurende het
jaar 2011
2 sensibiliseringsvergaderingen
tot gezonde voeding,
georganiseerd in 2011 voor de
ouders. 10 personen hebben
hiervan genoten
Algemeen gesteld, op 15
kinderen die in 2011 gezonde
tussendoortjes gekregen
hebben:
- Vaststelling van een
verbetering van de
concentratie en van de
aandacht van het kind
- Minder buikpijn en hoofdpijn
- Beter humeur van de
kinderen

Beoogde resultaten
Stijging van het aantal
begunstigden van
gezonde
tussendoortjes

Gekozen indicatoren
Aantal gezonde
tussendoortjes dat door de
sociale antennes bedeeld
worden

Evaluatieperiode
Januari 2013

Stijging van het aantal
vergaderingen tot
sensibiliseren en
informeren voor de
ouders
Meer aandacht van
een groter aantal
kinderen bij hun
huiswerk

Aantal georganiseerde
vergaderingen en het aantal
ouders die op de
informatievergaderingen
aanwezig zijn
Vaststellingen van de sociale
werkers op de verbetering
van de kwaliteit van het
schoolwerk, afgeleverd
tijdens de huiswerkschool

Januari 2013

Januari 2013

Houding van de kinderen met
betrekking tot hun humeur
en hun kleine
(gezondheids)”probleempjes”
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Actieterrein:

Gezondheid, sport en ontspanning

ACTIE 4.1.04

SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME VOEDING IN DE SCHOLEN

Actie, doelstellingen en context:
Een gezonde levensstijl, en dan meer bepaald gezonde en evenwichtige voedingsgewoonten, moeten van
kindsbeen af worden aangeleerd. Een andere opdracht van de school bestaat erin om haar leerlingen te leren
om ‘wereldburgers’ te worden, onder meer door hen kennis over internationale solidariteit bij te brengen. Dat
is de reden waarom die twee thema’s integraal deel uitmaken van het pedagogische project van de scholen
van de Stad. Het Departement Openbaar Onderwijs lanceert dan ook regelmatig pedagogische acties waarin
beide thema’s aan elkaar worden gelinkt:
- Bij sommige evenementen (eindejaarsfeesten enz…) kunnen de scholen gemakkelijk beschikken over
drank en lichte maaltijden uit de fair trade en ze aan de kinderen en de ouders aanbieden. Daarbij dienen
ze uiteraard wel gezonde en evenwichtige producten te kiezen;
- De afgelopen jaren organiseren de leerlingen van het Instituut De Mot - Couvreur tijdens pauzes en de
speeltijden een verkoop van producten uit de fair trade en/of de biologische landbouw;
- Een groot aantal scholen organiseren af en toe ‘Oxfam tussendoortjes’;
- De publiekrechtelijke vereniging Les Cuisines Bruxelloises werkt momenteel aan een formule waarmee aan
alle scholen soep kan worden aangeboden die wordt gemaakt met groenten uit de biologische landbouw;
- Ieder jaar neemt Les Cuisines Bruxelloises deel aan de Bioweek die door de vzw Bio Forum Wallonie wordt
georganiseerd en biedt daarbij in verschillende scholen maaltijden uit de biologische landbouw aan.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: promotie van de plaatselijke producten uit de biologische landbouw - beperking van de milieuimpact van de producties / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: aanleren van burgerzin - kwaliteit van voedingswaren die een gunstig effect hebben op de
gezondheid / Begunstigden: de kinderen van de scholen
Economie: ondersteuning voor de biologische en fair trade / Begunstigden: de sectoren van de
biologische landbouw en de fair trade
Governance: verantwoordelijke houding van de plaatselijke overheid met betrekking tot de voeding in
de scholen / Begunstigden: de kinderen van de scholen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Onderwijzend personeel dat de actie omkadert - externe technische knowhow en terbeschikkingstelling van
didactisch materiaal (Oxfam, Franse Gemeenschap, Les Cuisines Bruxelloises enz…)
Sturing en partnerships:
Het Departement Openbaar Onderwijs met de samenwerking van externe partners
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
7 scholen hebben
project ontwikkeld
waarin een gezonde
voeding en
internationale
solidariteit in de loop
van het vorige jaar aan
elkaar werden
gekoppeld (2010-2011)

Beoogde resultaten
Behoud of uitbreiding
van het aantal scholen
die dit soort projecten
ontwikkelen

Gekozen indicatoren
Aantal scholen die een
project hebben
ontwikkeld waarin een
gezonde voeding en
internationale
solidariteit in de loop
van het vorige jaar aan
elkaar werden
gekoppeld

Evaluatieperiode
September 2012
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Actieterrein:

Gezondheid, sport en ontspanning

ACTIE 4.1.05

SENSIBILISEREN VOOR DUURZAAM VERBRUIK IN DE
KINDEROPVANGMILIEUS

Actie, doelstellingen en context:
Overgewicht en obesitas bij jongeren, twee verschijnselen die tot ernstige gezondheidsproblemen leiden op
volwassen leeftijd, vormen een steeds groter probleem in Europa. Rekening houdend met het feit dat
voedingsgewoonten op jonge leeftijd worden aangeleerd en het feit dat wat de voedingsspecialisten het
‘smaakgeheugen’ noemen, op erg jonge leeftijd wordt vastgelegd en daarna het hele leven lang behouden
blijft, kunnen de onthaaldiensten van ‘Het jonge kind’ een bijzonder doeltreffende educatieve rol spelen bij de
kinderen. Dit project is dan ook bedoeld om een gezonde en evenwichtige voeding aan te bieden in de
onthaalmilieus van ‘Het jonge kind’. Dat begint bij een doorlopende opleiding van het personeel dat
verantwoordelijk is om de bestellingen te plaatsen en de maaltijden in de onthaalmilieus uit te werken en te
bereiden. In het verlengde van deze actie hoort een sensibilisatie van het personeel van de opvangmilieus van
‘Het jonge kind’ om seizoensgebonden producten te bestellen en te verbruiken. Er werden per seizoen (herfstwinter en lente-zomer) 3 producten gekozen als indicator.
Door het verbruik van niet seizoensgebonden groenten en fruit (dus producten geproduceerd in het
buitenland) te vermijden, verminderen we aanzienlijk de transportkosten alsook de ecologische impact.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Sociaal: kwaliteit van de voeding die gunstige effecten heeft op de gezondheid - vorming van het
smaakgeheugen - voorkomen van gezondheidsproblemen ten gevolge van obesitas en overgewicht /
Begunstigden: de kinderen die in de onthaalmilieus van ‘Het jonge kind’ worden opgevangen
Milieu: vermindering van de ecologische impact van de producties / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Een of meerdere trainers - kostprijs afhankelijk van de opleidingen - het samenstellen van een kookboek met
recepten op basis van het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit - het verdelen van een kalender met
de seizoensgebonden groenten en fruit
Sturing en partnerships:
Het Departement Demografie in samenwerking met het Departement Personeel (Cel Opleiding)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
7 jaar

Start
2010

Voltooiing
2017

Beginsituatie
Gebrek aan opleidingen
voeding voor het
personeel

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
opleidingen voeding
voor het personeel

Gekozen indicatoren
Aantal georganiseerde
opleidingen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Het ontbreken van
gegevens voor de

Toename van de
bestellingen van

Gewicht van de
bestellingen van de

Januari 2014

Evaluatie van de actie:
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Beginsituatie
bestellingen van
seizoensgebonden
producten voor 2012

Beoogde resultaten
volgende 3 producten
voor het seizoen herfstwinter : appel, wortel,
witloof . Alsook voor de
bestelling van 3
producten voor het
seizoen lente-zomer:
meloen, courgette en
prinsessenboontjes en
vermindering van de
bestellingen van niet
seizoensgebonden
producten

Gekozen indicatoren
seizoensgebonden
producten (kg)

Evaluatieperiode

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

273

Meer sociale cohesie en sterkere solidariteit

Actiedomein :

Gezondheid, vrijetijd en sport

ACTIE 4.1.06

BEVORDEREN VAN DE GEZONDHEID BIJ DE PERSONEELSLEDEN
VAN HET OCMW

De actie, zijn doelstellingen en zijn context:
Het bevorderen van de gezondheid en de duurzame ontwikkeling steunen op gemeenschappelijke waarden.
Ze streven onderling afhankelijke doelstellingen na en sluiten allebei aan bij een perspectief tot verbetering
van de levenskwaliteit en de bevordering van het welzijn. De demarche van de gezondheid op het werk is
gericht op het individu als werknemer en houdt rekening met milieu-, sociale, ergonomische en
organisatorische aspecten van de beroepsactiviteit.
Het OCMW - dat zich ervan bewust is dat verschillende factoren kunnen bijdragen aan het welzijn op het werk
en, zodoende, een effect kunnen hebben op de kwaliteit van het werk - heeft in samenwerking met zijn dienst
preventie en bescherming (IDPB) enerzijds maar ook via zijn Stuurcomité Agenda 21, eind 2011 beslist om op
meer ondersteunende wijze de gezondheid te bevorderen bij zijn personeelsleden.
Daar waar de maatregelen tot toezicht op de risico’s van de arbeidsvoorwaarden op de gezondheid al ruim
door de IDPB in acht genomen worden, is deze actie er op gericht om meer (pro)actieve demarches te
ontwikkelen met betrekking tot de gezondheid, vanuit verschillende aspecten. Zo is er met name een
sensibiliserings- en preventieproject over rugpijnen ter studie.
Werd al verwezenlijkt ; de toegang voor de personeelsleden van het OCMW tegen voorkeurtarieven in de
fitnesszaal van het Sint Pietersziekenhuis, die de site van de Hoogstraat met ons deelt. In mei 2012 heeft het
OCMW een team samengesteld voor de 20 km van Brussel, eveneens met het Sint Pietersziekenhuis en het
Bordet Instituut. In totaal hebben 130 mensen (waarvan 63 van het OCMW) sportieve tips gekregen en zijn ze
van start gegaan.

De relevantie « duurzame ontwikkeling » van de actie:
•
•
•

Milieu: keuze van minder schadelijke producten en gedragingen en die milieuvriendelijker
zijn/Begunstigden: de gemeenschap – de personeelsleden van het OCMW
Sociaal: creëren van banden rond evenementen, verbetering van het welzijnsgevoel op het werk,
betere gezondheid van de personeelsleden/Begunstigden: de personeelsleden van het OCMW, de
verschillende beheersorganen van het OCMW
Governance: geïntegreerd beheer van de human ressources – verbetering van het welzijnsgevoel op
het werk/Begunstigden : de personeelsleden van het OCMW, de verschillende beheersorganen van het
OCMW

Het implementeren van de actie:
Middelen:
Eigen fondsen : kleine budgetten in functie van de aangeboden activiteiten
Sturing en partnerschappen:
De Dienst Preventie en Bescherming, de cel Agenda 21 van het Departement Communicatie en Organisatie van
het OCMW.
Tijdschema:
Totale duur van de actie
Continu

Start
2011
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De evaluatie van de actie:
Beginsituatie
107 personeelsleden
van het OCMW
ingeschreven in de
fitnesszaal (2011)
63 personeelsleden
van het OCMW
hebben deelgenomen
aan de 20 km van
Brussel (2011)
Geen gegevens over
de gemiddelde
aanwezigheidsgraad
op het werk van de
personeelsleden
(2011)
Groot aantal
personeelsleden die
lijden aan rugpijn

Beoogde resultaten
Stijging van het aantal
personeelsleden
ingeschreven in de
fitnesszaal
Stijging van het aantal
deelnemers aan
sportieve
evenementen

Gekozen indicatoren
Aantal personeelsleden
ingeschreven in de
fitnesszaal

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal deelnemers aan de
20 km van Brussel

Januari 2013

Stijging van de
gemiddelde
aanwezigheidsgraad
op het werk van de
personeelsleden

Gemiddelde
aanwezigheidsgraad op het
werk van de
personeelsleden

Januari 2013

Daling van het aantal
personeelsleden dat
lijdt aan rugpijn

Aantal personeelsleden dat
aan rugpijn lijdt

Januari 2013
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Actieterrein:

Gezondheid, sport en ontspanning

ACTIE 4.1.07

KINDEREN DE MIDDELEN AANREIKEN VOOR HUN
ZELFONTPLOOIING EN WELZIJN

Actie, doeltellingen en context:
Van kindsbeen af moeten jongeren de beste begeleiding krijgen op uiteenlopende gebieden zoals toegang tot
gezondheid, opvoeding, kennis, cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en verbetering van het levenskader, om hen
alle kansen te bieden op een harmonieuze persoonlijke ontwikkeling als verantwoordelijke burger. De Stad
Brussel beschouwt deze verbintenis als prioritair en heeft ze opgenomen in haar duurzaamheidsbeleid.
De tien Huizen van het Kind, die zijn verspreid over het hele grondgebied van de Stad, ontvangen buiten de
schooluren kinderen van 6 tot 12 jaar, zonder onderscheid van geslacht, afkomst, cultuur of nationaliteit. Deze
structuren stellen educatieve, ludieke, culturele en sportactiviteiten voor, die aangename momenten van
ontspanning, amusement en vorming combineren en op die manier bijdragen tot de ontplooiing van de
kinderen. De Huizen van het Kind oefenen dus activiteiten uit die te maken hebben met lichaam, voeding en
beweging.
Zich voeden is een fundamentele behoefte, maar een goede voeding is een van de voorwaarden van welzijn.
Deze actie zet stapsgewijs pedagogische projecten op die kinderen bewust willen maken van het belang van
gezonde voeding, die goed is voor het lichaam waarvoor ieder zelf verantwoordelijk is en dat regelmatige
beweging vereist. Deze doelstellingen worden in de praktijk gebracht door de organisatie van culinaire
workshops en «ontdekkingsmomenten» rond het proeven en klaarmaken van gezonde seizoenvruchten en –
groenten. De kinderen kunnen zich uitleven tijdens workshops in diverse sporttakken, zoals judo, grondturnen,
dansen, kin-ball, handbal, volleybal, enz. Ook het aanleren van burgerwaarden, in het bijzonder respect voor
de anderen, wordt aangemoedigd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Governance: geïntegreerd beleid dat rekening houdt met verschillende dimensies / Begunstigden: de
kinderen van de Huizen van het Kind
Sociaal: betere gezondheid, teamgeest en collectieve actie / Begunstigden: de kinderen van de Huizen
van het Kind
Economie: preventieve en educatieve aspecten, zodat bijkomende kosten voor ‘genezende’ acties
acteraf kunnen worden vermeden / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Begeleiding door de 26 animatoren van de 10 Huizen van het Kind - partnership met professionals en het
Sportcentrum Noordpool (beschikbaar stellen van de zalen)
Sturing en partnerships:
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Afdeling Jeugd)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Weinig sensibilisering
voor de weldaden van
een gezonde en
evenwichtige voeding
Weinig culinaire
workshops

Beoogde resultaten
Verbetering van de
voeding door een
optimale
sensibilisering van
de kinderen en hun
ouders

Weinig sensibilisering
voor de weldaden van
sportbeoefening

Toename van
sportbeoefening
door een optimale
sensibilisering van
de kinderen

Weinig sportworkshops

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal Huizen van
het Kind die workshops
hebben opgezet rond
gezonde voeding
Jaarlijks aantal culinaire
workshops opgezet door
de Huizen van het Kind
Jaarlijks aantal Huizen van
het Kind die
sportworkshops hebben
opgezet
Jaarlijks aantal
sportworkshops opgezet
door de Huizen van het
Kind

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Gezondheid, sport en ontspanning

ACTIE 4.1.08

BEVORDEREN VAN SPORTBEOEFENING EN HET AANBOD VAN
SPORTINFRASTRUCTUUR

Actie, doelstellingen en context:
Het sportbeleid van de Stad Brussel beoogt onder meer het stimuleren van de sportbeoefening door deze
toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Er worden voortdurend inspanningen geleverd om de
burgers in staat te stellen aan sport te doen, te bewegen in de beste omstandigheden, en dit op het gebied
van steun aan verenigingen, beschikbaarstelling van allerlei sportinfrastructuur, sensibilisering van het
Brusselse publiek voor sportbeoefening door de organisatie van sport- en educatieve activiteiten of
sportevenementen van lokaal, nationaal en internationaal niveau, onderhoud en renovatie van infrastructuur.
Daartoe bestaat de actie van de Stad Brussel onder meer in het ontwikkelen van de benuttingsgraad van de
sportinfrastructuur. In dat kader heeft het ontwerp van duurzaam wijkcontract ‘Bloemenhof’ tot doel het
versterken en bevorderen van de sportbeoefening, de gezondheidsopvoeding door de sport en de verbetering
van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de drie polen (omnisportzaal Papenvest, omnisportzaal
Zespenningenstraat, buitenterreinen van het Charles Vander Puttenstadion).
Het voorziet ook in de organisatie van sportactiviteiten voor de gehele bevolking. Met de steun van ULB Sport
wil de Sportdienst voorts opleidingen van sportmonitor organiseren voor jongeren uit de wijk, om zodoende
hun betrokkenheid in het sociale en sportleven van de wijk te versterken en hen te laten bijdragen aan de
integratie van het project.
Tevens bevordert de Stad sportbeoefening door onder meer:
• De ‘Sportvakanties’: ze dragen bij tot de versterking van de sociale band en de interculturele
uitwisseling door de gemengde deelnemersgroep, de actieve medewerking van verscheidene
Brusselse sportclubs en federaties. Om de voorgestelde stages zo toegankelijk mogelijk te maken,
werden een sociaal tarief en een degressief tarief ingevoerd. Deze stages bevorderen ook de
werkgelegenheid (seizoenaanwerving van sportmonitoren).
• Bijdrage tot het sporten: werd gestart in 2006 en heeft tot doel sportbeoefening van kinderen van 6
tot 18 jaar van wie de ouders sociale huurders zijn, te bevorderen door tegemoet te komen in de
aansluitingskosten bij een sportclub of bij de inschrijving voor een sportstage.
• Toekenning van subsidies aan sportverenigingen: de Stad geeft financiële of materiële steun aan de
sportverenigingen voor de dekking van hun werkingskosten of om hen aan te moedigen bij de
organisatie van sporthappenings op lokaal of internationaal niveau (toernooien, exhibities,
grootschalige evenementen en competities, stages, enz.).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Economie: indienstneming van studenten of pas afgestudeerden voor seizoenjobs in het kader van de
stages ‘Sportvakanties’ / Begunstigden: het in dienst genomen personeel en de gemeenschap
Governance: integratie van elk van de partners in de gerealiseerde projecten - rekening houden met
de door de Brusselse burgers op sportgebied geuite behoeften / Begunstigden: de inwoners, de
partners en de gemeenschap
Sociaal: toename van de interculturele uitwisselingen en de sociale mix - toegang tot de infrastructuur
door nieuwe gebruikers (senioren, vrouwen, enz.) - sensibilisering van de burger voor sportbeoefening
en deelname aan de opvoeding van jongeren door sport / Begunstigden: de gemeenschap
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
90.000 euro voor de actie ‘Bijdrage tot het sporten’ - communicatie- en promotieacties tijdens het hele jaar
voor het grote publiek – optimalisering van de sportinfrastructuur in het kader van het duurzame wijkcontract
‘Bloemenhof’
Sturing en partnerships:
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Afdeling Sport) in samenwerking met de externe
partners (Prosport vzw, Baden van Brussel vzw, Brusselse sportclubs, ULB Sport, Brussels Hoofdstedelijk
Gewest)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
Sportvakanties (1973)
Sportcheques (2006)
Lokaal sportcentrum (2011)

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
3 sportpolen in de
Bloemenhof

Beoogde resultaten
Optimalisering van de
diensten in verband met
de infrastructuur en
openstelling voor een
ruim en professioneel
omkaderd publiek

Gekozen indicatoren
Afronding van de
projecten in verband
met het wijkcontract
‘Bloemenhof’

Evaluatieperiode
Januari 2014

3.698 deelnemers aan
de ‘Sportvakanties’
(2011)
1.013 begunstigden
van de Cheques
‘Bijdrage tot het
sporten’, van wie 345
nieuwe leden van
sportclubs (2011)

Toename van de
sportbeoefening

Jaarlijks aantal
deelnemers aan de
‘Sportvakanties’
Jaarlijkse aantal
begunstigden van de
Cheques ‘Bijdrage tot
het sporten’

Januari 2013

Januari 2013

Steun aan de
sportverenigingen die
zijn gevestigd op het
grondgebied van de
Stad

Verhoging van de door
de Stad verleende steun
aan de
sportverenigingen

Aantal nieuwe leden van
de sportclubs
Jaarlijks aantal door de
Stad ondersteunde
sportverenigingen

Januari 2013

Januari 2013
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4.2 Sociale integratie en gelijke kansen

De strijd tegen uitsluiting en de bevordering van gelijke kansen, op voluntaristische en proactieve
wijze, zijn twee belangrijke doelstellingen die de Stad en het OCMW proberen te verwezenlijken.
Concreet vertaalt dit zich in verschillende acties die met name tot doel hebben de begeleiding van
sociale uitkeringsgerechtigden te versterken en de voorwaarden van huisvesting van mensen met
een laag inkomen te verbeteren door hun de kans te bieden in hun wijk te blijven wonen. Er bestaat
ook een brede waaier van voorzieningen die het publiek willen sensibiliseren over verschillen en
diversiteit en die de invloed, de betrokkenheid en de aanwezigheid van gediscrimineerde personen in
de activiteiten van de Stad en de gemeenschap in het algemeen willen versterken.
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.01

SOCIALE BEGELEIDING OP ENERGIEVLAK VERZEKEREN VIA DE CEL
ENERGIE VAN HET OCMW

Actie, doelstellingen en context:
De problematiek van de energie is ongetwijfeld een van de grootste sociale uitdagingen van onze
maatschappij. Net als overal elders is er een constante stijging merkbaar van het aantal personen met
financiële problemen die er niet meer in slagen om hun huur en hun energiefactuur te betalen. De
maatschappelijke werkers van het OCMW krijgen daarbij heel vaak de vraag om tussen te komen en
begeleiding te bieden op het gebied van de energie. Bovendien komen die vragen uit een steeds ruimer
publiek. De liberalisering van de energiemarkt heeft immers gezorgd voor een versterking van de opdrachten
voor het OCMW, zodat de instelling de personen met betalingsproblemen kan begeleiden en voor hen een
minimale energiebevoorrading kan verzekeren. Naast die opdrachten doet het OCMW ook aan preventie en
sensibilisering en gaat ze op zoek naar duurzame oplossingen.
Tegen die achtergrond besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in maart 2007 om een Cel Energie in het
leven te roepen, die de rol moet vervullen van knowhow- en begeleidingscentrum op het gebied van de
energie. Haar opdracht berust op meerdere pijlers:
- Informatie en preventie: lezen en begrijpen van de facturen, keuze of verandering van leverancier,
rationeel energiegebruik, toelagen voor verwarming;
- Technisch en maatschappelijk advies: controle van de installaties en energieaudits;
- Knowhow en begeleiding van de consumenten met betalingsproblemen: administratief beheer,
bemiddeling, gepersonaliseerde begeleiding bij de opvolging van de betalingen en financiële hulp.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verlaging van het energieverbruik - rationeel energiegebruik - verlaging van de CO2-uitstoot /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: stabilisatie of verlaging van de energiefactuur / Begunstigden: de doelgroepen met
financiële problemen
Sociaal: begeleiding op het gebied van de energie in het kader van een geïntegreerde sociale
benadering / Begunstigden: de doelgroepen met financiële problemen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Sociaal Energiefonds (wet van 04/09/2002) dat de OCMW’s de opdracht geeft om begeleiding en financiële
sociale steun in het kader van de energielevering te bieden aan de armste personen - Sociaal fonds voor
energiebegeleiding in het kader van de energieordonnantie van 14/12/2006
Sturing en partnerships:
Het Departement Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, de Dienst Schuldbemiddeling, de Cel Energie en de
Vereniging Project X, in samenwerking met verschillende partners zoals de vzw De Buurtwinkel
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Ontmoetingen met
de teams van 5
sociale antennes
(2011)
54 deelnemers (2011)

Beoogde resultaten
Ontwikkeling en
stabilisering van de
geïntegreerde sociale
actie op energievlak

Verstevigen van de
samenwerking
algemene MA/energie
MA
1.249 dossiers
geïntegreerde
‘energie’ behandeld
behandeling van de
(2011)
specifieke ‘energie’dossiers
789 eerste
Beheer van het grote
gesprekken op
aantal nieuwe
energievlak (nieuwe
aanvragen op
aanvragen) (2011)
energievlak
1.352
Een gepersonaliseerde
opvolgingsgesprekken opvolging van de
door de
personen handhaven
maatschappelijke
assistenten (2011)

Gekozen indicatoren
Aantal ontmoetingen
tussen MA - teams

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal deelnemers aan de
ontmoetingen

Aantal behandelde
‘energiedossiers’

Januari 2013

Aantal eerste gesprekken
(nieuwe aanvragen)

Januari 2013

Aantal
opvolgingsgesprekken die
door de sociale
assistenten werden
gevoerd

Januari 2013
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.02

HET PROJECT X BESTENDIGEN

Actie, doelstellingen en context:
In het kader van een beleid van lichte renovatieprojecten die door de overheid worden gefinancierd, heeft
Project X ten doel om onbewoonbaar verklaarde woningen van privé-eigenaren te renoveren zonder dat de
inwoners worden vervangen en zonder dat de huur over een periode van 9 jaar wordt opgetrokken. Daarbij
wordt een overeenkomst gesloten tussen de eigenaar en het OCMW. De specifieke opdrachten van Project X
werden aan het OCMW toevertrouwd, die het op zijn beurt aan de Vereniging Project X delegeert. Het gaat
hierbij om de volgende opdrachten:
1. Uitbreiding van Project X tot alle Wijkcontracten.
2. Geleidelijke veralgemening van de actie van Project X over de hele stad:
- Door de conventies in het kader van het Grootstedenbeleid (conventie 2005-2007 en zijn aanhangsel
van 2008; conventie 2009 enz…), die toelaten om buiten de perimeters van de Wijkcontracten tussen
te komen;
- Door partnerships met andere actoren, na te streven, sinds 2009.
3. Geleidelijke invoering van de milieudimensie in het kader van het Kwaliteitshandvest voor gerenoveerde
woningen (cf. Actie 3.1.3):
- Aanpassing van de renovatieprojecten in het Wijkcontract ‘De Kaaien’ met de medewerking van een
architect die over het HQE- (Haute Qualité Environnementale) certificaat beschikt en die daarvoor
door de Stad werd aangeduid;
- Uitbreiding van de opdrachten van het Project X in het perspectief van een toekomstige samenwerking
van de Stad en het OCMW van Brussel met het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost):
uitvoering van werkzaamheden die niet ten doel hebben om een oplossing te bieden voor de toestand
van onbewoonbaarheid, maar die wel de energieprestaties van de private huurwoningen naar een
hoger niveau moeten tillen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: naleving van de milieunormen - ecologische voordelen van lichte renovatie/Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: behoud van de huur op hetzelfde niveau - vaste huurinkomsten - vereenvoudiging van de
methodes voor de eigenaars/Begunstigden: de huurders en de eigenaars
Sociaal: incentives voor arme personen bij energiebesparende investeringen – behoud van de inwoners
in hun plaatselijke omgeving - duurzaam maken van het plaatselijke sociale weefsel in achtergestelde
wijken – socio-professionele inschakeling van 35 personen onder contract Art. 60 (dagelijks gemiddelde in
2009)/Begunstigden: de huurders en het plaatselijke sociale weefsel

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human resources van de Vereniging Project X (24 beambten) – budgetten van de wijkcontracten (Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en Stad Brussel), van het Grootstedenbeleid (Federaal Ministerie van Maatschappelijke
Integratie) en van het Ministerie van Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (goedkeuring en
financiering van de Vereniging Project X als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van Werkgelegenheid)
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Sturing en partnerships:
De Vereniging Project X in samenwerking met het Departement Stedenbouw van de Stad (Cel Wijkcontracten),
de HQE-architect (Wijkcontract De Kaaien) en verscheidene verenigingen (vzw Agentschap voor Sociale
Huisvesting - AISB, vzw Samenleven)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2004

Voltooiing
-

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
gerenoveerde woningen

Gekozen indicatoren
Aantal gerenoveerde
woningen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Toename van het aantal
gerenoveerde woningen

Aantal woningen
waaraan wordt gewerkt

Januari 2013

Stijging van het aantal
huurders wie hun
woning werd
gerenoveerd
Toename van het aantal
personen die hebben
geleerd om hun eigen
talenten te benutten in
de bouwsector

Aantal huurders van wie
hun woning werd
gerenoveerd

Januari 2013

Aantal personen die
onder Art. 60 vallen en
die werk hebben
gevonden of een
kwalificerende opleiding
volgen

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
18 onbewoonbaar
verklaarde woningen
gerenoveerd (2011)
69 onbewoonbaar
verklaarde woningen
waaraan wordt gewerkt
(2011)
38 huurders hebben van
een renovatie van hun
woning genoten (2011)
12 mensen die onder
Art. 60 vallen en die
werden geïntegreerd,
hebben in werk
gevonden (2011)
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.04

TERUGGAVE VAN MEUBELEN AAN UITGEZETTE PERSONEN
BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad is verplicht om tussen te komen om gezinnen uit te zetten na een uitspraak ten gevolge van
bijvoorbeeld het niet betalen van de huur. In die gevallen brengt de Stad de meubelen van de uitgezette
personen naar haar lokalen, waarna ze moet overgaan tot de teruggave of – in de meeste gevallen – de
verkoop van die meubelen. In 2008 werden in dat verband 98 loten in beslag genomen. In 2009 was dat aantal
gestegen tot 132 loten; slechts 21 daarvan werden teruggegeven (16%). In 2010, 34 loten op een totaal van
118 verworven loten werden teruggegeven (29%).
Het beheer van de meubelen van de uitgezette personen, die vaak niet veel waarde hebben, brengt
verschillende problemen met zich mee (koelkasten waar nog voedingswaren in zitten, speelgoed van kinderen
met weinig reële waarde, maar wel een hoge emotionele waarde enz…). Vaak kunnen de armsten hun
goederen niet terugvinden en levert de verkoop die door de Aankoopcentrale wordt georganiseerd, niet de
resultaten op die het beheer van die goederen verantwoorden. Een begeleiding van de uitgezette personen
door de sociale diensten van de Stad of van het OCMW vanaf de eerste fases in de procedure zou ertoe leiden
dat meer goederen sneller aan hun eigenaars worden teruggegeven. Op die manier moet men die meubelen
minder lang beheren en wordt de procedure menselijker.
Daarom wordt de volgende actie overwogen: wanneer de gerechtsdeurwaarders de woningen komen
leeghalen ten gevolge van een rechterlijke beslissing, zullen de sociale diensten systematisch ter plaatse komen
om ervoor te zorgen dat de personen in kwestie beter worden begeleid en dat er contact met hen wordt
gehouden, want vaak verdwijnen uitgezette personen zonder een adres achter te laten. Op die manier kan men
hen ook uitleggen hoe en waar ze hun goederen kunnen terugkrijgen. Daarnaast zal de Stad ervoor zorgen dat
die personen onmiddellijk hun goederen terugkrijgen als ze een nieuwe woning vinden. Als die oplossing
onmogelijk lijkt (bv. persoon opgevangen door zijn familie, terugkeer naar zijn land enz…), zullen de goederen
niet meer worden verkocht of weggegooid, maar wel aan Sociale Verhuurkantoren of aan verenigingen die in
de sociale sector actief zijn, worden afgestaan voor de inrichting van woningen van mensen met financiële
moeilijkheden of daklozen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van de hoeveelheid afval door het hergebruik en de recyclage van meubelen /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de uitgaven voor het opslaan van de meubelen - vrijstelling van de terugkoop
of de aankoop van meubelen / Begunstigden: de Stad en de uitgezette of achtergestelde personen
Sociaal: welzijn van de personen - sociale begeleiding / Begunstigden: de uitgezette of achtergestelde
personen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Kostprijs voor het vervoer van de goederen op het moment van de uitzetting en voor de aanwezigheid van een
beheerder in de opslagplaats - beschikbaarheid van de sociale diensten - overeenkomst met een of meerdere
actoren van de sociale economie
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Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw in samenwerking met het Departement Demografie (Cel Sociale
Aangelegenheden - Hulp aan personen) en het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
In beslag genomen loten Teruggave van alle
die gedeeltelijk worden verworven loten
teruggegeven
Ontbreken van contract
met een onderneming
uit de sociale economie
waaraan meubelen die
niet werden
teruggehaald, kunnen
worden geschonken

Overname van de
meubelen die niet
werden teruggegeven,
aan een onderneming
van de sociale economie

Gekozen indicatoren
Verhouding van het
aantal teruggegeven
loten tot het totale
aantal verworven loten
Opdracht van
dienstverlening
waarvoor een contract
werd afgesloten tussen
de Stad en een
onderneming van de
sociale economie

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.05

HERGEBRUIK EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN
COMPUTERMATERIAAL BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
Computerparken worden tegenwoordig steeds sneller vervangen. Daarbij komt telkens een lot verouderd
materiaal vrij. In het huidige commerciële circuit brengt men dat materiaal liever naar de schroothoop dan tijd
en geld te investeren om te proberen het te herstellen. Maar zelfs een computer kan nog altijd worden
gedemonteerd, om er de bruikbare onderdelen opnieuw van te gebruiken. In 2008 besliste de Stad om al haar
afgeschreven computermateriaal te herstellen en het ter beschikking te stellen van de inwoners van Brussel of
aan verenigingen die zich met solidariteitsprojecten met het Zuiden bezig houden. Op die manier ondersteunt
de Stad ook projecten die worden ontwikkeld door Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de
Werkgelegenheid en vzw’s gespecialiseerd in de herstelling van computermateriaal voor een publiek dat tegen
een digitale achterstand aan kijkt. In dat opzicht zijn die structuren verantwoordelijk voor alle fases van het
herstellingsproces: van de audit van het opgehaalde computermateriaal tot de commercialisering op termijn
van de herstelde uitrustingen. Twee voorbeelden van die structuren zijn de vzw Atelier TIC Tanneurs en de vzw
Centre de Formation 2 Mille (CF2Mille).
De verkoopprijs van de computers uit het informaticapark van de Stad die door de twee partner-vzw’s worden
hersteld, bedraagt sinds september 2008 50 euro. Voor 25 euro extra wordt de computer bij de klant thuis
geleverd en geïnstalleerd. Bovendien krijgt hij daar enkele uren les bovenop, zodat hij vertrouwd raakt met de
essentiële informaticalogica. De verkoopprijs van die computers zal mogelijk in de toekomst dalen. De waarde
van tweedehands computermateriaal daalt immers steeds meer en de Stad wil de tendens van de markt dan
ook volgen. Daarnaast besliste de Stad om die computers alleen beschikbaar te stellen voor mensen die anders
moeilijk toegang krijgen tot computermateriaal: werklozen of steuntrekkers bij het OCMW, senioren en
studenten. In dit kader werd ook al een eerste Noord-Zuid-project uitgevoerd met Burkina Faso, waarbij
computers aan het Afrikaanse land werden geschonken. De Stad Brussel is ten slotte ook nog van plan om de
herstelling van haar eigen computermateriaal aan te moedigen en om ondernemingen en andere handelaars
uit te nodigen om hun verouderde computermateriaal bij gespecialiseerde marktspelers in te leveren in plaats
van het weg te gooien.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: recyclage van verouderd computermateriaal - beperking van het afval / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: beschikbaarheid van goedkoop materiaal / Begunstigden: mensen met een laag inkomen
Sociaal: herintegratie op de arbeidsmarkt - creëren van werkgelegenheid - verkleinen van de digitale
kloof / Begunstigden: geschoolde en geïntegreerde personen en personen met een laag inkomen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Verouderd materieel toevertrouwd aan recyclagecentra (vzw’s en Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling
van Werkgelegenheid)
Sturing en partnerships:
De vzw Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) in samenwerking met de vzw’s TIC
Tanneurs en CF2Mille
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
September 2008

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
918 herstelde en
verkochte computers
(2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
herstelde en verkochte
computers

Gekozen indicatoren
Aantal herstelde en
verkochte computers

140 computers die ter
beschikking worden
gesteld (2011)

Toename van het aantal
computers die ter
beschikking worden
gesteld

Aantal computers die ter
beschikking worden
gesteld

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.06

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN
MANNEN (AGVM) ONDERSTEUNEN EN RAADPLEGEN

Actie, doelstellingen en context:
Brussel verbindt zich ertoe om de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen te bevorderen. Daartoe richtte de
Stad de Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (AGVM) op. Die adviesraad heeft
een dubbele opdracht: advies verlenen aan de Stad en eigen projecten opstarten. Bovendien moet de Raad
kennis nemen van de andere initiatieven op het gebied van de gelijkheid en de rechten van de vrouw door de
Stad en daar melding van maken in haar tweemaandelijkse verslagen die op de website van de Stad worden
gepubliceerd.
Op basis van de kandidaturen van de verenigingen die zich met deze thematiek bezighouden, werd een lijst
van de leden van de AGVM voorgesteld en op 29 november door het College van Burgemeester en Schepenen
goedgekeurd. Momenteel komt de AGVM iedere twee maand in de Raadzaal in het Stadhuis samen. De raad
bestaat uit vertegenwoordigers van 13 verenigingen en 3 privépersonen. Binnen de AGVM zijn er meerdere
werkgroepen die bij de plenaire zittingen verslag uitbrengen van hun activiteiten. Toch is momenteel alleen de
werkgroep ‘Geweld’ actief.
De AGVM heeft ook een dubbele doelgroep: enerzijds de plaatselijke bevolking en anderzijds het
gemeentepersoneel. In het kader van haar activiteiten werkt de AGVM ook samen met de vakbonden, wat
een impact heeft op de werkomgeving. De Raad heeft sinds haar oprichting advies verstrekt aan de stad en
meerdere initiatieven gelanceerd:
- Goedkeuring door het College van Charter voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op lokaal vlak, dat
door de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s werd geïnitieerd (24/04/2008);
- Organisatie van een colloquium over partnergeweld (12/11/2008, HOB – Muntplein);
- Goedkeuring door het College van het document De gelijkheid van vrouwen en mannen in
overheidsopdrachten: enkele aanbevelingen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen (IGVM) en toepassing van dat document door de gemeentelijke diensten die zich met dit
onderwerp bezig houden, en met ondersteuning van de gespecialiseerde opleidingen die door het
IGVM worden gegeven (16/03/2009);
- Organisatie van een dag met workshops over de preventie van geweld tegen vrouwen (18/03/2010).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Sociaal: promotie van de rechten van de vrouw en van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen sensibilisering over gender / Begunstigden: vrouwen, vrouwenverenigingen en de gemeenschap in het
algemeen
Governance: invloed op de politieke instanties van de Stad (voorstellen, advies en ideeën) /
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Halftime ambtenaar voor het beheer van de AGVM en het secretariaat van de raad - betrokkenheid van de
verenigingssector
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen)
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
November 2007

Beoogde resultaten
Verbetering van de
zichtbaarheid van de
AGVM door de
uitwerking van haar
activiteiten

Gekozen indicatoren
Aantal beslissingen van
de Stad met betrekking
tot de gelijke kansen
tussen vrouwen en
mannen

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
4 beslissingen van de
Stad met betrekking tot
de gelijke kansen tussen
vrouwen en mannen
(2011)
3 zittingen van de AGVM
(2011)

Aantal zittingen van de
AGVM

2 concrete initiatieven
van de AGVM (2011)

Aantal concrete
initiatieven van de
AGVM
Aantal initiatieven op
het gebied van
sensibilisering voor
geweld op vrouwen

2 initiatieven op het
gebied van
sensibilisering voor
geweld op vrouwen
(2011)

Toename van de
initiatieven op het
gebied van de
sensibilisering voor
geweld op vrouwen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.07

VEERTIENDAAGSE VAN DE VROUW ORGANISEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Veertiendaagse van de Vrouw vindt ieder jaar plaats tussen 10 en 25 november. In die periode wordt een
reeks evenementen georganiseerd rond de rechten van de vrouw. De begin- en de einddatum van deze
sensibiliseringscampagne werden niet toevallig gekozen. 10 november is niet alleen de dag vóór
Wapenstilstand, maar het is ook de Nationale Vrouwendag. De einddatum – 25 november – is de
Internationale dag van de strijd tegen het geweld tegen vrouwen.
De Veertiendaagse was aanvankelijk opgezet als een campagne tegen het geweld tegen vrouwen, maar werd
nadien uitgebreid tot alle problemen waarmee vrouwen worden geconfronteerd. Ieder jaar doet de Stad een
beroep op de vrouwenverenigingen die tijdens die periode een activiteit willen organiseren, zodat die
initiatieven binnen hetzelfde kader kunnen worden samengebracht. Op die manier krijgt de bevolking een
duidelijk totaalzicht op de activiteiten. Via de post wordt dan ook een informatiebrochure over het programma
van de Veertiendaagse verspreid. De zevende editie van de Veertiendaagse van de Vrouw in 2009 bestond uit
40 activiteiten die in samenwerking met 35 vrouwenverenigingen over een periode van twee weken werden
georganiseerd.
Daarnaast heeft het personeel van de Stad dankzij de jaarlijkse ‘Dag van de ambtenaren’, die in het kader van
de Veertiendaagse van de Vrouw wordt georganiseerd, de mogelijkheid om vragen over de gelijkheid tussen
vrouwen en mannen op het werk ter sprake te brengen. De resultaten van die dag worden geanalyseerd en
aan de politieke verantwoordelijken bezorgd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Sociaal: promotie van de rechten van de vrouw en van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen sensibilisering over gender / Begunstigden: de vrouwen, de vrouwenverenigingen en de gemeenschap
in het algemeen
Economie: logistieke en financiële ondersteuning van de verenigingen / Begunstigden: de
verenigingssector die actief is op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
Governance: via de ‘Dag van de ambtenaren’ communicatie met de politiek verantwoordelijken en
impact op personeelsbeleid / Begunstigden: de beambten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Een halftime ambtenaar - eigen middelen van de Stad Brussel (42.045,85 euro in 2007 / 28.745 euro in 2008 /
28.979 euro in 2009) - subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5.000 euro in 2007 / 13.030 euro in
2008 / 7.305 euro in 2009)
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen) in partnership met de verenigingssector
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2003

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Gegevens niet
beschikbaar (2011)

Beoogde resultaten
Toename van de
bewustheid van de
bevolking voor gender,
voor de rechten van de
vrouwen en voor de
3 artikelen die in de pers gelijkheid tussen
zijn verschenen (2011)
vrouwen en mannen
635 gevallen van
Daling van het aantal
partnergeweld en
gevallen van
gendergeweld (2011)
partnergeweld en
gendergeweld

Gekozen indicatoren
Aantal deelnemers aan
de activiteiten van de
Veertiendaagse van de
Vrouw

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal artikelen die in de
pers zijn verschenen
Aantal gevallen van
Januari 2013
partnergeweld en
gendergeweld (verslagen
en statistieken van de
politie)
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.08

INITIATIEVEN VAN DE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN
HANDICAP (APH) ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
Brussel verbindt zich ertoe om de gelijke kansen voor personen met een handicap te bevorderen en de
toegankelijkheid van de openbare ruimten en de openbare gebouwen te verbeteren voor personen met
beperkte mobiliteit. Hiertoe richtte de Stad een Adviesraad voor Personen met een Handicap (APH) op. Op
basis van de kandidaturen van de verenigingen die zich met die thematiek bezighouden, werd een ledenlijst
samengesteld en op 29 november 2007 door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. De
APH heeft een dubbele opdracht: advies geven aan de Stad en haar eigen initiatieven lanceren. Bovendien
neemt de Raad kennis van de andere initiatieven van de Stad die verband houden met mensen met een
handicap en integreert die in haar tweemaandelijkse verslagen die op de website van de Stad worden
gepubliceerd. De Raad komt iedere twee maanden in het Administratief centrum van de Stad bijeen. Hij
bestaat uit vertegenwoordigers van 14 verenigingen en 6 privépersonen die verschillende types handicap
vertegenwoordigen (auditief, visueel, mentaal, enz.). Binnen de APH zijn er meerdere werkgroepen, die tijdens
de plenaire zittingen verslag uitbrengen van hun activiteiten. Momenteel zijn de werkgroepen ‘informatica,
communicatie en multimedia’ en ‘openbare werken en toegankelijkheid’ actief. Overigens slaagt de APH er in
om de plaatselijke arbeidsmarkt te beïnvloeden dankzij haar samenwerking met vzw’s die gespecialiseerd zijn
in werkgelegenheid voor personen met een handicap (bv. vzw Wheelit).
Intussen werden al verschillende initiatieven gelanceerd door de APH en haar voorganger, de ‘werkgroep
handicap’ (2001-2006):
- Opleiding van het gemeentelijke personeel dat rechtstreeks in contact komt met personen met een
handicap;
- Sensibiliseringscampagnes met verspreiding van brochures en affiches over onderwerpen zoals de
toegankelijkheid van winkels, het individuele gedrag ten opzichte van de personen met een handicap en
parkeerplaatsen die voor personen met een handicap zijn voorbehouden (2006-2007);
- Publicatie in 2007 van een gids over de toegankelijkheid van openbare gebouwen in Brussel, die online
op de website van de Stad kan worden geraadpleegd;
- Goedkeuring van het Gemeentelijke handvest voor de integratie van personen met een handicap door
de Gemeenteraad (04/06/2007).
- Organisatie van een informatiedag ‘Handistands’ in het kader van de Internationale dag van personen
met een handicap (03/12/2007, Muntplein);
- Invoering van een groen nummer Handicap (0800 18 811), waar Brusselaars terecht kunnen met
klachten over toegankelijkheid en informatie kunnen ontvangen over leven met een handicap in het
algemeen (03/09/2009);
- Organisatie van de Week van de Handicap (cf. Actie 4.2.8).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Sociaal: bevordering van de rechten en de gelijke kansen van personen met een handicap - verbetering
van de toegankelijkheid van de gemeentelijke wegen en de plaatselijke openbare gebouwen /
Begunstigden: de personen met een handicap en de personen met beperkte mobiliteit
Economie: logistieke en financiële ondersteuning van de verenigingssector / Begunstigden: de
verenigingen die actief zijn in de gehandicaptensector en de verenigingen die gespecialiseerd zijn in de
werkgelegenheid van personen met een handicap
Governance: invloed op de politieke instantie van de Stad (voorstellen, adviezen en ideeën) /
Begunstigden: de gemeenschap
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Een fulltime ambtenaar - eigen middelen van de Stad Brussel (1.661,60 euro in 2008 / 3.947,40 euro in 2009) subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2.500 euro in 2009) - betrokkenheid van de
verenigingssector
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
November 2007

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
4 beslissingen van de
Stad met betrekking tot
mensen met een
handicap die bijdragen
tot de vermindering van
de discriminatie van
personen met een
handicap (2011)
2 initiatieven van de APH
die een gunstig effect
hebben op de
vermindering van de
discriminatie van
personen met een
handicap (2011)

Beoogde resultaten
Vermindering van de
discriminatie van
personen met een
handicap

Gekozen indicatoren
Aantal beslissingen van
de Stad met betrekking
tot mensen met een
handicap die bijdragen
tot de vermindering van
de discriminatie van
personen met een
handicap

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal initiatieven van
de APH die een gunstig
effect hebben op de
vermindering van de
discriminatie van
personen met een
handicap
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ACTIE 4.2.09

ORGANISATIE VAN DE WEEK VAN DE HANDICAP BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Adviesraad voor Personen met een Handicap (APH) organiseerde in 2009 voor de eerste keer een Week
van de Handicap. Ieder jaar worden rond 3 december, de Internationale dag van personen met een handicap,
een hele reeks activiteiten en evenementen georganiseerd die verband houden met handicaps. De APH had
eerder al vastgesteld dat het aanbod minder duidelijk was geworden voor het brede publiek en besliste
daarom om te proberen om al die activiteiten in één algemeen kader onder te brengen, de Week van de
Handicap. De Stad vroeg toen ook aan de betreffende vzw’s om tijdens die periode de nodige informatie te
bezorgen over hun activiteiten, zodat die op een geordende en chronologische manier in een
informatiebrochure en op de website van de Stad kon worden samengebracht. De Week van de Handicap, en
dan meer bepaald de dag ‘Handistands’ heeft ook als doel om de deelnemende vzw’s in een netwerk onder te
brengen en de onderlinge contacten te vergemakkelijken, zodat ze in de toekomst ook partnerships met elkaar
kunnen aangaan. Beide evenementen vergemakkelijken ook een uitwisseling van goede praktijken en
informatie in een gezellige en solidaire sfeer.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Sociaal: bevordering van de rechten en van de gelijke kansen van personen met een handicap /
Begunstigden: de personen met een handicap
Economie: logistieke en financiële ondersteuning van de verenigingssector / Begunstigden: de
verenigingen die actief zijn in de handicapsector
Governance: synergie tussen de verenigingen, de administratie en de politiek verantwoordelijken van
de Stad / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Een halftime ambtenaar - eigen middelen van de Stad (1.729 euro in 2009) - betrokkenheid van de
verenigingssector
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2009

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
15 vzw’s die aan de
activiteiten van de Week
van de Handicap
deelnemen (2011)
Geen artikelen die in de
pers zijn verschenen
(2011)

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Verbetering van de
Aantal vzw’s die aan de Januari 2013
samenwerking en van de activiteiten van de Week
communicatie
van de Handicap
deelnemen
Verbetering van de
Aantal artikelen die in de Januari 2013
sensibilisering van de
pers zijn verschenen
bevolking
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ACTIE 4.2.10

INDIENSTNEMING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN DE
ADMINISTRATIE BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
In 2007 verbond de Stad er zich na de goedkeuring van het Gemeentelijk handvest van de integratie van
personen met een handicap toe om de normen te respecteren die voorzien zijn door de federale en/of
gemeenschapswetgeving op het gebied van werkgelegenheid en de verplichting om werknemers met een
handicap op dezelfde manier te behandelen als iedere andere werknemer – en dit zowel op het gebied van de
aanwerving als op het gebied van het verdere verloop van de carrière. De Stad heeft er zich ook toe verbonden
om een sensibiliseringbeleid van het gemeentelijke personeel te voeren ten opzichte van werknemers met een
handicap. Om te beantwoorden aan de voorschriften van dat Handvest, werd in november 2008 een Actieplan
2009-2012 voor de integratie van personen met een handicap in het stadspersoneel door het College van
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. Dit actieplan is bedoeld om een coherent beleid op dit vlak in te
voeren en om het onthaal en de integratie van de personen met een handicap die in de stadsdiensten willen
werken, te verbeteren. Het actieplan voorziet verschillende maatregelen:
- maatregelen die de toegang tot de vacature vergemakkelijken, zoals de vermelding in de
jobadvertenties dat de Stad een ‘werkgever is die ijvert voor gelijke kansen’ en de aanleg van een
wervingsreserve van kandidaten met een handicap;
- maatregelen die de integratie op de werkplek vergemakkelijken, zoals de organisatie van
sensibiliseringsseminars voor het personeel, opleidingen voor personen met een handicap, begeleiding
en omkadering van personen met een handicap op hun werkplek, ontdekkingsstages en indien nodig
aanpassing van de werkstations;
- sociale maatregelen die aan het personeel worden aangeboden, zoals de toekenning van bijkomende
extralegale vakantiedagen voor de ouders van een kind met een handicap en financiële hulp voor hen.
Alle maatregelen moeten op termijn toelaten om het objectief van 3% personen met een handicap
tewerkgesteld bij de Stad Brussel te bereiken. Het College duidde overigens binnen het Departement
Personeel een coördinator aan. Die heeft de opdracht om te waken over de uitvoering van het actieplan,
personen met een handicap tijdens de volledige duur van hun loopbaan binnen de administratie te begeleiden
en te waken over hun ontplooiing en hun goede integratie op de werkplek.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Sociaal: begeleiding, sensibilisering en opleiding / Begunstigden: de personen met een handicap en de
beambten van de Stad
Economie: creëren van werkgelegenheid / Begunstigden: de personen met een handicap
Governance: beleid van integratie en ontwikkeling van een bedrijfscultuur / Begunstigden: de
gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 coördinator en de middelen van de cellen Selectie, Carrière en Opleiding - advies van de Cel Gelijke Kansen knowhow van vzw’s die in de wereld van de mensen met een handicap zijn gespecialiseerd - budget van het
Departement Personeel - subsidies/premies van regionale of federale instellingen
Sturing en partnerships:
Het Departement Personeel in partnership met het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen)
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
37 beambten met een
Toename van het aantal
handicap die op 1 januari beambten met een
2012 in dienst waren
handicap die in dienst zijn
van de Stad
12 sensibiliseringsessies Toename van het aantal
voor het personeel
sensibiliseringsessies voor
(2011)
het personeel
15 aanvragen voor
Toename van het aantal
begeleiding op de
aanvragen voor begeleiding
werkplek (2011)
op de werkplek
4 bijzondere
Toename van het aantal
tewerkstellingsmaatregel bijzondere
gevraagd (toegekend
tewerkstellingsmaatregelen
door een
gemeenschapsoverheid)
1.11% beambten met
Verhogen van het aantal
een handicap
beambten met een
tewerkgeteld bij de Stad handicap (3% van het
(2011)
totaal)

Gekozen indicatoren
Aantal beambten met een
handicap die door de Stad
in dienst worden genomen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal
Januari 2013
sensibiliseringsessies voor
het personeel
Aantal aanvragen voor
Januari 2013
begeleiding op de werkplek
Aantal bijzondere
Januari 2013
tewerkstellingsmaatregelen
(toegekend door een
gemeenschapsoverheid)
Percentage beambten met
een handicap die door de
Stad in dienst worden
genomen

Januari 2013
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ACTIE 4.2.11

RAAD VAN BRUSSELAARS VAN BUITENLANDSE HERKOMST (RBBH)
ONDERSTEUNEN EN RAADPLEGEN

Actie, doelstellingen en context:
De Raad van Brusselaars van buitenlandse herkomst, de opvolger van de Adviesraad van immigranten die in
1974 werd opgericht, is sinds 1994 verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de buitenlandse
gemeenschappen die op het grondgebied van de Stad aanwezig zijn. De 23 raadsleden worden na
kandidatuurstelling door het College van Burgemeester en Schepenen aangeduid. Momenteel bestaat de
RBBH uit vier werkgroepen: onderwijs, maatschappij en sociale aangelegenheden, burgerzin en participatie,
culturen en diversiteit. Zij analyseren en evalueren het beleid dat door de Stad wordt gevoerd op het gebied
van de integratie van de bevolkingsgroepen van buitenlandse herkomst en op het gebied van de bestrijding
van discriminatie. Ze richten ook actievoorstellen en aanbevelingen tot het College. De werkgroepen stellen
iedere twee maand het resultaat van hun vergaderingen aan de plenaire zitting van de RBBH voor.
Aangezien onderwijs een essentiële rol speelt in het integratieproces, organiseert de RBBH sinds 1995
workshops om de slaagkansen van de leden van hun gemeenschap te verhogen. Die workshops zijn bedoeld
als hulpmiddelen om de ongelijkheid van kansen te bestrijden, om te streven naar een betere kennis van het
Frans en om te proberen om leerlingen die in het basisonderwijs dreigen af te haken, opnieuw het nodige
vertrouwen te bezorgen. De workshops bieden verschillende buitenschoolse activiteiten aan: theater,
mondelinge en schriftelijke expressie, artistieke expressie en erkenning van de multiculturele maatschappij. 18
basisscholen maken gebruik van het project (12 Franstalige en 6 Nederlandstalige). Iedere week worden meer
dan 150 uren workshops georganiseerd voor ongeveer 600 kinderen.
Daarnaast biedt de sociale permanentie een luisterend oor, een sociale begeleiding die erg op prijs worden
gesteld door een publiek dat vaak het overzicht verliest omwille van de moeilijke van de administratieve
procedures. De permanentie is een plaats waar men een duidelijk zicht heeft op de nieuwe fenomenen op het
gebied van de migratie en de vragen die ze met zich meebrengen. Sinds 2008 organiseert de RBBH ook ieder
jaar ‘DiverCity’, een multicultureel wijkfeest, dat bedoeld is om de dialoog en de contacten tussen buren te
bevorderen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Sociaal: maatschappelijke integratie - erkenning van het multiculturele karakter van Brussel sensibilisering van het brede publiek - gezelligheid van de wijken - opwaardering van de vaardigheden
van leerlingen in moeilijkheden / Begunstigden: de gemeenschap en meer bepaald de Brusselaars van
buitenlandse herkomst en de leerlingen die les volgen in de scholen van de Stad
Economie: logistieke en financiële ondersteuning van de verenigingssector / Begunstigden: de
verenigingen van buitenlandse werknemers
Governance: verwoording van de behoeften van de nieuwe migranten in een institutioneel kader en
erkenning van een erkenning als burgers - invloed op de betreffende verenigingen en op de politieke
instellingen van de Stad (voorstellen, adviezen, knowhow) / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Twee administratieve beambten bij de Cel Ondersteuning
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
1994

Beoogde resultaten
Versterking van de
burgerzin door een strijd
tegen discriminatie en
acties ten gunste van de
gelijke kansen

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal sessies
van de RBBH

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
25 sessies van de RBBH
(2011)
10 concrete initiatieven
die door de RBBH
werden genomen (2011)

143 uren van de
‘Workshops om
slaagkansen te
verhogen’ die werden
georganiseerd en +/- 800
kinderen die die
workshops hebben
gevolgd (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013

Jaarlijks aantal en aard
concrete initiatieven die
door de RBBH werden
genomen
Aantal uren van de
‘Workshops om
slaagkansen te
verhogen’ die werden
georganiseerd en aantal
kinderen die die
workshops hebben
gevolgd

Drukte bij de sociale
permanentie
15 beslissingen van de
Bevordering van de
Aantal beslissingen van
Januari 2013
Stad in verband met de
diversiteit in de
de Stad in verband met
diversiteit van de
uitwerking van het
de diversiteit van de
gemeenschappen (2011) gemeentebeleid en in de gemeenschappen
aanwerving van het
personeel
7 sensibiliseringsacties
Uitwerken van
Jaarlijks aantal en aard
Januari 2013
voor de multiculturaliteit sensibiliseringsacties in
van de
(2011)
verband met de
sensibiliseringsacties
multiculturele
voor de multiculturaliteit
samenleving
723 dossiers (2011)
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ACTIE 4.2.12

‘PRIDE’ VAN DE LGBTQI-GEMEENSCHAP ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
De ‘Pride’ – de nieuwe naam van het voormalige ‘Belgian Lesbian and Gay Pride’ – wordt ieder jaar
georganiseerd met de bedoeling om een boodschap van vrijheid en gelijkheid uit te dragen voor iedereen,
ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid en identiteit. Dit is een feestelijk, politiek en cultureel evenement
met een grote maatschappelijke betekenis voor alle leden van de LGBTQI-gemeenschap (Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and Intersex). Bovendien is de ‘Pride’ dankzij de samenwerking met
de plaatselijke handelaars intussen tot een toeristisch evenement uitgegroeid, dat in 2009 20.000 bezoekers
wist te lokken.
De Stad werkt in dit kader samen met de vzw BLGP en haar partners voor de organisatie van de parade en
biedt ook financiële en logistieke steun. De dag van de parade wordt voorafgegaan door een ‘Mini-Pride’, die
de ‘Regenboogweek’ feestelijk opent. Tijdens die week vindt een hele reeks evenementen plaats rond het
thema van de rechten van de LGBTQI-gemeenschap.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Sociaal: bevordering van de rechten en van de gelijke kansen van leden van de LGBTQI-gemeenschap /
Begunstigden: de leden van de LGBTQI-gemeenschap en hun naaste omgeving
Economie: logistieke en financiële steun voor de verenigingen - samenwerking met de handelaars /
Begunstigden: de verenigingen die de ‘Pride’ organiseren en de plaatselijke handelaars
Governance: sensibilisering van de plaatselijke actoren / Begunstigden: de leden van de LGBTQIgemeenschap en hun naaste omgeving

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Een halftime beambte voor de eerste drie maanden van het jaar - eigen middelen van de Stad (10.000 euro in
2008 / 10.000 euro in 2009) - betrokkenheid van de verenigingssector en van de handelaars
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen) in partnership met het Bureau voor de Grote Evenementen
(BGE) van Brussels International - Toerisme & Congres (BITC)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
1996

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
45.000 deelnemers aan
de ‘Pride’ (2011)
25 artikelen in de pers
over de ‘Pride’ (2011)

Beoogde resultaten
Toename van de
sensibilisering met
betrekking tot de
rechten van de leden van
de LGBTQI-gemeenschap

Gekozen indicatoren
Aantal deelnemers aan
de ‘Pride’

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal artikelen die in de
pers verschenen zijn
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ACTIE 4.2.13

INITIATIEVEN VAN DE LGBTQI-VERENIGINGEN ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
Ieder jaar ondersteunt de Stad met financiële en logistieke middelen initiatieven van verenigingen die ijveren
voor de rechten van de LGBTQI-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and
Intersex). Die acties hebben als doel om de bevolking te sensibiliseren voor de gelijkheid van iedereen –
ongeacht de seksuele geaardheid en de identiteit van de betrokken personen. Dit betreft informatieprojecten,
solidariteitsacties of evenementen die verband houden met de zichtbaarheid van de leden van de LGBTQIgemeenschap.
Hoewel de toestand sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is verbeterd, toonde een studie die de
Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) in 2007 uitvoerde op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD)
Justitie, dat in Brussel nog altijd een groot aantal gevallen van agressie en geweld tegen leden van de LGBTQIgemeenschap worden genoteerd. Door haar ondersteuning van initiatieven van die verenigingen wil de Stad
helpen om het aantal gevallen van geweld terug te dringen en het dagelijkse leven van de LGBTQIgemeenschap te verbeteren.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Sociaal: bevordering van de rechten en van de gelijke kansen van leden van de LGBTQI-gemeenschap /
Begunstigden: de leden van de LGBTQI-gemeenschap en hun onmiddellijke omgeving
Economie: logistieke en financiële steun aan de verenigingssector / Begunstigden: de LGBTQIverenigingen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Financiële steun van 5.980 euro in 2007, 7.640 euro in 2008 en 7.500 euro in 2009
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2000

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
7 ondersteunde
projecten (2011)

2 gevallen van geweld
tegen leden van de
LGBTQI-gemeenschap
(2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
LGBTQI-initiatieven die
door de plaatselijke
overheden worden
ondersteund
Daling van het aantal
gevallen van geweld
tegen leden van de
LGBTQI-gemeenschap

Gekozen indicatoren
Aantal ondersteunde
projecten

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal gevallen van
Januari 2013
geweld tegen leden van
de LGBTQI-gemeenschap
(cijfers van de politie)
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ACTIE 4.2.14

SENIORENBELEID ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
Deze actie is erop gericht om een seniorenbeleid te ontwikkelen dat aangepast is aan de realiteit van
veroudering in Brussel. Daarom werd de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gevraagd een wetenschappelijk
onderzoek uit te voeren naar de situatie van senioren in Brussel. Tengevolge dit onderzoek, besliste het
College van Burgemeester en Schepenen op 17 juni 2010 tot het uitwerken van een Gemeentelijk
Seniorenplan, dat een gecoördineerd seniorenbeleid en concrete maatregelen voorop stelt. Dit plan zal
natuurlijk geregeld bijgesteld moeten worden. De dimensie ‘Senioren’ dient in alle stadsdiensten opgenomen
te worden, en dit in samenwerking met de OCMW’s.
De eerste concrete realisatie was het opstellen van een kadaster dat het geheel van acties van de Stad voor
senioren bevat. Daarnaast heeft de Stad Brussel, dankzij de reeds genomen initiatieven, in juni 2012 het label
‘Seniorvriendelijke Stad’ ontvangen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Brussel is aldus de eerste
stad in België, en de 33e in de wereld, om van dit label te genieten. Concreet, impliceert deze erkenning dat de
Stad Brussel zijn structuren en diensten in die mate aanpast dat ze toegankelijk en onthalend zijn voor alle
ouderen.
Na het verkrijgen van het label, engageert het College zich sinds 24 februari 2011 tot het voortzetten van het
Gemeentelijk Seniorenplan en zijn geregelde herziening, en tot het verzekeren van de vertegenwoordiging van
de Stad bij internationale ontmoetingen in het kader van het netwerk. Hij heeft daarenboven de coördinatie
van de werkgroep toevertrouwd aan de Dienst Senioren van de Stad, die zal toezien op staat van zaken qua
verwezenlijkingen en beoogde doelstellingen, in nauw overleg met het betrokken schepenkabinet.
Op 29 september 2011, besliste het college tot de voortzetting van haar engagement voor een beleid van
actief ouder worden voor een periode van 5 jaar, door haar adhesie aan het netwerk ‘Seniorvriendelijk Stad’ te
vernieuwen en door het tekenen van een internationaal handvest.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Governance: uitwerking van een aangepast beleid - sensibilisering en informatieverlening voor de
inwoners, de administratie en de verkozenen / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: kennisoverdracht en verrijking voor toekomstige generaties - intergenerationele solidariteit en
sociale interactie - actieve en gezonde senioren / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: actieve en gezonde senioren die een aanwinst zijn voor de gemeenschap en de economie /
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Stad
Sturing en partnerships:
Het departement Demografie (Dienst Senioren) in samenwerking met lokale organisaties
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2012

Voltooiing
2016
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Dienst Senioren,
beschikkend over
weinig Human
Resources
(5 personen)
Creëren van een
seniorenbeleid en
ontwerp van het
Gemeentelijk
Seniorenplan
(kadaster)

Toetreding tot het
netwerk
‘Seniorvriendelijke
Stad’

Beoogde resultaten
Consolidatie van de Dienst
Senioren door creatie van
nieuwe functies en hun
integratie in het kader
(2A1, 2B, 5C, 1 werkman)
Uitwerking van een
gecoördineerd gemeentelijk
seniorenbeleid, dat inspeelt
op de demografische evolutie

Formulering van een
Gemeentelijk Seniorenplan
dat de dimensie senioren
integreert in alle
stadsdiensten
Ontwikkeling van een
effectieve en regelmatige
samenwerking met het
netwerk

Gekozen indicatoren
Aantal voltijdse
medewerkers
werkzaam bij de Dienst
Senioren

Evaluatieperiode
Januari 2013

Opname door alle
schepencolleges die
raakvlakken hebben
inzake actief ouder van
een routeblad, dat het
geheel aan
gemeentelijke
competenties bevat
Aanneming van het
Gemeentelijk
Seniorenplan door het
College

Januari 2013

Januari 2016

Aantal deelnames van
Januari 2013
de Stad aan activiteiten
van het netwerk
‘Seniorvriendelijke Stad’
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4.3 Toegang tot cultuur en kennis

Cultuur is een heel belangrijk aspect van duurzame ontwikkeling. Ze is een factor van sociale
ontwikkeling, cohesie en integratie. Ze draagt bij tot het delen van kennis en moet voor iedereen
toegankelijk zijn. De Stad en het OCMW ondersteunen en stimuleren de culturele wisselwerking in de
stad op actieve wijze, meer bepaald door het creëren van ruimten en gelegenheden voor
ontmoeting, overleg en artistieke creatie. In het kader van dit proces wordt bijzondere aandacht
besteed aan de ontwikkeling van een lokaal cultureel beleid, dat democratisch is en de verschillende
gemeenschappen verbindt. Dezelfde principes sturen de acties van de Stad met betrekking tot de
toegang tot onderwijs.
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Actieterrein:

Toegang tot cultuur en kennis

ACTIE 4.3.01

INTERCULTURELE SOLIDARITEIT VIA HET BRIGITTINENPROJECT
ONTWIKKELEN

Actie, doelstellingen en context:
De Brigittinen, hedendaags kunstencentrum voor beweging en stem, is voornamelijk actief in het aanbieden
van een choreografisch programma dat gericht is op de hedendaagse methodes en de nieuwe invullingen van
het podium. Om de kunstenaars beter te begeleiden en de overdracht van hun werken te bevorderen, zullen
gedurende het hele seizoen verblijfplaatsen voor de kunstenaars voorzien worden. In deze verblijfplaatsen
worden internationale kunstenaars onthaald. Zij komen voor een redelijk lange periode in Brussel werken en
tonen er hun kunstwerken of doen er onderzoekswerk. De Brigittinen organiseert in dit kader een workshop
voor de toeschouwer. La scène et les signes (de scène en de gebaren) is een workshop die ervoor moet zorgen
dat de toeschouwer de inzet van de voorstellingen beter begrijpt en een analytisch vermogen verwerft
waarmee hij vertrouwen schept in zijn gevoeligheid terwijl hij zijn beoordelingscriteria objectiveert. Het gaat
over een vijftiental personen die op vrijdagavond een voorstelling bijwonen. Op zaterdagochtend verenigt
iedereen zich rond twee animatoren voor een gezamenlijke bespreking van een zeer eenvoudige kernvraag:
‘Wat hebben we gezien?’. Wat volgt is een uitwisseling van gedachten waarbij alle waardeoordelen
uitgesloten worden en waarbij de animatoren de functie van verloskundige op zich nemen door
omstandigheden te creëren voor een zo objectief mogelijke analyse. Na de bespreking wordt de choreograaf
of de regisseur van de voorstelling uitgenodigd om de groep te vervoegen en vragen te beantwoorden.

Relevantie van de actie op het gebied van de "duurzame ontwikkeling":
•

Sociaal: animatie van een ruimte voor ontmoetingen tussen verschillende generaties en verschillende
culturen via de kunst - bewustmaking voor de artistieke belangen die door het huis worden voorgesteld
/ Begunstigden: de inwoners van de Marollenwijk, de studenten, iedereen die interesse heeft voor het
project

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Aanwerving van een persoon die, onder andere, relaties onderhoudt met de wijk
Sturing en samenwerking:
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Sectie Cultuur) en het Hedendaags Kunstencentrum
voor Beweging en Stem
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
November 2010

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen enkele
gestructureerde
ontmoeting na de
voorstellingen die een
uitwisseling met het
publiek mogelijk maakt

Beoogde resultaten
Organisatie van zoveel
mogelijk ontmoetingen
‘Workshop voor de
toeschouwer’ in de loop
van de volgende
seizoenen

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal deelnemers van de Januari 2013
workshops
Aantal georganiseerde
Januari 2013
workshops met betrekking
tot de voorstellingen in de
loop van het seizoen
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ACTIE 4.3.02

EEN TUIN OPENSTELLEN VOOR DE BEWONERS VAN DE WIJK

Actie, doelstellingen en context:
De Tuin van de Visitandinnen is een project dat werd opgestart in het kader van het Wijkcontract
‘Huidevetters’ met als doel, enerzijds, voor de inwoners van de wijk een pedagogische tuin te creëren
georganiseerd rond de 5 zintuigen en, anderzijds, er een aantal artistieke acties te ontwikkelen die verband
houden met de programmering van de plaats.
In 2010 werd de opdracht van de Tuin van de Visitandinnen gewijzigd, met de nadruk op een buurtgerichte
benadering. De Tuin van de Visitandinnen werd verbonden met het plein achter het ‘Brigittinengebouw’ van
de Brusselse Haard. Van oudsher ligt er langs het traject van de Noord-Zuid-spoorverbinding, die door het
centrum van Brussel loopt, nog heel wat restruimte, zeker in de buurt van de halte ‘Brussel-Kapellekerk’, laag
in de Marollen. Zo ligt er achter de Brigittinenkapel een aantal sociale woningen met nutteloze parkeerruimte
die niet aansluit op het verkeer. Het project van de Tuin van de Visitandinnen en het plein wil die stedelijke
ruimte nieuw leven inblazen, de tuin openstellen voor de inwoners van de wijk en de ongebruikte grond bij het
Vistandinnen-Brigittinengebouw omvormen tot een gemeenschappelijke moestuin.
Het belang is tweevoudig:
 Enerzijds het aanmoedigen van de sociale mix, het creëren van sociale banden en de uitwisseling
tussen generaties, het bouwen aan positieve vormen van samenhorigheid en aan de zelfstandigheid
van een maatschappelijk verzwakte bevolkingsgroep;
 Anderzijds, het opwaarderen van een ruimte, bijdragen tot een groenere stad, recycleren van afval,
ontwikkelen van stedelijke landbouw en organiseren van ludieke workshops waarin men kan
kennismaken met verantwoorde voeding en tuinbouw. Hergebruik van materialen krijgt de voorkeur
en bijzondere aandacht gaat naar het esthetische aspect.

Relevantie van de actie op het gebied van duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Sociaal: creëren van een beweging van solidariteit tussen de inwoners en verenigingen van de
Brigittinewijk om er de levenskwaliteit te verhogen – de inwoners van de wijk helpen zich de buurt
weer eigen te maken, ongeacht de verschillen op het vlak van afkomst, taal en cultuur / Begunstigden:
de inwoners van de Brigittinewijk, meer specifiek de bewoners van het gebouw ‘BrigittinenVisitandinnen’ van de Brusselse Haard
Milieu: creëren van bijkomende groene ruimte / Begunstigden: de inwoners van de wijk
Bestuur: integratie van elk van de partners in het beheerproces / Begunstigden: de lokale verenigingen
en inwoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Het project PLANTATION, zoals dit initiatief werd genoemd, won in 2010 de Bruocsella-prijs (25.000 euro). In de
loop van het seizoen 2010-2011 werd een overeenkomst getekend met de vzw “Le Début des Haricots”, die
een animatrice-coördinatrice ter plaatse stuurde
Sturing en partnerships:
Het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Sectie Cultuur) in samenwerking met de externe
partners (Brusselse Haard, OCMW, les Ateliers Populaires, de “Mannen van de Marollen”) en inwoners
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2010

Voltooiing
-

Beoogde resultaten
Openen van de tuin en
invoeren van een beheer
door de bewoners van
‘Brigittinen’
Organisatie van
workshops die verband
houden met de tuin

Gekozen indicatoren
Tuin geopend en
beheerapparaat
geïnstalleerd

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal workshops die
verband houden met de
Tuin van de Brigittinen

Januari 2013

Beplantingen die
verband houden met
het buurtproject

Aantal gerealiseerde
beplantingen

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Tuin gesloten voor het
publiek

Geen activiteiten
georganiseerd die
verband houden met de
tuin
Geen ontwikkeling van
het artistieke project
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ACTIE 4.3.03

CULTUURBEMIDDELING ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
Sinds 2005 verrijken de cultuurbemiddelaars die verbonden zijn aan de Dienst Cultuur de acties van de Stad
met hun bemiddeling tussen culturele plaatsen in de stad, kunstenaars en verenigingen van handelaars en
buurtbewoners. Het werk van de bemiddelaars valt in te delen in drie categorieën, volgens de termijn of
regelmaat:
-

-

Op lange termijn: begeleiding van culturele plaatsen verbonden aan de stad, met name de Brigittinen
(in de Marollen) en de Elektriciteitscentrale (in de Kaaienwijk), na een voorbereidende observatiefase.
Het project ‘Utopia’, in Neder-Over-Heembeek zal zich daarbij voegen zodra dit wijkcultuurcentrum
bestaat;
Herhaaldelijk: bemiddelingswerk voor twee evenementen georganiseerd door de Dienst Cultuur (Visitkunstenaarsparcours, Nuit Blanche);
Op korte termijn: volgens specifieke vragen van kunstenaars en/of culturele plaatsen.

Het werk van de cultuurbemiddelaars kan verschillende vormen aannemen: bemiddelen tussen kunstenaars en
culturele plaatsen, verspreiden van projectoproepen en aansporen tot deelname aan projecten zoals Visit en
Nuit Blanche, onderhouden van een informatieve Facebookpagina omtrent de sector, informeren van
verenigingen van buurtbewoners en handelaars over de evenementen Visit en Nuit Blanche in de betreffende
wijken, begeleiden van participatieve projecten in het kader van de Nuit Blanche, regelmatige contacten met
kunstscholen, creëren van een contactenbestand en een groeiende inventaris van het culturele
verenigingsleven, indien nodig deelnemen aan sociale en/of culturele coördinatiebijeenkomsten, enz. De
bemiddelaars vormen een bevoorrechte schakel tusen de instellingen en zij die actief zijn op het terrein.

Relevantie van de actie op het vlak van “duurzame ontwikkeling”:
•

•

Sociaal: wegwerken van scheidingen tussen de verschillende culturele categorieën - opkomst van
verschillende culturele praktijken door het uitwisselen van informatie en het realiseren van
gemeenschappelijke initiatieven / Begunstigden: de wijk- en bewonerscomités, het plaatselijke
verenigingsleven en de kunstenaars
Bestuur: integratie van elk van de partners in het besluitvormingsproces / Begunstigden: de wijk- en
bewonerscomités, het plaatselijke verenigingsleven en de kunstenaars

Uitvoering van de actie:
Middelen:
3 voltijdse cultuurbemiddelaars - stedelijke begroting
Sturing en partnerships:
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Dienst Cultuur)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2005

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
‘Visit’: 300 kunstenaars
verbonden met de Stad
en bekend bij het
publiek (2011)

Beoogde resultaten
Evenaring of toename
van het aantal
deelnemende
kunstenaars

Gekozen indicatoren
Aantal kunstenaars dat
gehoor gaf aan de
oproep tot deelname

Evaluatieperiode
Januari 2013

‘Nuit Blanche’ : 40
gesubsidieerde
projecten (2011)

Evenaring of toename
van het aantal
gesubsidieerde
activiteiten/projecten

Aantal gesubsidieerde
activiteiten/projecten

Januari 2013

120.000 aanwezigen
(2011)

Evenaring of toename
van het aantal
aanwezigen

Aantal aanwezigen
tijdens het evenement

Januari 2013
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ACTIE 4.3.04

SOLIDARITEIT TUSSEN GENERATIES ONTWIKKELEN

Actie, doelstellingen en context:
De huidige maatschappelijke tijdsgeest kenmerkt zich door nieuwe familiale samenstellingen en breder nog,
hij brengt een herdefinitie van de respectievelijke rollen in de maatschappij met zich mee, waardoor de
banden tussen de generaties progressief uitgehold, losgekoppeld en afgebouwd worden. De verschillende
levensperiodes spelen zich binnen afzonderlijke locaties af en de generaties worden meer en meer opgedeeld
waarbij de mogelijkheden tot uitwisselingen en persoonlijke en werderzijdse verrijkingen in onze huidige
context beperkt worden, daar waar ze vroeger op vloeiende wijze gereguleerd werden.
Om deze reden en door toepassing van het duurzaamheidsprincipe binnen de verhoudingen tussen de
generaties, is het belangrijk om nieuwe vormen van sociale contacten te ontwikkelen gebaseerd op respect en
de kwaliteit van het samen-zijn.
Om deze reden worden diverse acties ontwikkeld met als objectief het herscheppen van de sociale band om
de specifieke locaties open te stellen en de stereotiepen die bij de verschillende leefijdsgroepen horen, af te
bouwen.
De wederzijdse verrijking en de wederkerigheid kunnen dan opnieuw ontwikkeld worden binnen deze relatie.
Door het geheugen van het verleden te consolideren, kan men eveneens de isolatie van individuen bestrijden
en het toetreden tot nieuwe sociale groepen bevorderen. Tenslotte, bieden deze ontmoetingen, ook een
mogelijkheid tot transmissie van een sociale orde dank zij de normen die doorgegeven worden. Hier is sprake
van het doorgeven van traditie, van wijsheid en erfenis van de ouderen. Belangrijk is de sociale controle die
door senioren uitgeoefend wordt, waarbij ze de functie van normbewaarders op zich nemen en hun kennis
kunnen overdragen naar volgende generaties.
Het is dus binnen dit kader dat de politiek van de Stad Brussel zich situeert inzake de solidariteit tussen de
generaties. Ontmoetingen onder vorm van diverse culturele en ludieke activiteiten, in samenwerking met
scholen, buurt- en rusthuizen en andere ontmoetingsplaatsen. Dit vertaalt zich naar verschillende acties die
georganiseerd worden en samengevat worden in de volgende fiches:
-

Actie 4.3.04.a Solidariteit ontwikkelen tussen culturen en generaties via het project Pact Ateliers
Actie 4.3.04.b Sensibiliseren voor solidariteit tussen generaties
Actie 4.3.04.c Leerlingen sensibiliseren tot solidariteit tussen generaties

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: sensibilisatie voor ecologische thema’s, het openstellen van publieke ruimtes / Begunstigden:
de deelnemers en de gemeenschap
Sociaal: aanleren van sociale banden en interculturele dimensie / Begunstigden: de deelnemers en de
gemeenschap
Economie: de ontwikkeling van projecten die duurzame werkgelegenheid kunnen bevorderen /
Begunstigden: de deelnemers en de gemeenschap
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ACTIE 4.3.04.a

SOLIDARITEIT ONTWIKKELEN TUSSEN CULTUREN EN GENERATIES
VIA HET PROJECT PACT ATELIERS

Actie, doelstellingen en context:
Het project Pact Ateliers werd in 2001 door het OCMW opgericht vanuit een emancipatorische visie, om de
culturele deelname en de toename van de burgerzin bij ouderen te stimuleren en tevens de sociale cohesie en
de contacten tussen verschillende generaties en culturen te versterken. Dit project is gebaseerd op
verschillende structuren: het maakt gebruik van het artistieke forum van het Pacheco-instituut en werkt
samen met de rusthuizen, de sociale antennes, de Juliette Herman home, de Brusselse wijkhuizen en andere
verenigingen. Het Pact Ateliers stelt verschillende types educatieve projecten en artistieke activiteiten voor die
inspelen op de uitdagingen van de maatschappij:
- Workshops tekenen, schilderen en creatieve expressie ;
- Workshops voor kinderen en intergenerationele workshops ;
- Litteratuursessies voor verschillende generaties en tijdens de zomer in de tuinkiosk;
- Modelleringsworkshops ;
- Natuurworkshops ;
-Wijkfeesten en opendeurdagen in de tuinen van het Instituut in het kader van de solidariteit tussen
verschillende generaties ;
- Lichttherapie gedurende alle workshops ;
- Themagebonden tentoonstellingen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: inrichting en ingebruikname van de groene ruimtes – sensibilisering ten aanzien van de
ecologische thema’s door innovatieve projecten – verspreiding van goede ecologische praktijken /
Begunstigden: de inwoners van het Pacheco-instituut en de andere rusthuizen, de inwoners van de
Begijnhofwijk, de bezoekers van de wijkhuizen en de wijkverenigingen, de scholen, de kinderen die aan
de jeugdactiviteiten van de sociale antennes deelnemen, de kinderen van het kindertehuis Juliette
Herman
Economie: samen met verschillende partners gemeenschappelijke projecten inrichten die
werkgelegenheid kunnen creëren/Begunstigden: de kunstenaars en de gebruikers van de diensten van
het OCMW
Maatschappij: ter beschikkingstelling van artistieke en culturele ontmoetingsruimten aan de inwoners
– projecten gericht op de contacten tussen verschillende generaties en culturen – opwaardering van
het artistieke potentieel van allen door kunst op maat/Begunstigden: de benadeelde
bevolkingsgroepen, ouderen of mensen met een handicap, de inwoners van de Begijnhofwijk, de
gebruikers van de wijkhuizen, de verenigingen, de scholen en de sociale antennes.

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies in functie van de projecten en periodes (Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij, Vlaamse
Gemeenschapscommissie, - VGC enz…)
Sturing en partnerships:
Het OCMW van Brussel (Pact Ateliers, wijkhuizen, sociale antennes, Home Juliette Herman) in samenwerking
met het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Dienst Cultuur) van de Stad
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Voorlopige kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2001

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Aanvankelijke
toestand
16 deelnemers per
workshop (2011)
215 workshops
georganiseerd
(2011)
1.029 culturele
realisaties (2011)
4 openbare
manifestaties (2011)
2 intergenerationele
stages (2011)

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren

Behoud van aantal
participaties
Behoud van aantal
workshops

Aantal participaties per
workshop
Aantal workshops per jaar

Behoud van het aantal
culturele realisaties
Behoud van het aantal
openbare manifestaties
Behoud van het aantal
intergenerationele
stages per jaar

Aantal culturele realisaties per
jaar
Aantal openbare manifestaties
per jaar
Aantal intergenerationele
stages per jaar

Evaluatieperiode
Januari 2013
Januari 2013

Januari 2013
Januari 2013
Januari 2013
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ACTIE 4.3.04.b

SENSIBILISEREN VOOR SOLIDARITEIT TUSSEN DE GENERATIES

Actie, doelstellingen en context:
Om de solidariteit tussen de generaties te bevorderen, zijn de ontmoetingsplaatsen van de Dienst Gezinnen
bedoeld om aan de ouders een ruimte aan te bieden waar zij kunnen vergaderen om onder de ouders van
gedachten te wisselen over kwesties in verband met de opvoeding van kinderen. Ze stellen de kinderen ook in
staat om zich te toetsen aan de kwestie van autonoom en sociaal worden. Dergelijke plaatsen kaderen in een
preventieve optiek van steun aan het ouderschap.
Sinds 2004 wordt een ontmoetingsplaats voor kinderen van 0 tot 3 jaar, begeleid door een
referentievolwassenen, georganiseerd in een rusthuis. Aan de intergenerationele dimensie wordt voldaan
door ten minste drie generaties samen te brengen: heel jonge kinderen, hun ouders en senioren. Het project
wordt opgezet in het hartje van de Marollen, een wijk met een heel uiteenlopende sociale mix.
Het doel van de Dienst Gezinnen is ontmoetingskansen te scheppen en te doen toenemen, om op termijn:
- opnieuw sociale banden tussen de generaties te scheppen;
- de specifieke plaats voor de 3e leeftijd, namelijk het rusthuis, open te stellen en toegankelijk te maken
voor gezinnen met heel jonge kinderen;
- te laten profiteren van de levenservaring van elke leeftijdsgroep, het geheugen van het verleden te
consolideren, de ervaring van ouderen op te waarderen en er inspiratie uit halen om de toekomst van de
kinderen op te bouwen;
- bejaarden de kans te geven opnieuw in contact te komen met de buitenwereld, hun isolement te
doorbreken, een positieve kijk te krijgen op de culturele en sociale vermenging van hun wijk;
- jonge kinderen een plaats aan te bieden om te leren autonoom en sociaal worden;
- verschillen op te waarderen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, cultuur;
- mindervalide senioren te integreren in activiteiten die openstaan voor allen;
- te breken met het isolement door de integratie in een groep.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Economie: speelmateriaal uit de fairtrade - preventieve en educatieve aspecten die later bijkomende
kosten voor herstellende acties vermijden / Begunstigden: de deelnemers en de gemeenschap
Sociaal: verbetering van de levenskwaliteit en een beter sociaal klimaat / Begunstigden: de deelnemers
Governance: de burgers zijn rechtstreeks betrokken bij de realisatie van het project / Begunstigden: de
deelnemers

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Begroting van de Stad om speelmateriaal aan te kopen en te vervangen
Sturing en partnerships:
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Dienst Gezinnen)
Voorziene kalender:

Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2004

Voltooiing
-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Isolement van senioren
in rusthuizenh

Isolement van jonge
ouders thuis

Beoogde resultaten
Scheppen van een
dynamiek die leidt tot
sociale contacten met
personen buiten de
residentie
Scheppen van een
dynamiek waarbij de
ervaring van de ouderen
ten goede komt van de
opvoeding van kinderen

Gekozen indicatoren
Toename van het aantal
intergenerationele
ontmoetingen op gang
gebracht door de Dienst
Gezinnen

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Actieterrein:

Toegang tot cultuur en kennis

ACTIE 4.3.04.c

LEERLINGEN SENSIBILISEREN TOT SOLIDARITEIT TUSSEN
GENERATIES

Actie, doelstellingen en context:
Kinderen hebben veel te leren, ouderen kunnen veel informatie overbrengen. De ontmoeting tussen kinderen
en senioren is een socialisatiefactor en tevens een prachtige levensles. Zij heeft als doelstelling het tot stand
brengen van een band die de leerlingen in staat stelt om de humanistische waarden terug te vinden en
leerprocessen te stimuleren, en in het bijzonder: het beheersen van de taal, de opbouw van de identiteit en
het structuren van het tijdsbesef. Aan iedere ontmoeting gaat er voorbereidend werk in de klas vooraf, wat
mogelijkheden schept tot nieuwe leerprocessen en de ontplooiing van competenties (lezen, schrijven, zich
uitdrukken, kunnen gedachten uitwisselen en communiceren). Vervolgens wordt ze gebruikt om, nadien
binnen het klasgebeuren, de opgebouwde kennis in praktijk om te zetten. Door deelname aan ateliers binnen
rusthuizen, herinvesteren de leerlingen en consolideren ze de verworven disciplinaire kennis. Dankzij de
ouderen die weer het woord kregen en in hun burgerzin erkend werden, kunnen de leerlingen een deel van de
historische en sociale identiteit opbouwen en kunnen ze bij deze ouderen de noties van respect en tolerantie
terugvinden, welke soms vergeten worden.
De gebruikelijke context van de school openstellen om senioren uit onze samenleving te ontmoeten is een
initiatief dat door verschillende scholen van de Stad Brussel sinds verschillende jaren genomen wordt. In
samenwerking met rusthuizen, buurthuizen, en de Service de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE), worden er
op regelmatige basis, maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd dank zij oudere vrijwilligers en leerkrachten
van kleuter- en lagere scholen. Volgende activiteiten worden geprogrammeerd:
- zang;
- leesgroepen;
- verhalen;
- geschiedenis;
- ontwikkeling van verschillende bezinningsthema’s over gezondheid, voeding en vertering;
- planten, tuinieractiviteiten;
- gezelschapsspelen;
- balspelen;
- handwerken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Sociaal: openheid van geest; sociale banden aanleren; integratie en valorisatie van ouderen personen /
Begunstigden: de deelnemers
Milieu: gezondheid bewustmaking; ontwikkeling van tuinieractiviteiten / Begunstigden: de deelnemers

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Stad beschikbaar voor aankoop en vervanging van materiaal (spelen, boeken)
Sturing en partnerships:
Het Departement Openbaar onderwijs in samenwerking met het OCMW van Brussel (Pact Ateliers, en rust- en
buurthuizen, sociale antennes) en het Departement Cultuur, Jeugd, Vrije Tijd en Sport (Dienst Familie) van de
Stad
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Voorlopige kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Aanvankelijke toestand
Isolatie van senioren in
rusthuizen
Miskenning van de
wereld van de ouderen
bij jongeren

Geen integratie van de
school in de
buurtactiviteiten

Beoogde resultaten
Het opstarten van een
samenwerkingsdynamiek
met buurtscholen
Een dynamiek op gang
brengen waarbij de
wijsheid van ouderen
winst oplevert voor de
opvoeding van het kind

Contact met lokale
verenigingen en
buurthuizen

Gekozen indicatoren
Aantal deelnemende
rusthuizen

Evaluatieperiode
September 2013

Aantal scholen die
deelnemen aan
ontmoetingen met
instellingen van
ouderen

September 2013

Aantal klassen die
deelnemen aan de actie
Aantal verenigingen en
buurthuizen de
deelnemen aan de actie

September 2013
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Actieterrein:

Toegang tot cultuur en kennis

ACTIE 4.3.05

BESTENDIGEN VAN DE BEGELEIDINGSATELIERS ‘VOORTRAJECTEN’
VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN HET OCMW

De actie, zijn doelstellingen en zijn context:
De ‘activeringsvoortrajecten’ die sinds 2011 door het OCMW opgezet werden en die gecofinancierd worden
door het Europees Sociaal Fonds (ESF) beogen het stabiliseren van de maatschappelijke situatie van de
betrokkene en worden, onder andere, doorheen de volgende activiteiten geïmplementeerd:
 ondersteuning bij het oplossen van sociale problemen die te maken hebben met schuldenlast, precaire
huisvesting, gebrekkige gezondheid, psychische problemen, verslaving, ...
 maatschappelijke heraanpassing via aanscherping van de aanwezige vaardigheden en interesses
(gewenningstrajecten, sociale en culturele participatie, buurtbetrokkenheid, uitstippeling van een
levenstraject, ...)
 voorkomen van werkloosheidsvallen door kinderopvang te voorzien en mobiliteitsproblemen op te
lossen.
Dit type van parcours wordt opgezet voor de gebruikers-doelgroepen van het OCMW die het verst verwijderd
zijn van tewerkstelling en die zich op het ogenblik niet of niet meer op de arbeidsmarkt aanbieden, teneinde
hen onmisbare instrumenten te bezorgen voor hun maatschappelijke activering. Er dient een bijzondere zorg
besteed te worden aan de jongeren van minder dan 25 jaar, aan diegenen, ouder dan 45 jaar, aan de
eenoudergezinnen en aan de mensen van vreemde nationaliteit of oorsprong (buiten Europa). In 2011 werden
4 groepen van maximum 15 personen samengesteld en begeleid door het OCMW van Brussel.

De relevantie van het aspect « duurzame ontwikkeling » van de actie:
•

Milieu: informatiemodule die de problematiek van het verantwoorde verbruik aanpakt. Sensibilisering
tot het duurzame beheer van de grondstoffen, het beheersen van de energie en het besparen op niethernieuwbare bronnen/Begunstigden: maximum 60 rechthebbenden per jaar

•

Sociaal: informatiemodules over de problematieken van de toegang tot huisvesting, opvoeding,
cultuur, vrijetijd, gezonde voeding, toegang tot zorgverstrekking, enz. Cursussen Frans en sociale
begeleiding van dichtbij gedurende de ganse duur van het parcours (hersocialisatie, oplossen van
verscheidene maatschappelijke problemen, enz./Begunstigden: maximum 60 rechthebbenden per jaar

•

Economie: ‘Activering’ van de rechthebbenden, begunstigden van het project, vermindering van de
afstand die hen scheidt van de arbeidsmarkt/Begunstigden: maximum 60 rechthebbenden per jaar

Uitvoeren van de actie:
Middelen:
Twee personeelsleden, opleidingsverstrekkers van buiten het OCMW. Noodzakelijke materiële middelen :
vormingslokalen, projector, draagbare pc, borden, verscheidene pedagogische instrumenten, fotokopies, enz.
Cofinanciering door het Europees Sociaal Fonds ten belope van maximum 50% van de kost per project. De
totale kost voor de 4 projecten wordt geschat op 61.590,92€ (of 15.397,73€ per project).
Sturing en partnerschappen:
Departement Vorming van het OCMW van Brussel, in samenwerking met het Departement van de Sociale Actie
(maatschappelijke assistenten), de vzw Bravvo, de vzw Fobagra, het medisch huis van de Rijke Klaren en Cap
Coach – Elena Lelecas
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Voorlopige kalender:
Totale duur van de actie
4 cycli van 6 maanden

Start
1 maart 2011

Einde
29 februari 2012

Weerhouden
indicatoren
Aantal begunstigden
voor begeleiding

Evaluatieperiode

De evaluatie van de actie:
Begintoestand
60 plaatsen - 46
begunstigden voor
begeleiding (2011)
240 uren te volgen
door elk van de
begunstigden
56,5% begunstigden
dat een minimum
aanwezigheidsgraad
van 50% haalt (2011)
67,4% begunstigden
een opleidingsproject
opgebouwd hebben of
een project voor het
zoeken naar werk
(2011)

Te behalen resultaten
60 begunstigden voor
begeleiding

Maart 2013

50% aanwezigheid
minimum (om in
aanmerking te komen
door het ESF)

- Percentage
begunstigden dat een
minimum
aanwezigheidsgraad
van 50% haalt

Maart 2013

Daling van het aantal
personen die ver van
de arbeidsmarkt staan:
- Emancipatie
- Zelfstandig maken
- Scheppen van sociale
banden
- Multiculturele
uitwisseling
- Toegang tot de
arbeidsmarkt en/of tot
een opleiding

Percentage
begunstigden die een
opleidingsproject
opgebouwd hebben of
een project voor het
zoeken naar werk

Maart 2013
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4.4 Internationale solidariteit

De solidariteit tussen Noord en Zuid op onze planeet is een van de componenten in het proces van
duurzame ontwikkeling. De Stad staat open voor de buitenwereld en streeft ernaar haar investering
in ontwikkelingssamenwerking voort te zetten door middel van internationale projecten, zowel door
partnerschappen te creëren met steden op het zuidelijk halfrond als door het ondersteunen van
humanitaire initiatieven die worden gedragen door de verenigingssector of door nietgouvernementele organisaties. Er wordt ook voorrang gegeven aan uitwisselingen tussen scholen om
de school open te zetten voor de wereld. Deze duidelijke oriëntering voor solidariteit moet ook
gepaard gaan met acties van bewustmaking voor het grote publiek.
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Actieterrein:

Internationale solidariteit

ACTIE 4.4.01

PARTNERSHIPS TUSSEN NOORD EN ZUID IN HET LEVEN ROEPEN

Actie, doelstellingen en context:
Sinds 2002 heeft de Stad in het kader van de internationale samenwerking verschillende partnerships met
andere steden uit het zuidelijke halfrond lopen. Dit type partnership streeft door de uitwisseling van
ervaringen en knowhow tussen collega’s uit het noorden en het zuiden, naar de versterking van de
capaciteiten van de plaatselijke instellingen om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen. In dat verband
startte de Stad in de eerste plaats een structureel partnership met de stad-provincie Kinshasa (Volksrepubliek
Congo) en onlangs met de stedelijke gemeente van Tétouan (Marokko).
Wat Kinshasa betreft, heeft de samenwerking betrekking op de activiteiten van de burgerlijke stand – een
essentieel domein voor de ontwikkeling van iedere stedelijke administratie en een knowhow bij uitstek van de
plaatselijke overheden. Sinds 2008 is het aantal geregistreerde geboorten dankzij verschillende acties en
uitwisselingen van 12.000 tot 42.000 gestegen, waardoor duizenden kinderen nu ook administratief leven en
de bijbehorende rechten kunnen genieten. Momenteel loopt een vergelijkbaar project voor de studie van de
documenten, de harmonisatie en de opleiding van de beambten, waardoor in de toekomst ook de huwelijken
en de overlijdens beter zouden moeten kunnen worden geregistreerd. Sinds 2009 identificeren leden van de
Dienst Bevolking ook problemen die in de gemeenten Gombe en Kimbanseke bestaan. Aan de hand van een
piloot-volkstelling zal men de kwaliteit van de bestaande documenten kunnen evalueren en een volkstelling op
grotere schaal kunnen plannen. Het partnership bestaat voornamelijk uit de opleiding van
gemeentebeambten, een logistieke steun en de versterking van de middelen waarmee inwoners worden
gesensibiliseerd voor het belang van akten van burgerlijke stand. Het tweede samenwerkingsproject met
Kinshasa heeft betrekking op de openbare netheid. Intussen werden al verschillende uitwisselingen tussen de
diensten gerealiseerd, werd een opleidingsstage in België georganiseerd en werd verouderd rollend materieel
opgestuurd. In 2008 werd op een van de grote markten van Kinshasa begonnen met een experiment voor de
verwerking van afval. Matete produceert immers 10 ton afval per dag en het project bestaat erin om het
ophalen en het sorteren van het (organische en andere) afval te organiseren en om de
composteringscapaciteiten van het organische afval en de andere verwerkers van plastic afval op te voeren.
Wat Tétouan betreft, zal het samenwerkingsproject – gezien de behoeften van de partner – zich vooral richten
op de versterking van de capaciteiten van de administratieve dienst die verantwoordelijk is voor het
maatschappelijke welzijn. De doelstellingen van de samenwerking zijn intussen vastgelegd en de federale
subsidie is voorzien, maar in de praktijk werd de actie op het terrein nog niet opgestart. Er zijn ook al reizen
voorzien waarbij ambtenaren knowhow zullen kunnen uitwisselen, evenals opleidingen ter plaatse en een
logistieke ondersteuning voor de administratie (aankoop van computers enz…).
De Stad stelt ook een subsidie en materiaal (boeken enz…) ter beschikking van een vereniging uit Tanger die
aids bestrijdt en van de Assalam-school in dezelfde stad.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: voorlichting over selectieve afvalsortering - ontwikkeling van composteringsketen bescherming van de resources / Begunstigden: de bevolking van Kinshasa
Sociaal: wettelijke bescherming van het kind - verbetering van de gezondheid en van het welzijn van
het individu / Begunstigden: de bevolking van Kinshasa, Tétouan en Tanger
Economie: versterking van de plaatselijke economie door de aankoop van materiaal ter plaatse ontwikkeling van activiteiten die inkomsten voortbrengen in combinatie met het sorteren van afval en
compostering / Begunstigden: de bevolking van Kinshasa
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•

Governance: uitwisseling van ervaringen tussen administraties - dialoog met plaatselijke overheden versterking van de capaciteiten van de administraties / Begunstigden: de administraties, de verkozenen
en de bevolking van de steden Kinshasa, Tétouan en Brussel

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Financiële en technische ondersteuning van de Belgische samenwerkingsprojecten en de
samenwerkingsprojecten van het Vlaams gewest - budget van de Stad - terbeschikkingstelling van het logistieke
materiaal en de human resources door de Stad - samenwerking van de diensten van Kinshasa (dienst
burgerlijke stand en bevolking/Cel Onderhoud en Reiniging) en van Tétouan (sociale aangelegenheden)
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Internationale Solidariteit) in partnership met het Departement Demografie,
het Departement Wegeniswerken en de partners van het Zuiden
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Kinshasa (burgerlijke stand)
5 jaar
Kinshasa (netheid)
3 jaar
Tétouan
4 jaar

Start
2008

Voltooiing
2012

2009

2012

2009

2012

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Kinshasa (burgerlijke stand)
52.549 geboorteakten,
12.281 huwelijksakten en
1.078 overlijdensakten
(2011)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten

Gekozen indicatoren
Aantal geboorten,
huwelijken en overlijdens
die bij de gemeente
worden aangegeven

3.451 gezinnen die bij de
dienst bevolking zijn
ingeschreven (2011)

Identificatie van de
Aantal gezinnen die bij de
gegevens en uitbreiding van dienst bevolking zijn
de volkstelling
ingeschreven

116.612 gearchiveerde
documenten (2011)

Toename van het aantal
gearchiveerde documenten

Hoeveelheid
gearchiveerde
documenten

Toename van de
hoeveelheid opgehaald
afval

Tonnage afgevoerd afval

Toename van de
hoeveelheid compost

Hoeveelheid
geproduceerde compost

Kinshasa (netheid)
Gegevens 2011 niet
beschikbaar

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Internationale solidariteit

ACTIE 4.4.02

PARTNERSHIPS TUSSEN DE SCHOLEN EN DE LANDEN IN HET
ZUIDEN ONTWIKKELEN

Actie, doelstellingen en context:
Een van de opdrachten van de school bestaat erin om de kinderen ook te leren om wereldburgers te zijn. Een
open geest naar de wereld toe, solidariteit en tolerantie leren begint al op een heel jonge leeftijd en maakt
integraal deel uit van het leerproject van de Stad. Dat is de reden waarom het Departement Openbaar
Onderwijs de scholen al lang aanmoedigt om banden te smeden met onder meer het Afrikaanse continent. Er
werden intussen al uitwisselingen tot stand gebracht met verschillende landen (Mauritanië, Senegal, Marokko,
Burkina Faso, Tunesië, Togo enz…), die door meerdere – vaak terugkerende – acties vorm worden gegeven:
- ‘Reflets Solidaires’-projecten: acties die in de secundaire scholen worden uitgewerkt en die erin
bestaan om fondsen en schoolmateriaal te verzamelen om scholen te ondersteunen in Mauritanië, in
Marokko enz…;
- correspondentie tussen klassen en leerlingen;
- uitwisselingen van onderwijzers en pedagogische technieken met ontwikkelingslanden (Congo,
Marokko, enz…);
- doelgerichte ondersteuning van het Departement Openbaar Onderwijs voor de ontwikkeling van
nieuwe universitaire faculteiten in de landen van het Zuiden.
Daarnaast nam het Departement Openbaar Onderwijs het initiatief voor nog andere acties, die intussen zijn
afgerond:
- ‘Music Fund’-project waarbij muziekmateriaal en instrumenten worden verzameld en vervolgens naar
verschillende landen in het Zuiden worden verstuurd (in partnership met Oxfam Solidariteit en het
muziekensemble Ictus);
- in 2009-2010: verzameling van fondsen en materieel voor de scholen ter ondersteuning van de
slachtoffers van de aardbeving in Haïti;
- in 2008-2009: solidariteitsproject door een groep studenten pedagogie van de Hogeschool Francisco
Ferrer met scholen in Senegal (uitwisselingen van pedagogische methoden en verzending van
schoolmateriaal).
Op lange termijn wil het Departement Openbaar Onderwijs die onderwijsacties in het teken van de
internationale solidariteit in scholen voortzetten en nog versterken.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Sociaal: onderricht burgerzin en sensibilisering voor internationale solidariteit / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: versterking van de capaciteiten van de plaatselijke actoren / Begunstigden: de scholen en
hun leerlingen
Governance: partnership tussen scholen / Begunstigden: de scholen en hun leerlingen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Betrokkenheid van het onderwijzend personeel en de leerlingen - samenwerking met externe partners in
functie van de projecten
Sturing en partnerships:
Het Departement Openbaar Onderwijs
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
4 scholen die een project Regelmatige deelname
van alle scholen aan dit
van internationale
solidariteit hebben
soort projecten
ontwikkeld (2010-2011)

Gekozen indicatoren
Aantal scholen die een
project van
internationale
solidariteit hebben
ontwikkeld

Evaluatieperiode
September 2012
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Actieterrein:

Internationale solidariteit

ACTIE 4.4.03

UIT OMLOOP GENOMEN VOERTUIGEN VAN DE STAD OPNIEUW
RIJKLAAR MAKEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad wil in de mate van het mogelijke solidair zijn en hulp bieden aan alle plaatselijke overheden die met
bepaalde materiële behoeften worden geconfronteerd. Zo laat de Stad in het kader van de
samenwerkingsakkoorden tussen de Stad en de plaatselijke autoriteiten van Kinshasa en Tétouan (cf. Actie
4.4.1) bepaalde voertuigen uit haar wagenpark opnieuw rijklaar maken. Aan die voertuigen wordt door de
diensten van de Stad heel wat aandacht besteed. Dankzij die aanpak wordt niet alleen de levensduur van de
voertuigen verlengd, maar kunnen entiteiten die nood hebben aan uitrustingen, ook worden geholpen. In
2008 werden bijvoorbeeld tien voertuigen naar Kinshasa gestuurd. Dat stemt overeen met 24 werkdagen om
alle nodige herstellingen uit te voeren, 4.951 euro herstelmateriaal en 32.274 euro voor het vervoer naar
Matadi (Congo).

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Governance: Noord-Zuid solidariteit tussen plaatselijke overheden - netwerk van onderlinge hulp –
meer interventiecapaciteit / Begunstigden: de partnergemeenten en hun inwoners
Milieu: verlenging van de levensduur van de voertuigen / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Betaling van onderdelen en de transportkosten door de Stad en levering van de nodige human resources voor
de herstelling
Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (wagenpark en openbare netheid) in partnership met het Departement
Organisatie (Cel Internationale Solidariteit)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2008

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen verzonden
voertuigen (2011)

Geen herstellingen en
transportkosten (2011)

Beoogde resultaten
Voortzetting van
verzending van
voertuigen voor de
plaatselijke overheden in
het Zuiden

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal jaarlijks
Januari 2013
verzonden voertuigen en
hun bestemming
Bedrag van de
herstellingen en de
transportkosten
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Actieterrein:

Internationale solidariteit

ACTIE 4.4.04

SENSIBILISEREN VOOR DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Actie, doelstellingen en context:
De Stad organiseert het hele jaar door een reeks evenementen die bedoeld zijn om zowel de beambten van de
Stad en haar verkozenen als de bevolking te informeren, bewust te maken en te sensibiliseren voor de realiteit
van de landen in het Zuiden, de ontwikkelingssamenwerking en het belang om dagelijks een verantwoordelijke
en solidaire methode toe te passen. Ongeacht of dat gebeurt via de Woensdagen van de Internationale
Solidariteit (informatiesessies voor het grote publiek over verschillende thema’s of over de gesubsidieerde
projecten), het jaarlijkse Filmforum (vertoning van films die aandacht besteden aan de verschillende
realiteiten van de landen van het Zuiden of artiesten die uit die landen afkomstig zijn), de Maand van de
Internationale Solidariteit (van 6 oktober tot 11 november: debatten, conferenties, tentoonstellingen,
optredens, geldinzamelacties ten gunste van de ontwikkelingsprojecten) of beurzen voor verenigingen die
actief zijn op het gebied van de internationale solidariteit. Zeker is wel dat de Stad nooit een gelegenheid mist
om de bevolking te wijzen op het belang van de internationale solidariteit in een wereld waar onderlinge
afhankelijkheid bijna iedere dag voelbaar is.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: aandacht in de sensibiliseringscampagnes van milieu- en klimaatthema’s / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: logistieke en financiële ondersteuning van de verenigingssector / Begunstigden: de
plaatselijke verenigingen
Sociaal: mobilisatie van de burgers ten gunste van een solidaire ontwikkeling / Begunstigden: de
gemeenschap
Governance: bewustmaking en informatie van de administratie en van de verkozenen / Begunstigden:
de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Externe financieringen - terbeschikkingstelling van de logistiek, de human resources en een budget door de
Stad - subsidies die aan de plaatselijke verenigingen worden toegekend
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Internationale Solidariteit) in partnership met de plaatselijke verenigingen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2002

Voltooiing
-

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
deelnemers
Telling van het aantal
deelnemende
verenigingen
Stabilisatie van het

Gekozen indicatoren
Aantal deelnemers

Evaluatieperiode
Januari 2013

Aantal verenigingen die
aan de gevoerde acties
deelnemen
Aantal ingevoerde

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
6.660 deelnemers aan de
gevoerde acties (2011)
81 verenigingen die aan
de gevoerde acties
deelnemen (2011)
60 ingevoerde

Januari 2013
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Beginsituatie
activiteiten (2011)

Beoogde resultaten
aantal activiteiten van
sensibilisering

Gekozen indicatoren
activiteiten

Evaluatieperiode
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Actieterrein:

Internationale solidariteit

ACTIE 4.4.05

SOLIDAIRE INITIATIEVEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK
MIDDENVELD ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad organiseert ieder jaar een projectoproep voor de ondersteuning van initiatieven van talrijke Brusselse
verenigingen op het gebied van de internationale solidariteit. Men kan daarbij een onderscheid maken tussen
twee types acties: ontwikkelingsprojecten in het Zuiden (40%) en projecten op het gebied van onderwijs,
informatie en sensibilisering in het Noorden (60%). De projectoproep wordt ieder jaar tegen 15 januari
gelanceerd met behulp van basisformulieren. De ingezonden projecten worden door een commissie van
experts geanalyseerd en geëvalueerd. In 2009 werden 36 van de 97 ingediende dossiers geselecteerd. Twaalf
daarvan vielen onder de categorie samenwerking; 24 onder de noemer sensibilisering.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: bijzondere aandacht voor milieu- en klimaatthema’s / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: financiële ondersteuning van de verenigingssector / Begunstigden: de plaatselijke
verenigingen
Sociaal: aanmoediging tot engagement ten gunste van de internationale solidariteit - versterking van
het verenigingsnet Noord-Zuid / Begunstigden: de verenigingen en het doelpubliek van hun projecten

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human resources en budget van de Stad - commissie van experts
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Internationale Solidariteit)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2002

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
71 projecten ingediend
voor subsidiëring (2011)
53/80 voor de projecten
in de categorie
sensibilisatie (2011)

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Toename van het aantal Aantal projecten
aanvragen voor subsidies ingediend voor
subsidiëring
Verbetering van de
Gemiddelde aantal
kwaliteit van de
pounten die door de
ingediende dossiers
Commissie worden
toegekend

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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Actieterrein:

Internationale solidariteit

ACTIE 4.4.06

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
(SAIS) ONDERSTEUNEN EN RAADPLEGEN

Actie, doelstellingen en context:
Sinds 17 december 2001 beschikt de Stad over een Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit
(CCSI). Die instantie werd in het leven geroepen om het beleid van de Stad op het gebied van de internationale
solidariteit beter uit te werken door er de burgers, verenigingen en niet-gouvernementele organisaties
(NGO’s) die actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking, bij te betrekken. De leden van die Raad zijn zowel
plaatselijke secties van bekende organisaties als meer discrete verenigingen, of nog een of meerdere
gekwalificeerde burgers die individueel in de Raad zetelen. De Raad heeft daarbij de volgende opdrachten:
- advies verlenen aan de Schepen van internationale solidariteit over de informatie-, onderwijs- en
sensibiliseringactiviteiten die moeten worden uitgevoerd te opzichte van de Brusselse bevolking over de
Noord-Zuid-partnerships en de keuze van de verenigingen die ieder jaar in het kader van de
internationale solidariteit door de Stad worden gesubsidieerd;
- ieder jaar in overleg met de verantwoordelijke schepen een nota opstellen met een gedetailleerde
beschrijving van het beleid dat moet worden gevoerd in het kader van de internationale solidariteit en
een richtlijn helpen uitstippelen voor het gemeentebeleid op dat vlak;
- samen met zijn verschillende leden informatie- en voorlichtingsacties of evenementen organiseren om
de Brusselse bevolking te sensibiliseren voor de internationale solidariteit.
Dankzij de steun van deze Raad is de Stad lid geworden van het netwerk Mayors for Peace, dat zich ten doel
heeft gesteld om kernwapens tegen het jaar 2020 af te schaffen. Brussel is sinds 2009 lid van het executieve
orgaan van dit netwerk.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Sociaal: aanmoediging tot engagement ten gunste van de internationale solidariteit - versterking en
opname in het netwerk van de verenigingssector / Begunstigden: de verenigingen en de doelgroep van
hun projecten
Governance: invloed op de politieke instanties van de Stad (voorstellen, adviezen en ideeën) /
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Terbeschikkingstelling van de logistiek (zaal) en de human resources (secretariaat) door de Stad
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Internationale Solidariteit)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2001

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen vergaderingen van
de SAIS (2011)

Beoogde resultaten
Intensificatievan de
ontmoetingen van de SAIS

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
vergaderingen van de SAIS

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
Geen enkele
thematische werkgroep
binnen de SAIS (2011)
Geen enkel advies van
de SAIS voor de Schepen
(2011)
Deelname aan één
overlegvergadering
(2011)

15 leden actief binnen
de SAIS (2011)

Beoogde resultaten
Oprichting van
thematische werkgroepen

Gekozen indicatoren
Aantal van de opgerichte
werkgroepen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Formulering van adviezen
aan de Schepen

Aantal adviezen dat door de Januari 2013
SAIS aan de Schepen wordt
gegeven
Kwalitatieve
Aantal initiatieven die door Januari 2013
betrokkenheid van de Stad de Stad in haar
in het netwerk Mayors for hoedanigheid van
Peace
uitvoerend lid worden
genomen en ondersteund
Stabilisatie van het aantal Aantal actieve leden
Januari 2013
actieve leden
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4.5 Levenskader

Een aangenaam levenskader is onbetwistbaar een troef om de bewoners in de stad te houden, daar
het actief bijdraagt tot het gevoel van welzijn en levenskwaliteit. Soms echter wordt het besmeurd
wanneer, in een welbepaalde context, de verbreking van sociale banden, isolement, de beschadiging
van de openbare ruimte, het gevoel van onveiligheid en ‘onverantwoord gedrag’ de overhand
hebben. De Stad heeft dus tot doel het levenskader van haar inwoners te valoriseren en van de
openbare ruimte een ontmoetingsplaats te maken die sociale cohesie in de hand werkt. Het gaat
erom een sterke sociale band te creëren tussen de verschillende componenten van een wijk teneinde
het harmonieus samenwonen te bevorderen.
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Actieterrein:

Levenskader

ACTIE 4.5.01

DAG VAN DE BUREN ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
54 % van de gezinnen in Brussel wordt in feite gevormd door alleenstaanden. Tegenwoordig is het dankzij de
technologische evolutie soms gemakkelijker om te communiceren met iemand aan de andere kant van de
wereld dan om met zijn buur te praten. De Dag van de Buren is bedoeld om het gevoel van isolement en
individualisme dat soms de boventoon voert in de stad, tegen te gaan. Dit is een afspraak die contacten moet
vergemakkelijken en sociale banden in de hand zou moeten werken.
Dit feest vindt ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand mei plaats. Het is een Europees burgerproject
waar meer dan 4,5 miljoen inwoners van 460 steden in 16 verschillende landen aan deelnemen. Het feest is
een uitstekende gelegenheid om samen te komen en mensen soms voor de eerste keer te ontmoeten en eens
iets meer tegen elkaar te zeggen dan het eenvoudige “goedendag”. Dit feest moedigt de burgers aan om zich
meer te laten betrekken in het leven en de ontwikkeling van hun wijk en hun stad en intussen ook om de
milieu- en stedenbouwkundige kwaliteiten van hun gebouw in de verf te zetten. Door actoren van hun stad te
worden en het smeden van sociale banden bestrijden de medebewoners het gevoel van isolatie en het
individualisme, breken met vooroordelen en slopen hindernissen. Dit initiatief van de bewoners, dat door de
Grondregie van de Stad wordt ondersteund, wordt in nauwe samenwerking met andere actoren gevoerd.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Sociaal: burgerdeelname - betrokkenheid van meerdere actoren rond gemeenschappelijke projecten strijd tegen isolatie / Begunstigden: de huurders en de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Grondregie voor de ondersteuning van de aankoop van drank en versieringen in de verschillende
complexen die deelnemen - communicatiemiddelen geleverd door de vzw Feest in het gebouw, de
initiatiefneemster van de actie in België
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen (conciërges en huurders) in partnership
met de vzw Feest in het gebouw en de sociale bemiddelaars van de vzw BRAVVO
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2007

Beoogde resultaten
Toename van de
gezelligheid en de
contacten tussen buren

Gekozen indicatoren
Aantal Dagen van de
Buren georganiseerd

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
12 Dagen van de Buren
georganiseerd (2011)

Evaluatieperiode
Januari 2013
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DOELSTELLING 5
Dynamisch beleid op het gebied
van werkgelegenheid
en economische ontwikkeling
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Doelstelling 5 Dynamisch beleid op het gebied
van werkgelegenheid en economische
ontwikkeling
Het is bekend dat het Brussels Gewest een van de belangrijkste motoren is van de economische
activiteit in België. Minder bekend is dat de Stad Brussel alleen al goed is voor een aanbod van
300.000 banen, d.i. bijna 40 % van de bestaande banen op het grondgebied van het Gewest. De Stad
staat bekend als de plaats waar vele lokale, nationale, Europese en internationale instellingen en
openbare besturen hun zetel hebben. Ook een groot aantal handelszaken, ondernemingen en
verenigingen bieden er een grote verscheidenheid van activiteiten en banen aan.
De Stad zelf genereert rechtstreeks of onrechtstreeks bijna 20.000 banen in verschillende sectoren
zoals het onderwijs, de ziekenhuissector, de hulp aan personen, de politie, de bouwsector, het
toerisme, sport en cultuur enzovoort. Nochtans bedraagt de werkloosheid van de bewoners er circa
25 %. En terwijl de hoofdstad een van de belangrijkste plaatsen van scholing, opleiding en
emancipatie is, profiteert een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking te weinig van deze
rijkdommen die geworden geproduceerd en aangeboden.
Terwijl de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over belangrijke bevoegdheden en
hefbomen ter zake beschikken, is ook de gemeentelijke overheid een onmisbare speler die de
duurzame economische activiteit kan bevorderen en versterken.
De 5de doelstelling van de Agenda 21 omvat een geheel van specifieke acties die de Stad wil
realiseren in het kader van een dynamisch beleid dat gericht is op begeleiding en vorming, hulp bij de
sociale en professionele integratie in het bedrijfsleven, de strijd tegen discriminatie bij het in dienst
nemen en tewerkstelling, de ontwikkeling van de sociale economie en de activiteitensectoren in
verband met toerisme evenals de ondersteuning van lokale kleine ondernemingen, handelszaken en
zelfstandigen.

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

333

Dynamisch beleid op het gebied van
werkgelegenheid en economische ontwikkeling

5.1 Werkgelegenheid

De Stad heeft van de dynamiek en de efficiëntie van haar beleid op het vlak van werkgelegenheid een
van haar prioriteiten gemaakt. Het gaat erom het potentieel aan werkgelegenheid in de Stad te
ondersteunen en te ontwikkelen door voorrang te geven aan de instrumenten die de Brusselse
bevolking en, algemeen, alle gebruikers van de Stad op duurzame wijze ten goede komen. Naast de
mechanismen voor oriëntering en begeleiding bij het zoeken naar werk streeft de Stad naar het
uitvoeren en ondersteunen van initiatieven die lokaal banen creëren en de capaciteiten van bepaalde
doelgroepen integreren en versterken, in het bijzonder die welke zich richten tot laaggeschoolde
jongeren.
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Actieterrein:

Werkgelegenheid

ACTIE 5.1.01

TOERISME EN EVENEMENTENSECTOR ONTWIKKELEN ALS
SECTOREN VAN DUURZAME WERKGELEGENHEID

Actie, doelstellingen en context:
Toerisme is een van de sectoren waar de meeste werkgelegenheid kan worden gecreëerd voor plaatselijke
ongeschoolde werknemers – en dan meer bepaald in de sector van de hotels, restaurants en cafés (horeca).
De evenementen die door de Stad worden georganiseerd (Brussel Bad, Winterpret, Brussels Summer Festival,
enz…), bieden ook vaak werkgelegenheid aan laaggeschoolde jongeren, die hiervoor een gespecialiseerde
opleiding kunnen volgen die verband houdt met de evenementenwereld (onthaal, beveiliging, onderhoud,
EHBO, montage/demontage, schoonmaak). Dit gebeurt via de doorstromingsprogramma’s, die
werkgelegenheid helpen scheppen in domeinen die verband houden met de socioculturele sector, sport,
milieu en ontspanning. De Stad wil deze actie voortzetten via de vzw « Rock the city », opgericht in 2012. Deze
vereniging heeft als doel opleidingen te organiseren in het domein van de evenementen en bevordert de
professionele integratie en de duurzame tewerkstelling van laaggeschoolde werklozen, jongeren en mensen
die hulp krijgen van het OCMW van de Stad Brussel en Molenbeek. De vzw heeft eveneens als doel duurzame
banen te creëren in de groeiende toeristische en culturele sector.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

Economie: positieve economische gevolgen / Begunstigden: de plaatselijke toeristische sector en de
Stad
Sociaal: scheppen van plaatselijke banen die open staan voor laaggeschoolde personen - ontwikkeling
van een specifiek opleidingsparcours voor deze sector / Begunstigden: de werkzoekenden

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Personeel van de vzw – subsidies
Sturing en partnerships:
De vzw “Rock the city” in partnership met de Stad, de organisatoren van evenementen en Actiris
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Actie doorlopend

Start
-

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:

ozen indicatoren

Beginsituatie
Geen contracten voor
bepaalde duur via de VZW
Geen enkele organisator
van evenementen doet
beroep op de VZW om
tijdelijk personeel aan te
werven
Geen opleidingen

Beoogde resultaten
Stijging aantal contracten
voor bepaalde duur via de
VZW
Stijging aantal
organisatoren die beroep
doen op de VZW om
tijdelijk personeel aan te
werven
Stijging aantal opleidingen

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal contracten voor
Januari 2013
bepaalde duur via de VZW
Aantal organisatoren die Januari 2013
beroep doen op de VZW
om tijdelijk personeel aan
te werven
Aantal opleidingen

Januari 2013
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Beginsituatie
georganiseerd via de VZW
op het gebied van
evenementen
Geen duurzame banen
gecreëerd via de VZW

Beoogde resultaten
georganiseerd via de VZW
op het gebied van
evenementen
Stijging aantal duurzame
banen gecreëerd via de
VZW

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
georganiseerd via de VZW
op het gebied van
evenementen
Aantal duurzame banen
Januari 2013
gecreëerd via de VZW
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Actieterrein:

Werkgelegenheid

ACTIE 5.1.03

DE PLAFONNEERDERS/GEVELBEWERKERS VORMEN EN
BEWUSTMAKEN OVER ECOLOGISCHE ISOLATIE

Actie, doelstellingen en context:
De Stad Brussel tracht, in samenwerking met de Plaatselijke Opdracht, vernieuwende vormingen, bestemd
voor minder opgeleide werkzoekenden, te ontwikkelen. De keuze van de opleidingen werd gericht naar
sectoren van lokale tewerkstelling die het milieu-aspect steunen , en dit, in de geest van het op stapel staan
van het verbond tewerkstelling-milieu opgestart door de Brusselse regering.
In deze context en in het kader van een duurzaam wijkcontract, werd ingegaan op het belang om een
kwalificerende opleiding te starten die de tewerkstelling tot doel heeft. Dit zal inderdaad toelaten om, niet
enkel aan de werkzoekenden komende van de perimeter Masui, die een professioneel project in de bouw
hebben, te genieten van een ondernemingsopleiding maar het zal voor hen ook de gelegenheid zijn om deel te
nemen aan de renovatie van hun eigen wijk. Deze actie zal bovendien toelaten deze sociaal-economische
behoeften te verenigen met de milieuvereisten.
In het kader van het duurzaam wijkcontract Masui, zal een opleiding van plafonneerder/gevelbewerker
gespecialiseerd in ecologische isolatie opgestart worden. Meer dan 12 maanden, zal ze beginnen in 2013 om
te eindigen in 2014. Ze is complementair aan de acties van renovatie van gebouwen gedaan door de Wijkregie.
Deze vorming richt zich in de eerste plaats tot werkzoekenden die wonen in de perimeter Masui die een
professioneel project in de bouw hebben. 10 plaatsen worden voorzien voor personen die voldoen aan deze
voorwaarden en die tussen 18 en 25 jaar zijn, of ouder dan 40 jaar.
Deze opleiding heeft tot doel een vorming voor te stellen die uitzicht geeft op werk zodat het
werkloosheidspercentage van de wijk vermindert en de toename die ermee verbonden is, de
intergenerationele ontmoetingen te bevorderen en milieu- en sociale uitdagingen te verenigen.
De fases van de vorming zijn de volgende:
• Doelgroepgerichte bepaling georganiseerd door de Plaatselijke Opdracht om de verwachtingen van de
sector en van het beroep te ontdekken;
• Het brengen op algemeen niveau van 2 maanden gegeven door het Vormingscentrum door de Sociale
Animatie Professionele Integratie (CFPAS-IP/VCSAP-PI);
• Vooropleiding van plafonneren van 3 maanden verzekerd door het Vormingscentrum in Alternatie van
de Bouw (Centrum FAC/VAB);
• Werk van een maand aangaande de houding over tewerkstelling via het project ‘Latitude
Nord/Noorderbreedte’ van de Plaatselijke Opdracht;
• Kwalificerende opleiding van 6 maanden met 10 dagen intensieve theorie over de technieken en
ecologische materialen, eigen aan isolatie en 5,5 maanden praktische opleiding in ondernemen in de
meewerkende ondernemingen van het wijkcontract.
Het FAC-Centrum stelt 5 dagen opleiding voor van mentoraat voor plus 40-jarigen en een Jobcoaching wordt
verzekerd door de Plaatselijke Opdracht om de stagiaires te begeleiden naar tewerkstelling.

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – JUNI 2012

337

Dynamisch beleid op het gebied van
werkgelegenheid en economische ontwikkeling
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Milieu: sensibilisatie voor het gebruik van materialen die het milieu respecteren door bijvoorbeeld het
belang van steenkoolputten of het verbruik van grijze energie te verminderen / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: betere professionele integratie in de gespecialiseerde richtingen en in de sectoren in volle
ontwikkelingsactiviteit / Begunstigden: werkzoekenden
Governance: proces in verband met de meewerkende houding van de wijkcontracten / Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: ontwikkeling en ter beschikking stellen van gekwalificeerde arbeid vooral aangepast aan de
kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) actief in de sector - herlokalisatie van de economie
door de ontwikkeling van de KMO’s / Begunstigden: de KMO’s en de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Stad van ongeveer 312.000 euro voor personeelsonkosten, partnership en werkingskosten
Sturing en partnerships:
Het Departement Demografie (Dienst Tewerkstelling) en de Plaatselijke Opdracht voor tewerkstelling in
partnership met de CFPAS-IP en het FAC-Centrum
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
2 jaar

Start
2012

Voltooiing
2014

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Aantal bekomen
Zwak scholingsniveau van Verhogen van de
Januari 2014
de werkzoekenden
vakbekwaamheid van de certificaten via de
werkzoekenden
geïntegreerde proef van de
opleidingscentra
Verhoogd
Verbetering van de
Aantal getekende
Januari 2014
werkloosheidspercentage inzetbaarheid van de
tewerkstellingscontracten
bij de minder geschoolde werkzoekenden
werkzoekenden
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Werkgelegenheid

ACTIE 5.1.04

OPSTARTEN VAN HET PROJECT ‘GREENJOBS’

Actie, doelstellingen en context:
In het kader van het wijkcontract Bloemenhof, heeft de Stad Brussel, in samenwerking met de Plaatselijke
Opdracht en de Sociale Ruimte Teledienst, het project ‘Greenjobs’ ontwikkeld. Het gaat over het opleiden van
werknemers in het kader van hun professionele omschakeling naar vernieuwende technieken in termen van
respect voor het milieu.
Deze eerste ervaring zal het leren van de vernieuwende techniek in termen van respect voor het milieu en de
verwerving van professionele reflexen bevorderen. Ze zal aan deze werknemers alle sleutels geven om een
duurzame job te vinden en het aflopen van de professionele overgangsperiode opwaarderen. 7 plaatsen
worden zo voorzien per sessie, 21 in totaal.
Bij het aflopen van een fase van beroepsbepaling, zal een ploeg van vier personen aangenomen worden om de
lichte isolatiewerken uit te voeren in de woningen van de wijk. De Plaatselijke Opdracht komt eveneens tussen
door een tewerkstellingsbegeleiding (jobcoaching). Het project dat nog in de ontwikkelingsfase zit, moet
starten eind 2012.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•
•

Sociaal: verbetering van het energetische prestatievermogen van de gebouwen wat op termijn zal
toelaten om de faktuur van de privépersonen te verlagen en hun koopkracht te verhogen en ook hun
levensvoorwaarden - bijdrage tot een betere professionele integratie van de werkzoekenden in de
gespecialiseerde richtingen en de sectoren in volle ontwikkelingsactiviteit / Begunstigden: de
gemeenschap
Milieu: professionele vorming over vernieuwende technieken in termen van respect voor het milieu /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: ontwikkeling en ter beschikking stellen van gekwalificeerde arbeid vooral aangepast aan de
kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) actief in de sector - herlokalisatie van de economie
door de ontwikkeling van de KMO’s / Begunstigden: de KMO’s en de gemeenschap
Governance: proces in verband met de meewerkende houding van de wijkcontracten / Begunstigden:
de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Stad van ongeveer 200.000 euro voor personeelsonkosten, partnership en werkingskosten
Sturingr en partnerships:
Het Departement Demografie (Dienst Tewerkstelling) en de Plaatselijke Opdracht voor tewerkstelling in
partnership met de Sociale Ruimte Teledienst
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
2 jaar

Start
2012

Voltooiing
2014
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Beoogde resultaten
Zwak scholingsniveau van Verhogen van de
de werkzoekenden
vakbekwaamheid van de
werkzoekenden
Verhoogd
Verbetering van de
werkloosheidspercentage inzetbaarheid van de
bij de minder geschoolde werkzoekenden
werkzoekenden

Gezoken indicatoren
Aantal personen opgeleid
door het project
‘Greenjobs’
Aantal personen
aangeworven via het
project ‘Greenjobs’

Evaluatieperiode
Januari 2014

Januari 2014
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5.2 Economische ontwikkeling

Handelsactiviteiten en activiteiten in verband met het toerisme bekleden een belangrijke plaats in
het economisch weefsel van Brussel. In deze context wil de Stad invloed uitoefenen op de kwaliteit
van de aangeboden producten en diensten door het aanmoedigen van economische actoren en
sectoren die zuiniger omspringen met energie, veiliger zijn voor de gezondheid (bio) en meer eerbied
hebben voor de rechten van de werknemers (fair trade). Om bij te dragen tot de vitaliteit van de
lokale economie bevorderen de Stad en het OCMW ook die ondernemingen die sterk aan het
grondgebied zijn gehecht, door ruimten te ontwikkelen die gunstig zijn voor het creëren van KMO’s,
voor het begeleiden van kandidaat-ondernemers en voor het onthaal van de vzw’s voor vorming.
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Actieterrein:

Economische ontwikkeling

ACTIE 5.2.01

DUURZAAM TOERISME PROMOTEN

Actie, doelstellingen en context:
De ontwikkeling van het duurzame toerisme te Brussel is sinds 2008 aanzienlijk beginnen te groeien, zoals
blijkt uit de site www.brusselsgreen.be. Toeristische kantoren bieden tegenwoordig een hele reeks duurzame
evenementen en activiteiten aan, terwijl de ecodynamische hotels, restaurants en winkels in de Stad als
paddenstoelen uit de grond schieten. Voorbeelden daarvan zijn de groene wandeltochten in de parken en de
groene ruimten, de zachte verplaatsingsmiddelen om de hoofdstad te bezoeken, het bio-label, het
vegetarische, plaatselijke of seizoensgebonden assortiment voor de gastronomie, de trend van het biologisch
verantwoord en ethisch shoppen, de overnachtings- en recreatiemogelijkheden met het ecodynamische label
en de groene evenementen. Leefmilieu Brussel – BIM dat een label voor ‘Ecodynamische ondernemingen’
creëerde dat het ecologische dynamisme van ondernemingen en hun vooruitgang op het gebied van onder
meer afvalbeheer, energieverbruik, het beheer van verplaatsingen of het rationele gebruik van grondstoffen
beloont. Daarnaast moedigt de Stad via Brussels International Tourism and Congress (BITC) de handelaars, de
hotelhouders en de restauranthouders aan om dit ecodynamische label te verkrijgen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: rationeel energiegebruik - beperking van afval - vermindering van verontreiniging /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: positieve economische effecten / Begunstigden: de plaatselijke toeristische sector en de
Stad
Sociaal: sensibilisering voor duurzame ontwikkeling bij de economische marktspelers, het publiek en de
toeristen / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Communicatiemiddelen van de Stad (website, informatiemagazine), van BITC en van Brusselsgreen gewestelijke subsidies
Sturing en partnerships:
BITC in partnership met Brussels Hotels Association (BHA), de sector van de hotels, restaurants en cafés
(horeca) en de verenigingen van handelaars
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
-

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
hotels met het label

Gekozen indicatoren
Aantal hotels met het
label ‘Ecodynamische
onderneming’
Aantal
ontspanningsruimten
met het label

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
19 hotels met label van
‘Ecodynamische
onderneming’ (2011)
6 ontspanningsruimten
met label van
‘Ecodynamische
onderneming’ (2011)

Toename van het aantal
ontspanningsruimten
met het label

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013
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ACTIE 5.2.02

BIOHANDEL EN TWEEDEHANDSHANDEL ONDERSTEUNEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad organiseert sinds 1997 een biomarkt op woensdagmorgen. De markt werd aanvankelijk op het
Muntplein georganiseerd, maar werd in 2009 omwille van renovatiewerkzaamheden naar het SintKatelijneplein verplaatst. De markt bestaat uit vier rondtrekkende handelaars, van wie er twee fruit en
groenten verkopen, de derde kaas en brood en de vierde vlees en charcuterie. Op termijn kan het nuttig zijn
om de biomarkt open te stellen voor andere producten zoals wijn, likeur, bier en andere minder bekende
producten. De Stad beschikt op haar grondgebied ook over een aantal biowinkels en winkels in het kader van
de fair trade. De Stad is van plan om in de toekomst nog meer promotie te voeren voor milieuvriendelijke
landbouw en hoogwaardige voeding door de organisatie van informatievergaderingen, het gebruik van
bestaande communicatiemiddelen (website, informatiemagazine) en de organisatie van evenementen. Ze zal
ook haar deelname aan de ‘Nationale Bioweek’ bestendigen door de organisatie van specifieke wedstrijden en
evenementen. Daarnaast biedt de dagelijkse markt op het Vossenplein in het kader van de ondersteuning van
de tweedehandshandel de mogelijkheid om gebruikte of versleten voorwerpen te kopen of te verkopen. Deze
markt is uniek in Europa en werd in 1873 voor de eerste keer georganiseerd. Hij is sindsdien uitgegroeid tot
een waar instituut in Brussel en vindt plaats in een typische wijk van de Stad. Dit is een schoolvoorbeeld van
een duurzaam gebruik van nuttige, onconventionele en vreemde voorwerpen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: landbouw zonder gebruik van chemische producten of pesticiden - hergebruik van gebruikte
voorwerpen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: ondersteuning van de buurthandel en de verkooppunten van bio- en
tweedehandsproducten - aankoop van voorwerpen tegen een lagere kostprijs / Begunstigden: de
economische marktspelers en de klanten van het Vossenplein
Sociaal: toegankelijkheid en gezelligheid door de rechtstreekse verkoop van producent aan consument
- hoogwaardige en gezonde voeding / Begunstigden: de klanten van de markten

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget voor communicatie en personeel - competenties van de erkende controle-instanties
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen (Sectie Handel) in samenwerking met
het Departement Aankoopcentrale en het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
1873 en 1997

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
406 klanten per week
van de biomarkt (2011)

Beoogde resultaten
Toename van het
klantenbestand van de
markt voor bioproducten
326 handelaars aanwezig Toename van het

Gekozen indicatoren
Evaluatieperiode
Gemiddeld aantal
Januari 2013
klanten per week van de
biomarkt
Gemiddeld aantal
Januari 2013
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Beginsituatie
op de markt van het
Vossenplein (2011)

Beoogde resultaten
klantenbestand en de
aanwezigheid van de
handelaars van het
Vossenplein

Gekozen indicatoren
handelaars aanwezig op
de markt van het
Vossenplein

Evaluatieperiode
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ACTIE 5.2.03

FAIR TRADE BINNEN DE ADMINISTRATIE VAN DE STAD
PROMOTEN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad bezint zich sinds 2002 over haar consumptiegewoonten. Als verantwoordelijke openbare actor die zich
bewust is van het belang van duurzame ontwikkeling, besliste de Brusselse overheid om producten uit de fair
trade binnen de administratieve diensten in te voeren. Momenteel heeft de beslissing betrekking op koffie,
thee en fruitsap. Het is een van de doelstellingen van de Stad om dat assortiment in de toekomst uit te
breiden. De Stad neemt sinds meerdere jaren ook deel aan de Week van de Fair Trade. Tijdens die periode
bieden Les Cuisines Bruxelloises een reeks menu’s aan die in de mate van het mogelijke op basis van
producten van de fair trade zijn gemaakt. In 2005 werd de Stad tot Fairtrade Gemeente gekozen. In 2008
ontving ze ook de titel van Commune du commerce équitable ten gevolge van de acties die werden ingevoerd
om aan de criteria voor het verkrijgen van de titel te voldoen. In dat verband werden onder meer flinke
inspanningen geleverd om aan de burgers duidelijk te maken wat fair trade is en wat de gunstige gevolgen van
het verbruik van die producten voor de producenten uit het Zuiden zijn.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: verbetering van de milieupraktijken op het gebied van de productie en de consumptie /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: verbetering van het sociale welzijn van de producenten in het Zuiden - ontwikkeling van de
sector van de fair trade / Begunstigden: de producenten van het Zuiden en de verenigingen die actief
zijn op het gebied van de fair trade
Economie: billijke en correcte betaling van de producenten van het Zuiden - ontwikkeling van een
verantwoordelijk consumptiegedrag / Begunstigden: de producenten van het Zuiden en de
consumenten

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Personeel en budget ter beschikking gesteld door de Stad - knowhow, advies of terbeschikkingstelling van
pedagogisch materiaal door de verenigingen (Max Havelaar, Oxfam, Fair Trade Center)
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Internationale Solidariteit) in samenwerking met het Departement
Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) voor de sensibilisering, het Departement Aankoopcentrale voor het
aankoopbeleid van producten uit de fair trade en invoering van procedures van overheidsopdrachten en de
partnerverenigingen
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2002

Beoogde resultaten
Ontwikkeling van de
kennis over fair trade

Gekozen indicatoren
Aantal personen die
jaarlijks aan de
activiteiten rond dit

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
232 personen die
hebben deelgenomen
aan activiteiten die rond

Evaluatieperiode
Januari 2013
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Beginsituatie
dit thema werden
georganiseerd (2011)
5 beschikbare eerlijke
producten (2011)

Beoogde resultaten

Uitbreiding van het
assortiment producten
uit de fair trade

Gekozen indicatoren
thema deelnemen
Aantal beschikbare
eerlijke producten

Evaluatieperiode

Januari 2013
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ACTIE 5.2.04

ECONOMISCHE ACTIVITEITENCENTRA IN DE STAD CREËREN

Actie, doelstellingen en context:
Jonge ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), zelfstandigen en ambachtslui zorgen voor
werkgelegenheid en spelen in dat opzicht een essentiële rol als hefboom voor economische ontwikkeling.
Door centra te creëren voor ondernemingen die initiatieven nemen op het gebied van de economische
ontwikkeling en werkgelegenheid, zetten de Stad en het OCMW hun economische stimuleringsmethodes
voort.
Drie stedelijke kernen voor economische activiteiten zijn momenteel functioneel of worden dat binnenkort. Zo
biedt het Dansaert Centrum een oppervlakte van 7.000 m², waar op dit moment meer dan 50 ondernemingen
zijn gevestigd die actief zijn op het gebied van styling, design, juwelen, architectuur, grafische toepassingen,
communicatie en nieuwe technologieën. Ook het belangrijke productiecentrum voor de filmsector mag in dit
verband niet worden vergeten. De ondernemingen die daar gevestigd zijn, kunnen rekenen op een betaalbare
huur en hulp bij het beheer. De Ateliers des Tanneurs, die door het OCMW in het voormalige Wijnpaleis aan
de Huidevettersstraat werden ingericht, zijn de tweede kern. Daar beschikken de ondernemingen over 6.000
m² ruimte voor productieactiviteiten, vergaderingen en de organisatie van evenementen en over een hele
reeks diensten. Bij dit project wordt voorrang verleend aan activiteiten die verband houden met duurzame
ontwikkeling of socio-professionele inschakeling.
De voormalige opslagplaatsen van Byrrh ten slotte, die door het OCMW werden gekocht, bieden
ondernemingen 9.000 m² oppervlakte in geklasseerde gebouwen, die zullen worden gerenoveerd en
omgebouwd tot een bedrijvencentrum en een crèche. Op deze site zullen de ondernemers kunnen beschikken
over moduleerbare semi-industriële oppervlakten met een originele architectuur en een innoverend uitzicht
op het gebied van de duurzame technologieën. De ondernemingen die hiervoor in aanmerking willen komen,
zullen er zich wel toe moeten verbinden om vooral de bevolking van de wijk in dienst te nemen door onder
meer vacatures voor laaggeschoolde arbeiders uit te schrijven. Er zullen ook activiteiten op het gebied van de
socio-professionele inschakeling worden ingeplant, zoals bakkerij- en andere culinaire activiteiten, zodat
optimaal kan worden ingespeeld op de vraag van cateringbedrijven.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: rehabilitatie van industriële gebouwen of sites die niet meer in gebruik zijn - duurzame
technologieën en rationeel energiegebruik - aanmoediging voor de ontwikkeling van duurzame
economische activiteiten / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: kweekvijver van ondernemingen - stimulering van de plaatselijke economie - economische
voordelen voor de jonge ondernemingen - gemengd stedelijk karakter / Begunstigden: de plaatselijke
economische actoren
Sociaal: verankering van de werkgelegenheid in de wijken / Begunstigden: de inwoners van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Financiering door Europese fondsen en economische investeringsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad en het Departement der
Werken van het OCMW, in samenwerking met het Departement Sociale Economie van het OCMW
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
1998

Voltooiing
-

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
ondersteunde
ondernemingen

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
ondersteunde
ondernemingen

Evaluatieperiode
Januari 2013

Toename van het aantal
gecreëerde banen

Jaarlijks aantal
gecreëerde banen

Januari 2013

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Byrrh: gebouw
inwerkzaamheid (2011)
Dansaert: 56
ondersteunde
ondernemingen (2011)
Tanneurs: 40
ondersteunde
ondernemingen (2011)
Byrrh: gebouw
inwerkzaamheid (2011)
Dansaert: 216
gecreëerde banen (2011)
Tanneurs: 183
gecreëerde banen (2011)
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ACTIE 5.2.05

HET DUURZAME ONDERNEMERSCHAP BEVORDEREN

De actie, zijn doelstellingen en zijn context:
Verscheidene studies tonen aan dat een bepaald aantal uitkeringsgerechtigden een project met economisch
einddoel in gedachten heeft. In België zijn er evenveel werklozen die een onderneming oprichten, als
werkzoekenden die een opleiding volgen. Zo scheppen elk jaar 9.000 tot 12.000 uitkeringsgerechtigden hun
eigen werkgelegenheid. A fortiori, zijn begunstigden van een leefloon of equivalent leefloon erg kansarm als ze
een economische activiteiten willen opstarten. Ze hebben het moeilijk om inlichtingen in te zamelen
(administratieve, juridische, commerciële, ...); ze beschikken niet over alle vereiste kwalificaties
(beheerscertificaat en technische vaardigheden); ze hebben geen of onvoldoende ondernemerscapaciteiten
(voorstellen van een project, een zakenplan opstellen, ...); ze hebben het moeilijk om instanties te overtuigen
hen een krediet te verstrekken vanwege hun maatschappelijke toestand. Als antwoord op deze vaststellingen,
werd in 2005 door het OCMW van Brussel het project « Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid”
opgericht. Dit project bestaat uit het opzetten van een specifiek inschakelingsproject met de rechthebbenden,
waarvan het beroepsproject erin bestaat om hun eigen activiteit op te starten.
De begeleiding steunt op een specifieke methodologie, die aangepast is aan de situaties en de profielen van
deze doelgroep enerzijds, en anderzijds steunend op de bestaande bronnen en structuren in de sector voor
het zelf scheppen van werk. De tussenkomst van het OCMW van Brussel bestaat uit het voorstellen van een
gepersonaliseerde beroepsbegeleiding tot aan het overnemen van het project door een organisme voor het
opzetten van projecten en/of voor microfinanciering van de geïndivualiseerde begeleiding van de kandidaatoprichters. Het project “Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid” ontwikkelt vanaf het begin van
zijn oprichting een partnerschap met de VZW “Groupe One”, die het verantwoorde ondernemerschap en de
verantwoorde economie bevordert in een geest van vernieuwing, opheffen van barrières en transparantie.
Het project is gelegen in het bedrijvencentrum de « Ateliers des Tanneurs », een keuze die gemotiveerd werd
door de noodzaak om een nabijheidsdienst te bieden, in een kader van ondernemingen die in de startfase
zitten en die ondergebracht zijn in een ondersteunende en dynamiserende structuur.

Het relevantieaspect « duurzame ontwikkeling » van de actie:
•
•

•

Milieu: eerbied voor de milieunormen in het opgezette ondernemerschap, in het bijzonder via de
modules tot sensibiliseren inzake de milieu- en sociale aspecten die door de VZW Groupe One
voorgesteld worden aan de dragers van een economisch project / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: professionele begeleiding tot het zelf scheppen van ondernemingen, door het meten van de
impact, de sterke punten, de zwakke punten, de mogelijkheden en de risico’s, teneinde te komen tot
het scheppen van economisch leefbare bedrijven / Begunstigden : de toekomstige zelfstandigen en hun
toekomstige klanten
Sociaal: aanmoedigen van de kansarmen tot het oprichten van hun eigen werkgelegenheid, met
eerbied voor de menselijke waarden, in het bijzonder geïllustreerd door de modules voor het
sensibiliseren tot de milieu- en maatschappelijke aspecten die door de VZW Groupe One worden
voorgesteld / Begunstigden: de toekomstige zelfstandigen en potentiële weddetrekkenden

Het opzetten van de actie:
Middelen:
Co-financiering van het Europees Sociaal Fonds van 2005 tot 30/06/2008 – Werking met eigen middelen sinds
juni 2008 – Personeel : een bestuurssecretaris (1VTE) – Sensibiliseren van de inschakelingspersoneelsleden tot
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het zelf scheppen van werk – Ontwerpen van visitekaartjes, affiches en folders om het project voor te stellen,
ten behoeve van de doelgroep en uitgedeeld aan alle inschakelingspersoneelsleden en maatschappelijke
assistenten.
Sturing en partnerschappen:
Departement Tewerkstelling van het OCMW in partnerschap met het bedrijvencentrum voor plaatselijke
economie « Les Ateliers des Tanneurs » en in samenwerking met de VZW Groupe One.
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2005

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie :
Beginsituatie
Geen enkele aanduiding
over het aantal personen
dat voor hun eigen
werkgelegenheid
gezorgd had op het
ogenblik van het
opstarten van het
project(9/2005)
Geen enkele aanduiding
over het aantal personen
dat verzaakt had aan het
zelf scheppen van hun
eigen werkgelegenheid
en weddentrekkende
geworden op het
ogenblik van het
opstarten van het
project(9/2005)
Geen enkele aanduiding
over het aantal personen
dat een businessplan
opgesteld heeft op het
ogenblik van het
opstarten van het
project (9/2005)

Beoogde resultaten
Stijging van het aantal
personen dat voor zijn
eigen werkgelegenheid
zorgt

Gekozen indicatoren
Aantal personen dat voor
zijn eigen
werkgelegenheid gezorgd
heeft

Evaluatieperiode
Januari 2013

Stijging van het aantal
personen dat in staat
gebleken is om hun
competenties om
weddetrekkende te
worden, in te schatten

Aantal personen dat
Januari 2013
verzaakt heeft aan het zelf
scheppen van hun eigen
werkgelegenheid en
weddetrekkende
geworden is

Stijging van het aantal
mensen dat geleerd
heeft om een
businessplan op te
stellen

Aantal personen dat een
businessplan opgesteld
heeft

Januari 2013
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5.3 Sociale economie

Centraal in de acties van het OCMW staat het aan het werk zetten van de personen die het helpt en
van elke werkzoekende. Daartoe worden verschillende projecten van sociale economie ontwikkeld
om vooruitzichten op werk te bieden aan personen in een precaire situatie, die laaggeschoold zijn, op
sociaal en professioneel vlak hebben afgehaakt of op regularisatie wachten. De opleiding van de
begunstigden van deze projecten bekleedt een heel belangrijke plaats. Deze instrumenten voor
integratie in het bedrijfsleven steunen ook op een ecologisch verantwoorde productie of actie en
sluiten dus aan bij een optiek van duurzame ontwikkeling.
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Actieterrein: Sociale economie

ACTIE 5.3.01

SOCIOPROFESSIONELE RE-INTEGRATIE VAN TUINIERS IN HET
BEDRIJFSLEVEN BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW creëerde een activiteit op het gebied van de sociale economie in het kader van het onderhoud van
de tuinen. Dit project kreeg de naam Ecoflore en is bedoeld als extra stimulans voor de socioprofessionele reintegratie conform artikel 60 alinea 7 van de organieke wet van de OCMW’s. De opdrachten van Ecoflore
bestaan uit het onderhoud van de groene ruimten van de eigendommen van het OCMW en dan meer bepaald
het courante onderhoud van hagen, aanplantingen en grasvelden, de verfraaiing en de verbetering van de
ruimten, de aanleg van maaiweiden, het verzamelen van bladeren en de snoeiwerkzaamheden tijdens de
winter. Daarnaast leggen de teams van Ecoflore collectieve ruimten aan (zie actie fiche 2.1.2).
Bij alle activiteiten van Ecoflore kan men rekenen op de omkadering van gekwalificeerde en gespecialiseerde
arbeiders.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: behoud van de biodiversiteit door het onderhoud van groene ruimten / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: ontwikkeling van een specifieke opleidings- en integratieketen voor deze sector - opwaardering
van de ouderen door fysieke buitenactiviteiten - opleiding van de jongeren / Begunstigden: de
betrokken partijen
Economie: creëren van plaatselijke gespecialiseerde banen / Begunstigden: de werkzoekenden

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Financiering uit eigen middelen door de ontvangsten die voor de geleverde prestaties worden geïnd - team
tuinmannen van Ecoflore
Sturing en partnerships:
Het Departement Sociale Economie van het OCMW
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2008

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
tuiniers tewerkgesteld

Gekozen indicatoren
Aantal tuiniers in het
kader van een reintegratieproject

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
13 tuiniers
tewerkgesteld in 2011
(7 hulptuiniers, 4
vormers et 2
geschoolde arbeiders)
34 groene ruimtes
onderhouden (14570u
bewerkte ruimte) en 20
occasionele

Evaluatieperiode
Januari 2013

Toename van het aantal Aantal ruimten die
Januari 2013
groene ruimten die
worden onderhouden en
worden onderhouden en aantal werkuren per jaar
van het aantal werkuren
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Beginsituatie
tussenkomsten (956u
bewerkte ruimte) in
2011
1 tuin ingericht als
moestuin en/of
boomgaard in 2009

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren

Toename van het aantal Aantal ruimten die
ruimten die als moestuin worden ingericht
en/of boomgaard
worden ingericht

Evaluatieperiode

Januari 2013
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ACTIE 5.3.02

OPLEIDEN EN INTEGREREN VAN SCHRIJNWERKERS EN
VERHUIZERS EN HET VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW
MOGELIJK MAKEN OM MEUBELEN TE KOPEN VOOR
DEMOCRATISCHE PRIJZEN

Actie, doelstellingen en context:
Het Duo Project van het OCMW, dat in 1996 werd opgestart, heeft drie doelstellingen. In de eerste plaats
steunt het project op giften van particulieren. Zij kunnen na een eenvoudige telefoonoproep de goederen door
het OCMW laten ophalen. Hierdoor krijgen meubelen die zich nog in een relatief goede staat bevinden en
eventueel andere voorwerpen een tweede leven. Op basis van de verzamelde giften biedt het Duo Project de
deelnemers ook de kans om een opleiding en een concrete beroepservaring krijgen op het gebied van de
houtbewerking en de verhuizing. Dit project richt zich vooral tot lager of weinig geschoolde arbeiders en
rechthebbenden op een leefloon of sociale steun die door een ‘artikel 60 §7’-contract opnieuw aan het werk
kunnen.
Deze ervaring heeft ten doel om hun toekomstige socioprofessionele re-integratie te vergemakkelijken. De
deelnemers leren in het kader van dit project niet alleen technische werkvaardigheden, maar ook positieve
gewoonten die inherent zijn aan het werk (stiptheid, rendement, sociabiliteit enz…). Vervolgens biedt het Duo
Project arme personen – en dan meer bepaald de gebruikers van de diensten van het OCMW – de gelegenheid
om tweedehands meubelen en andere voorwerpen (pruldingen, boeken, servies enz…) tegen democratische
prijzen te verwerven. Dit is met andere woorden ook een actie die in de strijd tegen de armoede kadert. Het
project zou nog uitbreiding moeten krijgen – zowel op het gebied van de oppervlakte als op het gebied van de
klantenkring. Wanneer het project over een ruimte zou kunnen beschikken die voor het publiek kan worden
open gesteld, zou een groter aantal meubelen kunnen worden gerecycleerd. In direct verband met de
schrijnwerkplaatsen van het OCMW zou het zelfs mogelijk kunnen zijn om tot productie van kleine meubelen
over te gaan mocht de vraag groter zijn dan het aanbod.
Eind 2011, opstarten van een activiteit die complementair is met het project DUO – proXymove, voor een
doelgerichte aanpak van de professionalisering van de verhuizeractiviteit die door het project DUO op zich
genomen wordt.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: beperking van het afval door de herwaardering van de meubelen / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: creëren van gespecialiseerde plaatselijke banen / Begunstigden: de werkzoekenden
Sociaal: ontwikkeling van een specifieke opleidings- en integratieketen voor de sector van de
schrijnwerkerij en de verhuizing - aankoop van meubelen door armen / Begunstigden: de betrokken
partijen en de gebruikers van de diensten van het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Terbeschikkingstelling van een aangepaste ruimte - 3 trainers en 12 arbeiders in het kader van een ‘artikel 60
alinea 7’-contract
Sturing en partnerships:
Het Departement Sociale Economie van het OCMW (Cel Beroepsopleiding)
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
1996

Beoogde resultaten
Toename van de giften

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
ontvangen meubelen

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Geen gegevens over de
meubelen die werden
geschonken
12 arbeiders aan het
werk gezet (2011)
142 verkoopsfacturen
opgemaakt (2011)
853 meubelen en
voorwerpen verkocht
(2011)

Aantal arbeiders die in
het kader van het Duo
Project aan het werk
worden gezet
Verhoging van het aantal Jaarlijks aantal
verkoopsfacturen
verkoopsfacturen
Toename van het aantal
begunstigden

Toename van de
verkoop

Evaluatieperiode
Januari 2013

Januari 2013

Januari 2013

Jaarlijks aantal meubelen Januari 2013
en voorwerpen die
worden verkocht
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Actieterrein:

Sociale economie

ACTIE 5.3.03

OPLEIDEN EN INTEGREREN VAN NAAISTERS EN NAAIERS

Actie, doelstellingen en context:
In de recyclagesector in België wordt meestal weinig waarde gehecht aan textiel. Alleen hoogwaardig textiel
wordt door de tweedehandswinkels gerecupereerd. Voor kledingstukken met gaten in of kledingstukken die
intussen uit de mode zijn geraakt, zijn nog geen interessante mogelijkheden beschikbaar. Toch kan een
kledingstuk gemakkelijk worden omgevormd en een kleine scheur kan gemakkelijk door een decoratief
element worden verborgen, waardoor het kledingstuk een tweede leven krijgt. Textielwaren kunnen ook heel
gemakkelijk worden verknipt tot een ander element of op een originele manier worden hergebruikt. Daarnaast
blijkt naaiwerk nauwelijks nog te worden onderwezen. De bijbehorende technieken gaan intussen verloren,
terwijl goedkope kledingstukken en andere textielwaren massaal tegen lage prijzen worden geïmporteerd.
Toch zijn stilisten en confectiebedrijven nog altijd op zoek naar gekwalificeerde naaisters en naaiers om hun
creaties te realiseren.
Uitgaande van die vaststellingen lanceerde het OCMW in partnership met de vzw Job Office in december 2009
een nieuw project voor socioprofessionele re-integratie onder de naam ‘Recréart’. De actie bestaat erin om
textielafval en andere voorwerpen te recupereren en op basis daarvan op een ambachtelijke manier originele
kleine meubelstukken, kledingstukken en accessoires te creëren. De werkplaats houdt zich niet alleen bezig
met het opwaarderen van gerecupereerde textielwaren, maar beschikt ook over een meer traditionele
naaiafdeling, die meer klassieke artikelen maakt (bv. overgordijnen) die bedoeld zijn voor particulieren en
plaatselijke structuren (bv. rusthuizen van het OCMW). In dit atelier kunnen ieder jaar meerdere personen die
in het kader van een ‘artikel 60 alinea 7’-contract zijn aangeworven, worden opgeleid. Die opleidingen hebben
betrekking op naaitechnieken en/of gespecialiseerde opdrachten (borduur-, haak- en breiwerk). Hier kunnen
niet alleen oude technieken worden aangeleerd waarmee de knowhow van de handwerksnijverheid wordt
voortgezet, maar krijgen de deelnemers ook de kans om hun eigen creativiteit de vrije teugel te laten.
In 2011, heeft RecréArt zijn creatieve activiteiten uitgebreid naar de creatie van stukken voor de winkel,
confectie op aanvraag, bestellingen van bedrijven, retouches, naailessen.
Door het atelier open te stellen voor particulieren met een retouchedienst en een boetiek waar de creaties
zullen worden verkocht, draagt de activiteit bij tot een stimulering van een deel van de Hoogstraat vlakbij de
Hallepoort. Er worden ateliers buitenshuis georganiseerd om via deelnemende demonstraties de aanpak van
RecréArt uit te leggen en de burgers bewust te maken betreffende herwaardering van afval.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
• Milieu: recuperatie van kledingstukken en stoffen - opwaardering van afval / Begunstigden: de
gemeenschap
• Economie: creatie van plaatselijke en gespecialiseerde banen - verkoop van de productie / Begunstigden:
de werkzoekenden en de vzw die verantwoordelijk is voor het beheer
• Sociaal: socio-professionele inschakeling - innoverende dynamiek op het gebied van artisanale of artistieke
creativiteit - externe partnerships met een participatieve dimensie / Begunstigden: de naaisters en de naaiers
en iedereen die bij het project wordt betrokken

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Startinvesteringen (5.000 euro) - federale subsidie - tussenkomsten van opleiders en stilisten
Sturing en partnerships:
Het Departement Sociale Economie en de vzw Job Office
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Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
December 2009

Beoogde resultaten
Stijging van het
omzetcijfer
Toename van het aantal
personen die aan het
werk worden gezet

Gekozen indicatoren
Porcentage van stijging
van het omzetcijfer
Aantal personen die aan
het werk worden gezet
sinds het begin van het
project

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
+ 238% omzetcijfer ten
opzichte van 2011
7 personen aan het
werk gezet (2011)

Evaluatieperiode
Janvier 2013
Janvier 2013
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