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Inleiding
DE LOKALE AGENDA 21
In maart 2008 hebben de Stad en het OCMW van Brussel hun Lokale Agenda 21 aangenomen in antwoord op hun engagement1 en vooral om de doelstellingen en
de acties betreffende duurzame ontwikkeling te plannen, structureren en op elkaar af te stemmen. Ze maken dus deel uit van de openbare diensten die als eerste
hun eigen Agenda 21 aangenomen hebben. De Stad Brussel neemt hierin dus een voortrekkersrol en geeft het voorbeeld als hoofdstad van Belgie en Europa door
te kiezen door het geheel van haar overpeinzingen, haar beleid en haar tussenkomsten te kaderen in een model van duurzame ontwikkeling.
Eén jaar na het in voege treden zijn de Stad en het OCMW begonnen met het actualiseren van de Lokale Agenda 21 en dit sinds het najaar van 2009. De
belangrijkste wijzigingen situeren zich in de restructurering van het actieplan wat een beter zicht op de engagementen van de Stad en het OCMW toelaat: van 86
acties die gesitueerd worden rond de 14 doelstellingen in de Lokale Agenda 21 van 2008 zij we naar 154 acties in 22 actiegebieden gegaan, die gestructureerd
werden rond 5 afgebakende doelstellingen. Deze 5 doelstellingen werden geformuleerd in samenhang met de Coördinatie van het beleid van Duurzame
Ontwikkeling (CDO):
- Een modern en doeltreffend bestuur;
- Een verantwoordelijk beheer van de natuurlijke rijkdommen;
- Een harmonieuze ontwikkeling van de Stad;
- Meer sociale cohesie en sterkere solidariteit;
- Een dynamisch beleid op het gebied van werkgelegenheid en economische ontwikkeling.
De 22 weerhouden domeinen weerspiegelen uitvoerig het geheel van de interventiedomeinen in de welke de acties van de Agenda 21 opgenomen moeten
worden. De actieomschrijvingen, voorzien van objectieve indicatoren, zijn onderworpen aan een periodieke evaluatie en evolueren dus in de tijd, zowel in aantal
als in de zaken waar ze op betrokken worden.Deze Agenda 21 werd aangenomen door de Gemeenteraad op 18 oktober 2010 en vormt het huidig
referentiedocument voor de evaluatieprocessen.

DE EVALUATIE
De evaluatie is een noodzakelijke stap in het in werking stellen van een politiek van duurzame ontwikkeling. Het laat niet alleen toe de bereikte resultaten te
evalueren maar evenzeer en vooral de duurzaamheid van de lopende projecten. Deze stap, essentieel in een continu evolutieproces laat ook toe om de acties bij
te sturen in hun omschrijving en ontwikkeling.

1

De Stad Brussel ondertekende het Handvest van Aalborg in 1995.
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In haar beraadslaging van 18 oktober 2010, werd het College van Burgemeester en Schepenen door de Gemeenteraad ook belast met het opzetten van een
permanente opvolging / evalutie van de Lokale Agenda 21 en met het publiceren van een jaarverslag van de acties rond duurzame ontwikkeling. Op basis van dit
mandaat, gegeven aan het College , hebben de coördinatoren van de Lokale Agenda 21 (Stad en OCMW) een evaluatie opgestart van de acties in 2010 die steunt
op de referenten Agenda 21 die actief zijn in elk departement. Zij waren verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van de gegevens. Bovendien
hebben de administratieve structuren (de administratieve stuurcomités) en de politieke structuren (Coördinatie van het beleid van Duurzame Ontwikkeling CDO) een kader opgemaakt voor dit evaluatieproces door een structuur voor het Rapport en een termijnplanning overeen te komen voor het verwerven,
samenstellen en harmoniseren van de gegevens.
Het huidige Evaluatierapport van de acties rond duurzame ontwikkeling 2010 maakt een balans op van de gevoerde acties en hun ontwikkeling. De structuur
hiervan kan vergeleken worden met deze van de Lokale Agenda 21 en de volgorde van de geëvalueerde acties respecteert de samenhang van de doelstellingen en
actiedomeinen die reeds bestaan in de lokale Agenda 212. Dit Rapport 2010 vormt als dusdanig een vertaling van de concrete vooruitgang op vlak van duurzame
ontwikkeling voor elke ondernomen actie. Met de hulp van de gedefinieerde indicatoren voor elke actie, kan elk departement van de Stad en het OCMW, evenals
hun partners, de vooruitgang van de acties maar ook de relevantie van de gekozen indicatoren opvolgen.
Vanuit methodologisch standpunt worden in het Rapport 2010 de bereikte resultaten opgenomen tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 voor elke actie
waarvan de evaluatie ten laatste in januari/februari 2011 voorzien werd. De acties waarvan de evaluatie initieel voorzien werd in de Lokale Agenda 21 op een
latere datum. (cf. gedurende 2001 in 2012, etc.) werden dus niet opgenomen in het evaluatieproces van 2010 maar zullen met de tijd geëvalueerd worden. (cf. op
de evaluatiefiche wordt de termijn vermeld bij “periode evaluatie”). Indien de bereikte resultaten zich onder de verwachte resultaten situeren, daarentegen wordt
er een uitleg over deze discrepantie voorzien door de diensten die het project sturen. U zal merken dat , in een aantal gevallen, het ontbreken van de gegevens
voor 2010 op het ogenblik van het opstellen van het Rapport niet toeliet een evaluatie te maken. Deze gegevens zullen echter wel opgenomen worden in het
volgende rapport.

SYNTHESE VAN DE RESULTATEN3
Van de 154 acties die deel uitmaakten van de Lokale Agenda 21 van 2010 op 31 december 2010, werden er 126 geëvalueerd, dus 82% van het totaal. De
slagingsgraad van de verwachte resultaten kan dus zeer verschillend zijn van één doelstelling tot de andere of van één actie tot de andere maar globaal bekeken is
de tendens zeer bemoedigend aangezien bijna 60% van de geëvalueerde acties een resultaat van meer dan 60% behaald hebben. Dit is inderdaad wat we kunnen
vaststellen wanneer we het aantal acties, die zich in de hoogste categorie van slagingsresultaten (60-80%, 80-100% en >100%) situeren samentellen. We dienen
daarentegen wel aan te stippen dat 14% van de acties, waarvan het resultaat beneden de 20% ligt een andere realiteit verbergen. Er werden hier een aantal acties
samengebracht waarvan het opstarten omwille van verschillende interne of externe technische redenen vertraagd werden en waarvan het in werking treden
uitgesteld werd tot 2011.

2
3

De Lokale Agenda 21 kan geconsulteerd of gedownload worden via http://agenda21.brussel.be of www.ocmwbru.irisnet.be.
De volledige resultaten, actie per actie, zijn beschikbaar in bijlage van dit document.
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Graad van de behaalde resultaten
voor de 126 geëvalueerde acties
Aantal acties en percentage per categorie

8 acties 6%

18 acties 14%
5 acties 4%

Tussen 0 en 20%
Tussen 20 en 40%

37 acties 30%

Tussen 40 en 60%
Tussen 60 en 80%
28 acties 22%

Tussen 80 en 100%
Resultaten > 100%

30 acties 24%

Het bekijken van de resultaten per doelstelling (de 5 figuren hieronder) werpt een interessante kijk op het geheel aangezien deze grote verschillen verraadt tussen
de doelstellingen. Het samentellen van de 3 hoogste categorieën, (60-80%, 80-100% en >100%) laat toe het verschil te bekijken tussen tussen het zwakste
resultaat van de optelling (40% van de acties >60% voor doelstelling 1) en het beste resultaat (92% van de acties >60% voor doelstelling 3). Het in werk stellen van
de lokale Agenda 21 is dus niet gelijklopend. Dit maakt de moeilijkheden duidelijk die het uitvoeren van de acties met zich mee brengen. Hiervoor werden
verschillende redenen opgesomd die uitgelegd worden door de aanstuurders van de actie. Het is dus wel degelijk bij het lezen van de evaluatieborderellen, actie
per actie dat we de bereikte resultaten kunnen meten. De hieronder vermelde tendensen zijn slechts een globale samenvatting die een weinig genuanceerd beeld
geven van elke actie.
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Doelstelling 1 « modern en doeltreffend bestuur »
25 acties geëvalueerd op 29 (86%)

Doelstelling 2 « verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen »
42 acties geëvalueerd op 52 (80%)

Graad van de behaalde resultaten voor Doelstelling 1
Aantal acties en percentage per categorie

Graad van de behaalde resultaten voor Doelstelling 2
Aantal acties en percentage per categorie

1 actie(s) 4%
5 actie(s) 12%
6 actie(s) 24%
9 actie(s) 36%

6 actie(s) 14%

Tussen 0 en 20%
3 actie(s) 7%

Tussen 20 en 40%
Tussen 40 en 60%

Tussen 40 en 60%

10 actie(s) 24%

Tussen 60 en 80%

Tussen 80 en 100%

Tussen 80 en 100%
Resultaten > 100%

0 actie(s) 0%
6 actie(s) 24%

Tussen 20 en 40%

Tussen 60 en 80%
Resultaten > 100%

3 actie(s) 12%

Tussen 0 en 20%

13 actie(s) 31%
5 actie(s) 12%
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Doelstelling 3 « harmonieuze ontwikkeling van de stad »
25 acties geëvalueerd op 36 (69%)

Doelstelling 4 « meer sociale cohesie en sterkere solidariteit »
26 acties geëvalueerd op 29 (89%)

Graad van de behaalde resultaten voor Doelstelling 3
Aantal acties en percentage per categorie

Graad van de behaalde resultaten voor Doelstelling 4
Aantal acties en percentage per categorie

1 actie(s) 4%

1 actie(s) 4% 2 actie(s) 8%

3 actie(s) 12%
2 actie(s) 8%
Tussen 0 en 20%

Tussen 40 en 60%
11 actie(s) 44%
11 actie(s) 44%

Tussen 20 en 40%

9 actie(s) 34%

Tussen 60 en 80%

Tussen 40 en 60%

Tussen 80 en 100%

Tussen 60 en 80%

Resultaten > 100%

6 actie(s) 23%

Tussen 80 en 100%
Resultaten > 100%

5 actie(s) 19%

EVALUATIEVERSLAG 2010 OVER DE ACTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING - MEI 2011

11

Doelstelling 5 « dynamisch beleid op het gebied van
werkgelegenheid en economische ontwikkeling »
8 acties geëvalueerd op 8 (100%)
Graad van de behaalde resultaten voor Doelstelling 5
Aantal acties en percentage per categorie

1 actie(s) 13%

1 actie(s) 13%

Tussen 40 en 60%
Tussen 60 en 80%
Tussen 80 en 100%

6 actie(s) 74%

VOORUITZICHTEN
Sinds de actualisatie van de Agenda 21 in 2010, beschikt elk departement van de Stad en het OCMW, voor elke actie over een precieze wegwijzer met een
draaiboek, doelstellingen, verwachte resultaten en indicatoren die toelaten het bereikte resultaat te meten. De huidige evaluatie van de acties van de duurzame
ontwikkeling is dus de allereerste die binnen dit kader uitgevoerd wordt door de nadruk te leggen op de verwachte resultaten met een uitleg over het verschil in
deze resultaten, overeenstemmend met een administratief beleid toegespitst op de resultaten. Dit heeft tot gevolg dat er een jaarlijkse opvolging komt. De
diensten van de Stad en het OCMW kunnen van nu af aan systematisch, tussen 1 januari en 31 maart alle gegevens aanleveren die betrekking hebben op elke actie
waarvan ze het jaar ervoor de aanstuurders waren.
Anderzijds werd, naar aanleiding van het huidige Rapport, en vooral tijdens het verzamelen van de gegevens voor de opmaak van het Rapport, vastgesteld dat
sommige indicatoren die toelaten de resultaten te meten ofwel onmeetbaar waren ofwel onaangepast waren omdat ze niet precies genoeg of slecht bepaald
werden. In dit geval, en met het oog op de publicatie van de resultaten van 2011, hebben de aanstuurders de fiches verbeterd en de indicatoren verfijnd zodat ze
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effectief “SMART”4 werden. Deze ontwikkeling situeert zich in een continu verbeteringsproces van de evaluatiemechanismen aangezien de versie 2010 slechts een
eerste stap is om een methode te ontwikkelen die op het resultaat gericht is. Dit continu proces met haar jaarlijks wederkerend karakter is gunstig voor de
consolidatie van de verworven kennis wat toelaat om elk jaar opnieuw maatregelen na te streven die de vooruitgang van de Stad en het OCMW bewerkstelligen
op vlak van duurzame ontwikkeling.
Het is eveneens interessant te onderlijnen dat er, op basis van deze eerste evaluatie, een actualisering van de geëvalueerde acties heeft plaatsgevonden door de
departementen van de Stad en het OCMW. De evaluatie 2010 en het bijwerken van de doelstellingen 2011 verliepen simultaan wat samenhangt met de hele
cyclus van het project, de evaluatie van de voorbije fase laat toe lessen te trekken voor de volgende fase en de doelstellingen voor het komende jaar zo goed
mogelijk aan te passen. Deze 2 processen, die volledig gelieerd zijn aan elkaar gebeuren gelijktijdig. De doelstellingen vastgelegd voor 2010 waren grotendeels
onberekend. Het bijwerken laat aan de verschillende actoren toe de te behalen doelstellingen voor de volgende evaluatie in cijfers uit te drukken. Deze etape met
een grotendeels vernieuwend karakter laat aan de Stad en het OCMW toe zich te situeren op de schaal van duurzaamheid van de projecten en dit zoals steeds
vanuit de optiek om voor een continue verbetering te zorgen.
Tot slot onderstrepen de Stad en het OCMW dat ze de ontwikkelde opvolgings- en evaluatiemechanismen ontworpen hebben zonder dat er enig referentiekader
bestaat op gewestelijk op federaal niveau. De methode die nu gehanteerd wordt en vooral voor het Rapport 2010, zou dus kunnen geoptimaliseerd worden indien
er indicatoren voor de duurzame ontwikkeling, toepasbaar door de lokale overheden, zouden voorgesteld worden. De Stad en het OCMW blijven vragende partij
voor het opmaken van een aantal geharmoniseerd en aanbevolen tools die toe laten de duurzaamheid van de acties en de vooruitgang ervan te evalueren en
vergelijken.

4

SMART: Specifiek, de doelstelling moet eenduidig zijn; Meetbaar, onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt; Acceptabel, is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management; Realistisch, de
doelstelling moet haalbaar zijn; Tijdgebonden, wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn.
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Evaluatie per actie
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Modern en doeltreffend bestuur

DOELSTELLING 1
Modern en doeltreffend
bestuur
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1.1. Instrumenten voor opvolging en evaluatie
ACTIE 1.1.1
Beginsituatie
Ontbreken van link
tussen de Lokale
Agenda 21 van 2008 en
de Engagementen van
Aalborg
Geen enkele publicatie
over de balans van de
Engagementen van
Aalborg

ACTIE 1.1.2
Beginsituatie
2 CDO’s in 2009
2 Stuurcomités van de
Administratie in 2009
1 voorstelling,
tussenkomst of bezoek
op het terrein in 2009

ENGAGEMENTEN VAN AALBORG UITVOEREN
Beoogde resultaten
Betere afstemming van
de Lokale Agenda 21 op
de Engagementen van
Aalborg

Gekozen indicatoren
Herziene Lokale Agenda
21 met opname van de
Engagementen van
Aalborg

Bereikte resultaten
De geactualiseerde Agenda 21 werd
aangenomen, met aandacht voor de
engagementen van Aalborg voor elke
ondernomen actie, in oktober 2010

Invoeren van een
opvolging en evaluatie
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

Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen

Evaluatie voorzien in juni 2011

COÖRDINATIEPROCES DUURZAME ONTWIKKELING ONDERSTEUNEN
Beoogde resultaten
Behoud van het huidige
tempo ontmoetingen
Toename van het aantal
ontmoetingen van het
Stuurcomité
Versterking van de
capaciteiten van de
permanente leden van
het Stuurcomité van de
Administratie en van de

Gekozen indicatoren
Aantal CDO’s per jaar

Bereikte resultaten
2 CDO’s in 2010

Verklaring van de verschillen

Aantal Stuurcomités van 8 Stuurcomités van de Administratie in
de Administratie per jaar 2010
Aantal voorstellingen,
tussenkomsten en
bezoeken op het terrein
die in het kader van het
Stuurcomité van de

STAD: 1 bezoek op het terrein (Laag
energie gebouw L’Oréal), 4 interne
voorstellingen van de genomen acties
en 1 bijeenkomst met een partij van
buitenaf (BIM) samen met het OCMW
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Beginsituatie

ACTIE 1.1.3

Beoogde resultaten
Coördinatiecel van het
OCMW

Gekozen indicatoren
Administratie en de
Coördinatiecel van het
OCMW plaatsvinden

Verklaring van de verschillen

OCMW: 4 interne voorstellingen, 1
bezoek op het terrein met een partij
van buitenaf en 1 gemeenschappelijke
sessie met de Stad (partij van buitenaf
BIM)

MECHANISMEN EN INSTRUMENTEN VOOR OPVOLGING EN EVALUATIE INVOEREN

Beginsituatie
Geen enkele specifieke
reporting voor Agenda
21

Beoogde resultaten
Samenbrengen van alle
gerealiseerde acties

Gekozen indicatoren
Jaarlijks verslag van de
Stad over duurzame
ontwikkeling

Gebrek aan indicatoren
of opvolging van de
indicatoren

Betere verzameling van
informatie over de
uitvoering van de
Agenda 21

Bijgewerkte
werkplanning van de
bereikte resultaten

ACTIE 1.1.4

Bereikte resultaten

Bereikte resultaten
Document getiteld Verslag 2009 over de
verschillende acties voor duurzame
ontwikkeling, bijlage bij het jaarverslag
van de Stad van 2009
Onbestaand

Verklaring van de verschillen
Onvolledig document waarvan de
structuur aangepast dient te worden
aan de evaluatie 2010
Te ondernemen acties in het kader van
de evaluatie van de behaalde resultaten
in 2011

INTERNE AUDITCEL OPRICHTEN EN EEN PROCES VAN INTERNE CONTROLE INVOEREN

Evaluatie voorzien in januari 2012
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1.2. Transparantie en toegang tot de informatie
ACTIE 1.2.1

COMMUNICATIE OVER HET HUURAANBOD VERBETEREN

Beginsituatie
Enkele huurwoningen
die leeg stonden

Beoogde resultaten
Terugdringen van de
leegstand van
huurhuizen tot maximaal
15 dagen
In 2009 76.199 bezoeken Toename van het aantal
aan de website van de
bezoeken door de
Stad (209 bezoeken/dag) zoekopdrachten op het
internet te
maximaliseren

Gekozen indicatoren
Tijd die nodig is om een
huurder te vinden voor
een woning

Bereikte resultaten
Onbestaand

Aantal bezoeken via de
zoektool

104.389 bezoeken, of een verhoging
van 37%

Verklaring van de verschillen
Evaluatie overgedragen naar januari
2012 omwille van noodzakelijke
aanpassing aan de weerhouden
indicator

1.3. Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling
ACTIE 1.3.1

PROEFPROJECT TOT DIVERSIFICATIE VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN PARTICIPATIE

Beginsituatie
Regelmatige afwezigheid
van het Huis van de
Participatie en
Burgerschap op
coördinatievergaderingen
in de wijken
Op geen enkele
specifieke wijk gericht en
geen enkel contact met

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

Samen met het
verenigingsleven een
‘doelwijk’ identificeren

Gekozen indicatoren
Aanwezigheid op
tenminste 6
vergaderingen per jaar
samen met de
verenigingen in een
bepaalde wijk
Geïdentificeerde wijk

Bereikte resultaten
Aanwezigheid op 2-3 vergaderingen

Verklaring van de verschillen
De vergaderingen eigen aan de wijken
zijn te gespecialiseerd ; het HPB heeft
niet voldoende middelen noch inbreng
om ze te volgen

De wijk Anneessens is geïdentificeerd

Poging om, vanuit het basiswerk van het
HPB, een lange termijn
Samenwerking te beginnen
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Beginsituatie
verenigingen om het
belang van een dergelijk
project in te schatten
Geen enkel initiatief van
het Huis van de
Participatie en
Burgerschap voor
colloquia

Beperkte verspreiding
van de visie i.v.m. de
ontwikkeling van de wijk
en de coördinatie van de
beschikbare middelen

Geen werkwijze voor de
sturing van de
ontwikkeling van de wijk

ACTIE 1.3.2

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren

Organisatie van een
colloquium in oktober
2011

Colloquium wordt
georganiseerd

Deelnemingspercentage
minstens 1 % van het
aantal verstuurde
uitnodigingen
Keuze van een pertinent
wederkerend
informatiekanaal
Intensere verspreiding
van de informatie bij de
inwoners

Deelnemingspercentage

Ontwikkeling van een
werkwijze en een
updateproces van de
werkwijze

Beschikbaarheid van de
werkwijze
Regelmatig updaten van
de werkwijze

Kanaal en frequentie
gekozen

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in november 2011

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in december 2011

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in april 2011

Aantal/Kwaliteit van de
ondersteuning

DE TOEGANG TOT HET HUIS VAN DE PARTICIPATIE EN BURGERSCHAP VERGEMAKKELIJKEN

Beginsituatie
Moeilijke toegang en
kleine afmetingen van het
lokaal

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

Bereikte resultaten
Onbestaand

Verklaring van de verschillen
In afwachting: probleem om een lokaal
van de Stad te vinden en een goede
locatie

Onbestaand
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Beginsituatie
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

ACTIE 1.3.3
Beginsituatie
Regelmatig
georganiseerde

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

Uitbreiden van de
publiciteit over de
ligging van het Huis
van de Participatie en
Burgerschap

Gekozen indicatoren
Aantal leningen/huur van
materiaal/zaal per jaar
aan verenigingen of
burgerinitiatieven

Bereikte resultaten
Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen
Evaluatie voorzien in januari 2012

Opstarten van een
specifieke site voor de
burgers

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in september 2011

Evaluatie voorzien in januari 2012
Aantal inwonerregistraties per dag
Aantal naar de pers
verzonden berichten

Zonder onderwerp
Onbestaand

In afwachting van een nieuwe lokalisatie
; gezien de situatie niet gewijzigd is, is
een communicatie niet nodig

Aantal verspreidingen 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

INTERACTIE VOEREN MET DE HUURDERS VAN DE GRONDREGIE
Beoogde resultaten
Behoud van de
regelmatige

Gekozen indicatoren
Aantal jaarlijkse
vergaderingen per wijk

Bereikte resultaten
9 vergaderingen
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Beginsituatie
vergaderingen
Habitat en
onmiddellijke omgeving
die in sommige gevallen
moesten worden
heringericht

ACTIE 1.3.4

Gekozen indicatoren

Bereikte resultaten

Lijst van de voorstellen
van de huurders die
door de Stad werden
gerealiseerd als
antwoord op die vragen

109 voorstellen zijn reeds
gerealiseerd (informatiesessies an het
URE, beveiliging van de ingangen,
betere leesbaarheid van de
afrekening van de lasten, verbetering
van het levenskader van de huurders)

Verklaring van de verschillen

NIEUWE BEAMBTEN VAN DE STAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING SENSIBILISEREN

Beginsituatie
Geen enkele
sensibilisering van de
Stad voor duurzame
ontwikkeling tijdens de
onthaaldagen

ACTIE 1.3.5

Beoogde resultaten
ontmoetingen
Verbetering van het
levenskader van de
huurders

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
beambten die een
sensibiliseringssessie
voor duurzame
ontwikkeling hebben
gevolgd

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal beambten die een 49 beambten
sensibiliseringssessie
voor duurzame
ontwikkeling hebben
gevolgd

Verklaring van de verschillen
Gedeeltelijk opstarten van de
sensibilisering vanaf oktober 2010

Evaluatie van de
kwaliteit van de
sensibiliseringssessie
door de beambten

Niet-relevante gekozen indicatoren: in
te trekken

Onbestaand

HANDELAARS SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Beginsituatie
Foute praktijken en
gebrekkige kennis van
sommige handelaars op
het gebied van
duurzame ontwikkeling

Beoogde resultaten
Sensibilisering van de
handelaars door Atrium
en door de UNESCObeheerder

Gekozen indicatoren
Aantal
sensibiliseringsbezoeken
voor duurzame
ontwikkeling door
Atrium en door de
UNESCO-beheerder in de

Bereikte resultaten
Atrium Brussel Centrum: 10 winkels
van de 20, die dankzij Atrium zijn
geopend, hebben een
sensibiliseringsbezoek (ecotips) gehad

Verklaring van de verschillen
Atrium Brussel Centrum:
sensibiliseringsbezoeken op vrijwillige
basis

Atrium Bockstael : 0

Atrium Bockstael: maakt geen gebruik
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Beginsituatie

Beoogde resultaten

Variabel gebruik van
spaar- of led-lampen
afhankelijk van de
handelszaken

ACTIE 1.3.6

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

Bereikte resultaten
Unesco: 106 sensibiliseringsbezoeken
+ 550 brochures (AOS) bedeeld door
Atrium, op een totaal van 760
handelszaken
11 gesubsidieerde
handelsverenigingen

Verklaring van de verschillen
van ecotips, wel een ‘newsletter’ voor
de handelaars waarin duurzame
ontwikkeling wordt vermeld

SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING VIA DE DINSDAGEN VAN HET LEEFMILIEU

Beginsituatie
Beperkte deelname aan
de Dinsdagen van het
Leefmilieu

ACTIE 1.3.7

Gekozen indicatoren
handelszaken

Beoogde resultaten
Binden van het publiek
en verhogen van het
aantal deelnemers

Gekozen indicatoren
Gemiddeld aantal
deelnemers per
conferentie

Bereikte resultaten
Cijfers niet beschikbaar maar
middelmatige opkomst, met grote
opkomst voor bijzondere en
praktijkgerichte activiteiten

Verklaring van de verschillen
De locatie waar de "dinsdag" plaatsvindt
heeft een invloed, maar ook het
praktische, ludieke of demo aspekt.
Betere verspreiding van informatie aan
het publiek te voorzien

ADMINISTRATIE VOOR DUURZAME CONSUMPTIE SENSIBILISEREN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Verschilldende gebruikte Intensifiëren van de
sensibiliseringsmiddelen sensibilisering van het
personeel

Gekozen indicatoren
Aantal berichten en
artikelen die in de loop
van het jaar onder het
personeel worden
verspreid

Bereikte resultaten
10 artikels in de PerBruNews en de
Tuingids op het Intranet

Verklaring van de verschillen
Problemen gehad met het project om
adviezen op het Intranet te zetten;
oplossingen voor 2012

Aantal

Geen acties

Komende acties in 2011, evaluatie
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Beginsituatie

1.4.

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren
sensibiliseringsacties die
in de loop van het jaar
worden georganiseerd

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen
uitgesteld naar 2012

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.1

AANBOD AAN GEDECENTRALISEERDE DIENSTEN VERBETEREN

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

Bereikte resultaten
Effectieve opening op 4 oktober 2010

Uitbreiding van de
Zonder onderwerp
dienstverlening in de
andere bureaus
Toename van het bezoek Aantal bezoeken per dag Zonder onderwerp
aan de
aan de
gedecentraliseerde
gedecentraliseerde
bureaus
bureaus

ACTIE 1.4.2

Verklaring van de verschillen

Evaluatie voorzien in januari 2012

Evaluatie voorzien in januari 2012

PROEFPROJECT LANCEREN VOOR HET REGISTREREN EN DOORGEVEN VAN OPMERKINGEN VAN INWONERS

Beginsituatie
Huidig geen kantoor in
het administratieve
bijhuis van Laken

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

Bereikte resultaten
Onbestaand

Occasionele contacten
met BRAVVO

Verbetering van de
samenwerking met

Onbestaand

Invoering van een
systeem waarmee
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Moeilijkheid om een lokaal te vinden en
moeilijkheid een beambte te vinden;
geen enkel lokaal is beschikbaar in
Laken. De mogelijkheid naar de antenne
NOH te gaan wordt onderzocht
In afwachting; na duidelijke vastlegging
van de beschikbare middelen (lokaal,
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Beginsituatie

Beoogde resultaten
BRAVVO

Ontbreken van
ruchtbaarheid omdat de
actie nog niet is
begonnen

Geen informatie wordt
in dit kader aan de
burgers doorgespeeld
Geen evaluatie van de
manier waarop
doorgestuurde
opmerkingen worden
behandeld door de Stad

ACTIE 1.4.3

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
Ontwerp van een
methode waarmee de
doeltreffendheid van de
gebruikte werkwijze kan
worden geëvalueerd

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
gemeenschappelijke
informatie kan worden
doorgestuurd
Informatie die
Onbestaand
driemaandelijks in Laken
wordt verspreid

Aantal geregistreerde
acties en de totale
informatie die worden
verspreid
Invoeren van een
procedure waarmee
wordt gemeten hoeveel
antwoorden de
doorgestuurde vragen
krijgen

Verklaring van de verschillen
gedetacheerd personeel, bezetting van
het lokaal, werkmethode) zal het geheel
van die resultaten kunnen geëvalueerd
worden

Onbestaand

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in september 2012

FORMALITEITEN VOOR DE HUURDERS VEREENVOUDIGEN DOOR MIDDEL VAN EEN UNIEK LOKET

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Oprichting van een uniek Betere opvolging van de
loket
aanvragen

Onbekende termijn voor Kortere termijn voor de
de tussenkomst
tussenkomst
Tevredenheidsniveau
Invoeren van een

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal aanvragen en hun 4.458 aanvragen: agentschap (40),
typologie
boekhouding (173), afrekening (118),
onderhoud (5), kwaliteit (51), divers
(71) en onderhoud (4.000)
Duur van de termijn voor 74,86% van de interventies werden
de tussenkomst
gerealiseerd binnen de maand
Gebruikt instrument
Uitzonderlijk onderzoek gerealiseerd
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Beginsituatie
van de huurders
onbekend

Beoogde resultaten
instrument waarmee de
tevredenheid kan
worden gemeten

Gekozen indicatoren
waarmee de
tevredenheid wordt
gemeten

Bereikte resultaten
maar het zal niet elk jaar systematisch
uitgevoerd worden

Verhogen van het
Gemiddeld
Tevredenheidsniveau: 6,3/10
tevredenheidsniveau van tevredenheidsniveau van
de huurders
de huurders

ACTIE 1.4.4

Oprichten van een call center in de
tweede helft van 2011

BEWAKINGSPROCES IN DE WIJKEN INVOEREN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Geen enkele
Invoeren van een
informaticaprocedure
informaticaprocedure
voor het verzamelen van
de gegevens

Onvoldoende benutting
van de gegevens van de
stadswachters over de
wijk

Geen enkele benutting

Verklaring van de verschillen

Gekozen indicatoren
Opstellen van een
scenario voor het
verzamelen van
informatie,
typebestanden en
proefproject

Bereikte resultaten
Informaticaprocedure uitgevoerd

Verklaring van de verschillen

Uitrusting van de 10
Zonder onderwerp
Evaluatie voorzien in mei 2011
teams en stopzetten
gebruik van faxberichten
en papier
Analyse en samenvatting Beschikbare
Uitgevoerd
van de vaststellingen per stappenplannen
6 wijkborden beschikbaar die
wijk: opstellen van een
regelmatig bijgewerkt worden op basis
stappenplan per wijk
van de interne vergaderingen (‘ISO’)
waar de bemiddelaars,
gemeenschapswachten,
straatopvoeders en jongerencentra
aanwezig zijn
Aan de actie
Voorstelling van de
Gedeeltelijk uitgevoerd
Procedure verbeteren van het
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Beginsituatie
van de gegevens in het
team

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
voorafgaande diagnose gegevens van de wijk bij
per wijk en verspreiding iedere interne
van de informatie tussen vergadering/wijk
de vakmensen

Bestaan van een eerste
Lokale
Veiligheidsdiagnostiek
(LVD)

Analyse van de evolutie
tussen 2007 en 2010

Uitvoering van de
analyse van de
verschillende bronnen
(kruising) en
omschrijving van de
prioritaire verschijnselen

Bereikte resultaten
Voorafgaande communicatie over het
wijkbord voor elke vergadering
+ brainstorming met elk team om de
zes weken in onze 6 interventiewijken
Analyse uitgevoerd

Verklaring van de verschillen
communicatieproces van de gegevens
voorafgaand aan de vergaderingen

Evolutieve LVD 2007-2010 uitgevoerd +
LVD dat elk jaar aangepast wordt

ACTIE 1.4.5 BEAMBTEN VAN DE STAD OPLEIDEN OP HET VLAK VAN DUURZAME ONTWIKKELING
Beginsituatie
Meerdere opleidingen
die door de beambten
van de Stad worden
gevolgd

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
beambten die
opleidingen volgen op
het gebied van
duurzame ontwikkeling

Gekozen indicatoren
Aantal beambten die
opleidingen over
duurzame ontwikkeling
hebben gevolgd

Bereikte resultaten
50 beambten

Verklaring van de verschillen

1.5. Openbare financiën
ACTIE 1.5.1

DE LOGICA VAN DUURZAME ONTWIKKELING INTEGREREN IN GEMEENTEBELASTINGEN

Beginsituatie
Onvoldoende kennis van
de bestaande
instellingen en geldende
voorzieningen

Beoogde resultaten
Opstellen van inventaris
van bestaande goede
praktijken en
vernieuwende

Gekozen indicatoren
Inventaris beschikbaar

Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
Onbestaand maar er wordt
Geen soortgelijke inventarissen
voortdurend documentatie ingezameld beschikbaar; er wordt gewacht op de
voor het opstellen van de inventaris
beslissingen en/of voorstellen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake
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Beginsituatie

Beoogde resultaten
mogelijkheden

Weinig kennis van de
initiatieven die door
andere plaatselijke
overheden werden
genomen

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

44 in voege zijnde
belastingreglementen

ACTIE 1.5.2

Gekozen indicatoren

Voorstellen en studie
beschikbaar

Aantal
belastingreglementen
die ten gunste van de
duurzame ontwikkeling
werden gewijzigd

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen
harmonisering van de gemeentelijke
fiscaliteit
Onbestaand maar er wordt
De nodige tijd en personeel ontbraken
voortdurend documentatie ingezameld voor het maken van zo’n diepgaande
voor het maken van de studie
studie

Geen wijzigingen

De nodige tijd en personeel ontbraken
voor het maken van zo’n diepgaande
studie

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

Beginsituatie
Bijna 700 verlaten,
verwaarloosde,
onbewoonde of
onafgewerke gebouwen
en grounden in 2010
Belastingreglement
betreffende leegstand
en braakliggende
gronden dat van kracht
is

Beoogde resultaten
Terugdringen van het
aantal verlaten
gebouwen en terreinen

Invoeren van de
belasting

Gekozen indicatoren
Aantal verlaten,
verwaarloosde,
onbewoonde of
onafgewerkte
gebouwen en gronden
Totaal bedrag dat
ingekohierd en geïnd
werd in het kader van
het belastingreglement
betreffende leegstand
en braakliggende
gronden

Bereikte resultaten
75 gerenoveerde gebouwen en
terreinen en 471 gebouwen met
leegstaande verdiepingen in 2010

Verklaring van de verschillen

Inkohiering van 204 gebouwen voor
het dienstjaar 2010, wat goed is voor
3.806.962 euro tegenover 141
gebouwen en 2.116.000 euro in 2009;
het totaal geïnde bedrag bedraagt
523.000 euro op 31 maart 2011
(dienstjaar 2010)
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ACTIE 1.5.3

BEROEP OP SUBSIDIES UITBREIDEN EN OPTIMALISEREN

Beginsituatie
Gebrek aan centralisatie
en specifieke
competentie op het
gebied van het beheer
van subsidies

Bescheiden evolutie in
de benutting van
subsidies

Beoogde resultaten
Aanduiden van een
verantwoordelijke
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

Niet inning of
ondermaats gebruik van
sommige subsidies

Innen en volledig
gebruiken van
toegekende subsidies

ACTIE 1.5.4

Gekozen indicatoren
Aangeduide en
opgeleide
verantwoordelijke

Bereikte resultaten
Onbestaand

Verklaring van de verschillen
Oprichten van de door het Management
Team gewenste cel ‘Subsidies’; de
voorbereidingen zijn aan de gang
Voorbereidingen lopende

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

Gegevens niet verwerkt

Het is wachten op het hiertoe nodige
personeel

Gegevens niet verwerkt

Het is wachten op het hiertoe nodige
personeel

ETHISCHE EN SOLIDAIRE BELEGGINGEN UITBREIDEN

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
Bereikte resultaten
Beschikbaarheid van een Onbestaand
rapport met die
inventaris en die criteria
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Beginsituatie
Ontbreken van
consensus over de
definitie van de term
‘ethisch’
Belegging volgens
ethische criteria
vastgesteld op
2.058.559,53 euro op 28
april 2010

ACTIE 1.5.5

Beoogde resultaten
Omschrijving van de
ethische criteria die de
Stad onderschrijft

Gekozen indicatoren

Bereikte resultaten

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

Percentage van de
stijging van de
beleggingen en
rekeningen van de Stad
die aan ethische criteria
voldoen

Op 21 februari 2011 bedroegen de
beleggingen volgens ethische criteria
4.147.308,12 euro, hetzij een stijging
met 101,47% tegenover het vorige
bedrag

Verklaring van de verschillen

ETHISCHE EN SOLIDAIRE BELEGGINGEN AANMOEDIGEN BIJ ORGANISATIES DIE DE STAD FINANCIERT

Beginsituatie
Slechts enkele
verenigingen hebben
een ethische rekening

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
ethische rekeningen via
sensibilisering en
samenwerking

Gekozen indicatoren
Percentage van de
toename van het aantal
ethische rekeningen

Bereikte resultaten
Onbestaand

Verklaring van de verschillen
Er werden door de Stad nog geen
contacten gelegd om die gegevens van
de verenigingen te bekomen; het is
wachten op het hiertoe nodige
personeel (de op te richten cel
‘Subsidies’)

1.6. Overheidsopdrachten
ACTIE 1.6.1

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNEN VOOR DE LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN DE STAD

Beginsituatie
Ontbreken van
werkgroep
Aankoopcentrale/Milieu

Beoogde resultaten
Samenstelling van een
werkgroep

Gekozen indicatoren
Aantal vergaderingen
van de werkgroep

Bereikte resultaten
3 vergaderingen en e-mail uitwisseling
tussen de vergadering
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Beginsituatie
raadgeving
Knowhowniveau te
versterken bij de
Aankoopcentrale en de
Milieuraadgeving

Beoogde resultaten
Uitbreiding van de
knowhow van beide
entiteiten

Relatief gebrek aan
kennis van de externe
actoren die de methode
kunnen begeleiden
Geen enkele inventaris
van de
overheidsopdrachten

Identificatie van de
externe actoren

Geen enkele bepaling
van prioriteiten voor de
overheidsopdrachten
waarin zeker duurzame
criteria moeten worden
opgenomen
Beperkte integratie van
duurzame criteria in de
opdrachten

Bepalen van prioriteiten
voor de
overheidsopdrachten

ACTIE 1.6.2
Beginsituatie
4 opdrachten van
leveringen waarin
systematisch duurzame
criteria waren

Opstelling van een
inventaris van de
overheidsopdrachten

Integratie van duurzame
criteria in de prioritaire
opdrachten

Gekozen indicatoren

Bereikte resultaten

Aantal uren en inhoud
van de opleidingen die
door de beambten van
beide entiteiten worden
gevolgd
Beschikbare en
geüpdatete lijst van
externe operatoren

43 uren vorming voor het personeel
van de Aankoopcentrale en 8 uren
voor het personeel van de
Milieuraadgeving (inhoud : Duurzame
aankopen – duurzame ontwikkeling)
Beschikbare en geüpdatete lijst, door
bestaande websites

Beschikbare en
geüpdatete inventaris
van de
overheidsopdrachten
Beschikbare lijst van
prioriteiten

Beschikbare en geüpdatete inventaris

Aantal en volume van
de duurzame
overheidsopdrachten

55 opdrachten op 92, dus 59% van de
opdrachten

Verklaring van de verschillen

Beschikbare lijst van prioriteiten,
naargelang het opstarten van de
opdrachten

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNEN VOOR DE LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN HET OCMW
Beoogde resultaten
Toename van het aantal
opdrachten waarin
duurzame criteria zijn
geïntegreerd

Gekozen indicatoren
Aantal en volume van
de duurzame
overheidsopdrachten

Bereikte resultaten
6 opdrachten waarvan 2 nieuwe
(meubelen en elektriciteit)
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Beginsituatie
geïntegreerd (papier,
enveloppen,
kantoormateriaal,
onderhoudsproducten)
Geen enkele specifieke
onderhandelde
procedure voor de
sociale economie of de
milieuvriendelijke
ondernemingen

ACTIE 1.6.3

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

Toename van het aantal
onderhandelde
procedures van dit type
(10)

Aantal onderhandelde
procedures waarvoor
alleen contact wordt
opgenomen met
ondernemingen uit de
sociale economie of met
milieuvriendelijke
ondernemingen

Geen enkel onderhandelde procedure

De opzoeking is niet gemakkelijk;
gebrek aan officiële beslissing die de
praktijk steunt

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

Evaluatie voorzien in januari 2012

ACTIE 1.6.4

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN AANGAAN VOOR DE WERKEN EN DIENSTEN VAN DE STAD

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
Rapport van de
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
van de nieuwe
typemodellen van

Bereikte resultaten
Geen rapport maar werkgroep
opgestart, waarbij eerste
overwegingen werden naar voor
gebracht

Verklaring van de verschillen
Complex en uitgestrekt onderwerp,
waarbij verschillende diensten en
verschillende niveaus in de hiërarchie
betrokken zijn, tekort aan personeel

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in juni 2011
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Beginsituatie

ACTIE 1.6.5
Beginsituatie
Ontbreken van
maatschappelijke
bepalingen in sommige
opdrachten

Beoogde resultaten
verplichtende
maatschappelijke en
milieubepalingen in de
bijzondere bestekken
van werken en diensten

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
bijzondere bestekken
van werken en diensten
zodat de nieuwe
bepalingen worden
toegepast in alle
bijzondere bestekken die
door de diensten van de
Administratie worden
opgesteld
Aantal en volume van de Zonder onderwerp
duurzame
overheidsopdrachten

Verklaring van de verschillen

Evaluatie voorzien in januari 2012

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNEN VOOR DE WERKEN EN DIENSTEN VAN HET OCMW
Beoogde resultaten
Toename van het aantal
opdrachten waarbij
rekening wordt
gehouden met de
maatschappelijke
bepalingen

Gekozen indicatoren
Aantal opdrachten die
rekening houden met
de maatschappelijke
bepalingen

Bereikte resultaten
7 overheidsopdrachten van werken
boven 750.000 euro

Verklaring van de verschillen
Systematisering van de integratie van
sociale clausules in elke
overheidsopdrachten van werken
boven 750.000 euro, over de
verplichtingen van de circulaire van
het Gewest, welke voorziet dat de
toegepast moeten worden alleen als
de werken “volledig of gedeeltelijk
gesubsidieerd worden door het
Gewest”

Geen enkel overheidsopdrachten van
minder dan 750.000 euro

Sociale clausules niet toegepast maar
mogelijkheid op studie
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1.7. Ervaringen delen
ACTIE 1.7.1

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

Evaluatie voorzien in september 2011

ACTIE 1.7.2

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

Evaluatie voorzien in juli 2012
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Harmonieuze ontwikkeling van de stad

DOELSTELLING 2
Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
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Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen

2.1 Biodiversiteit en groene ruimten
ACTIE 2.1.1.a

GROEN PATRIMONIUM ONTWIKKELEN EN OPWAARDEREN

Beginsituatie
1 zone van
gecontroleerde
natuurlijke plantengroei
sinds 2009 (vlakte in de
buurt van de
Hollandstraat)
Aanwezigheid van
groene zones op het
grondgebied van de Stad

Vermindering van het
gebruik van
onkruidverdelgers met
25 % in 2009

ACTIE 2.1.1.b

Beoogde resultaten
Aanleg van 2 nieuwe
gecontroleerde
natuurlijke zones

Gekozen indicatoren
Aantal gecontroleerde
natuurlijke zones

Bereikte resultaten
3 gecontroleerde natuurlijke zones

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

Totale oppervlakte van
de gecontroleerde
natuurlijke zones
Aantal groene zones

4,75 hectaren

Uitbreiding van de totale
oppervlakte met 0,0350
hectaren extra
Verdere vermindering
van het gebruik van
onkruidverdelgers met 7,5 %

Totale oppervlakte van
de groene zones

286 hectaren

Percentage van de
globale vermindering
van het verbruik van
onkruidverdelgers

- 30,5% in 2010, hetzij -55,5% sinds
2009

Geen data beschikbaar

Verklaring van de verschillen

Inventaris in opmaak

Rationeel gebruik van de
onkruidverdelgers

BIODIVERSITEIT IN DE STAD IN STAND HOUDEN

Beginsituatie
Geen enkele boomput
met inheemse bloemen
en planten

Beoogde resultaten
Vullen van 120
boomputten met
inheemse bloemen en
planten

Gekozen indicatoren
Aantal boomputten met
inheemse bloemen en
planten

Bereikte resultaten
60 boomputten
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Beginsituatie
Geen enkel braakliggend
terrein met specifieke
bestemming
‘biodiversiteit’ in het
stedelijke weefsel

ACTIE 2.1.1.c
Beginsituatie
Afwezigheid van
bijenkorven op de
gebouwen of in de
groene ruimten van de
Stad

ACTIE 2.1.1.d
Beginsituatie
Nieuwe uitgave en
aanpassingen van de
Kleine tuingids voor de
Brusselaar
Geen enkele
gemeentelijke premie
voor gevelbeplanting

Beoogde resultaten
Aanleg van 4 hectaren
terrein ‘biodiversiteit’ op
braakliggende terreinen
van de Stad

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

Bereikte resultaten
4,75 hectaren

Verklaring van de verschillen

Bereikte resultaten
120 kilo geproduceerde honing, hetzij
40 kg/korf

Verklaring van de verschillen

BIJEN NAAR DE STAD HALEN
Beoogde resultaten
Installatie van 3
bijenkorven en goede
werking van het
proefproject

Gekozen indicatoren
Aantal kilogram
geproduceerde honing
en positieve evaluatie
van de werking van de
bijenkorven

Positieve evaluatie en vervolg van het
project in 2011

PUBLIEK SENSIBILISEREN VOOR DE BIODIVERSITEIT IN DE STAD
Beoogde resultaten
Maximale verspreiding
van de gids

Gekozen indicatoren
Aantal
verspreide/gevraagde
brochures

Bereikte resultaten
1.050 brochures in het Frans en 800
brochures in het Nederlands werden in
omloop gebracht

Goedkeuring van een
gemeentereglement dat
de toekenning van een
premie toelaat voor de
aanplanting van
klimplanten langs de
gevel

Goedgekeurd reglement

Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen

Evaluatie voorzien in januari 2012

Aantal toegekende
premies
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ACTIE 2.1.2
Beginsituatie
1 collectief ingerichte
boomgaard/moestuin

ACTIE 2.1.3
Beginsituatie
Bestaande Urbindicsoftware

Geen gegevens
beschikbaar over de
groendaken

Geen gegevens
beschikbaar over de
beplante gevels

COLLECTIEVE GROENE RUIMTEN INRICHTEN
Beoogde resultaten
Uitbreiding van de
ingerichte collectieve
groene ruimten

Gekozen indicatoren
Aantal ingerichte
collectieve groene ruimten

Bereikte resultaten
Geen aanvullende ingerichte groene
ruimte

Verklaring van de verschillen
Geen enkele vraag van de instellingen

GROEN PATRIMONIUM BEVORDEREN DOOR MIDDEL VAN DE UITGEREIKTE VERGUNNINGEN
Beoogde resultaten
Aanpassing van de
software door de
invoering van een tab
‘Duurzame
ontwikkeling’
Berekening van het
aantal groendaken
waarvoor een
vergunning werd
uitgereikt
Berekening van het
aantal beplante gevels
waarvoor een
vergunning werd
uitgereikt

Gekozen indicatoren
Gewijzigde software

Bereikte resultaten
Bezig met het beëindigen van de
aanpassingen aan de software
Urbindic

Aantal m² groendaken
waarvoor een vergunning
werd uitgereikt

Gegevens niet beschikbaar

Software Urbindic aanpassen

Aantal m² beplante gevels Gegevens niet beschikbaar
waarvoor een vergunning
werd uitgereikt

Software Urbindic aanpassen
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2.2 Waterbeleid
ACTIE 2.2.1

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

Beginsituatie
Database wordt
samengesteld

Beoogde resultaten
Voltooiing van de
database

Ontbreken van
softwareprogramma
voor ‘energie en water’boekhouding
Ontbreken van
monitoring van
waterverbruik

ACTIE 2.2.2

Gekozen indicatoren
Aantal openbare
gebouwen van de Stad
die niet in de database
zijn opgenomen

Bereikte resultaten
198 complexen in de database (en
gefaktureerd)

Aantal complexen niet in de database:
te bepalen in 2012
Aanschaf van een
Implementatie en
Functioneel en regelmatig opvolgen
softwareprogramma
dagelijks gebruik van een van het verbruik via Excel
voor ‘energie en water’- softwareprogramma
boekhouding
voor ‘energie en water’boekhouding
Doorlopende monitoring Jaarlijks verslag over de Jaarlijks verslag gerealiseerd
evolutie van het globale
verbruik van de Stad en 3 vaststellingen en 3 voorstellen
eventuele anomalieën
gevolgd door interventies
die worden vastgesteld

Verklaring van de verschillen
Geen fakturatiegegevens voor de
gebouwen die niet rechtstreeks door
de Stad Brussel uitgebaat worden

Geen nieuw softwareprogramma;
programma Excel voldoet aan de
huidige behoeften; gebrek aan
middelen voor het dagelijkse beheer

PUBLIEKE FONTEINEN MET DRINKWATER BEKEND MAKEN

Beginsituatie
Afwezigheid van
aanduiding ‘drinkwater’
op de 33 stadsfonteinen
van de Stad

Beoogde resultaten
Aanbrengen van bordjes
met het opschrift
‘drinkwater’ op alle
stadsfonteinen met
drinkwater van de Stad

Gekozen indicatoren
Aantal geplaatste
bordjes met het
opschrift ‘drinkwater’

Bereikte resultaten
14 geplaatste bordjes met het
opschrift “eau potable - drinkbaar
water” en 19 geplaatste bordjes met
het opschrift “eau non potable - geen
drinkbaar water”
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ACTIE 2.2.3

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

Beginsituatie
6 gebouwen met een
regenput bij de
Grondregie

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust

Gekozen indicatoren
Aantal gebouwen met
regenputten

Bereikte resultaten
7 gebouwen

Geen gegevens over het
aantal gebouwen met een
regenput voor het OCMW
6 installaties die met die
regenputten zijn
verbonden voor de
Grondregie
Geen gegevens over het
aantal installaties die met
die regenputten zijn
verbonden voor het
OCMW
Capaciteit van de
regenputten van de
Grondregie van 113 m³

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
installaties die met die
regenputten zijn
verbonden

Aantal gebouwen met
regenputten

28 gebouwen met regenputten en
25 in uitvoering

Aantal installaties die met
die regenputten zijn
verbonden

7 installaties

Aantal installaties die met
die regenputten zijn
verbonden

22 installaties die zijn verbonden
en 19 in uitvoering

Toename van het volume Totale volume van
van de Grondregie tot
regenputten in m³
150 m³

de 123 m³

Geen gegevens over het
capaciteit van de
regenputten voor het
OCMW

Toename van het volume Totale volume van
in m³
regenputten in m³

de 620 m³ en 285 m³ in uitvoering

EVALUATIEVERSLAG 2010 OVER DE ACTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING - MEI 2011

Verklaring van de verschillen

Keuze te maken tussen groendak en
regenput, de groendaken houden water
vast op het dak; analyse gerealiseerd
geval per geval

42

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen

ACTIE 2.2.4

REGENWATER IN OVERSTROMINGSGEBIEDEN BEHEREN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Problemen met de
Formulering van
afvoer van regenwater in technische oplossingen
de gevoelige zones
voor het probleem van
de waterdichtheid van
de bodem door
Hydrobru
Ontbreken van
Aanleg van een
opvangbekken te Laken stormbekken te Laken
voor het
overstromingsgebied

ACTIE 2.2.5

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
Beschikbare studies en
Uitgesteld omdat transfer naar
Aanpassingsperiode gevraagd door
voorstellen van Hydrobru afvoernetwerk gerealiseerd werd op 1 Hydrobru
juni 2010

Toelatingen en
vergunningen
Uitvoering van de
werkzaamheden

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in december 2012

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in december 2015

SENSIBILISEREN VOOR HET BESPAREN VAN DRINKWATER

Beginsituatie
Beoogde resultaten
26 premies ‘regenwater’ Evenaring of toename
toegekend sinds 2006
van het aantal premies
die jaarlijks worden
toegekend

Gekozen indicatoren
Aantal toegekende
premies

Bereikte resultaten
6 premies toegekend in 2010

Verklaring van de verschillen
Alleen werken uitgevoerd bij grote
renovaties

2.3 Energiebeleid
ACTIE 2.3.1

Beginsituatie
Database wordt
samengesteld

SYSTEEM INSTALLEREN VOOR DE MONITORING VAN HET ENERGIEVERBRUIK VAN DE OPENBARE
GEBOUWEN VAN DE STAD
Beoogde resultaten
Voltooiing van de
database

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal openbare
198 complexen in de database (en
gebouwen in de Stad die gefaktureerd)
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Beginsituatie

Beoogde resultaten

Ontbreken van een
softwareprogramma
voor de
energieboekhouding
Onvolledige en
onnauwkeurige
monitoring
Ontbreken van globale
opvolging van het
verbruik van elektriciteit
en gas door de Stad

ACTIE 2.3.2
Beginsituatie
Gebrek aan procedure
voor vaststellingen

Gekozen indicatoren
niet in de database zijn
opgenomen

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen
Stad Brussel uitgebaat worden

Aantal complexen niet in de database :
te bepalen in 2012
Implementering en
Functioneel en regelmatig opvolgen
Geen nieuw softwareprogramma;
Aankoop van een
programma Excel voldoet aan de
softwareprogramma
dagelijks gebruik van een van het verbruik via Excel
huidige behoeften; gebrek aan
voor de
softwareprogramma
energieboekhouding
voor de
middelen voor het dagelijkse beheer
energieboekhouding
Doorlopende monitoring Jaarlijks verslag over
Jaarlijks verslag gerealiseerd
Gegevens 2010 niet kompleet
voor de belangrijkste
vastgestelde
gebouwen
onregelmatigheden
29 onregelmatigheden vastgesteld
gevolgd door 16 interventies
Invoering van een
Globaal verbruik van
Elektriciteit (2009): 22.705.713 kWh - Alleen openbare gebouwen (behalve
globale opvolging
elektriciteit en gas door 3.316.415 euro (BTWI)
Grondregie en OCMW); gegevens 2010
de Stad (kWh in
Gas (2009): 92.796.783 kWh niet beschikbaar
euro/jaar)
4.545.401 euro (BTWI)

PROCEDURE VOOR REG-INTERVENTIE INVOEREN

Beoogde resultaten
Systematisering van de
opstelling en de
overdracht van verslagen
over gebouwen die
abnormaal veel energie
verbruiken
Uitvoering van een 10-tal Uitvoering van audits
audits door een
telkens wanneer een
gespecialiseerd kantoor onverklaarbaar
auditresultaat dat vereist

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal verslagen die
23 verslagen bevatten 29
werden opgesteld en die interventievoorstellen
aan Stedenbouw en het
betreffende
departement werden
bezorgd
Aantal audits die werden 10 audits
uitgevoerd en die aan
Stedenbouw en aan het
betreffende
departement werden
bezorgd
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Beginsituatie
Audits en verslagen
waarop geen vervolg
kwam in de vorm van
een tussenkomst
Ontbreken van opvolging
van het verbruik na een
tussenkomst

ACTIE 2.3.3

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Systematische uitvoering Aantal opeenvolgende
van aanbevolen
tussenkomsten na het
tussenkomsten
bezorgen van een
verslag
Systematisering van een Evolutie van het verbruik
opvolging na een
(kWh/euro) na de
tussenkomst en het
tussenkomsten
overmaken van de
conclusies

Bereikte resultaten
16 interventies van 29
(9 verslagen van 23)

Verklaring van de verschillen
« REG » tussenkomsten gegroepeerd
door de techniekers bij de klassieke
tussenkomsten

3 interventies = theoretisch winst van
16.650 euro

Interventies niet kwantificieerbaar

13 interventies niet kwantificieerbaar

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

Aanvankelijke toestand
Verschillende
initiatieven van de Stad
om de energieprestaties
van de gebouwen te
verbeteren
Verschillende
initiatieven van het
OCMW om de
energieprestaties van de
gebouwen te verbeteren

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Verbetering van de
Aantal en kwaliteit van
energieprestaties van de de acties die door de
gebouwen van de Stad
Stad worden ingevoerd

Bereikte resultaten
Oprichting van een cel energie
bestaande uit 4 personen

Verbetering van de
energieprestaties van de
gebouwen van het
OCMW

Toepassen van de minimale eisen van
de kwaliteitshandvesten voor
nieuwbouw en renovatie voor alle
ontwerpen in uitvoering;
“Passief” standaard voor de
ontwerpen Bruyn West en Finau;
Ontwerp van een energetisch kadaster
van het bebouwd patrimonium van
het OCMW;
Ontwerp MHYOPE voor het opstarten
van een prestatieopdracht voor de
openbare gebouwen

Aantal en kwaliteit van
de acties die door het
OCMW worden
ingevoerd
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Aanvankelijke toestand
Verschillende
initiatieven van de
Grondregie om de
energieprestaties van de
gebouwen te verbeteren

Beoogde resultaten
Verbetering van de
energieprestaties van de
gebouwen van de
Grondregie

Gekozen indicatoren
Aantal en kwaliteit van
de acties die door de
Grondregie worden
ingevoerd

Ontbreken van een
globale opvolging van
het verbruik van
elektriciteit en gas door
de Stad, de Grondregie
en het OCMW

Invoering van een
globale opvolging van
het verbruik van de 3
entiteiten

Globaal elektriciteits- en
gasverbruik (kWh in
euro/jaar)

Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
Energieaudit van de gebouwen;
toepassing van het handvest voor
kwaliteit voor de gerenoveerde
gebouwen; renovatieprogramma voor
de collectieve en individuele
verwarmingsinstallaties en
systematische installatie van
thermostatische kranen; plaatsen van
spaarlampen in het ganse
patrimonium; installaties van
thermostatische kranen, (verzegeld) in
de gemeenschappelijke ruimtes
STAD :
Elektriciteit (2009): 22.705.713 kWh - Gegevens 2010 niet beschikbaar
3.316.415 euro (BTWI)
Gas (2009): 92.796.783 kWh 4.545.401 euro (BTWI)
GRONDREGIE:
Elektriciteit (2010): 3.920.808 kWh 435.768 euro (BTWI)
Gas (2010): 33.330.308 kWh 1.469.311 euro (BTWI)
OCWM:
Elektriciteit (2009): 6.558.283 kWh 909.015 euro (BTWI)
Gas (2009): 29.549.377 kWh 1.360.036 euro (BTWI)

Beperkte coördinatie op
het gebied van energie

Uitbreiding van de
coördinatie tussen de

Aantal vergaderingen
met de verschillende

Facturatie gas onvolledig

De boekhouding van de gegevens 2010
wordt verwezenlijkt. De geliberaliseerde
markt is in oktober 2010 begonnen. De
nauwkeurige cijfers zullen bij de
volgende evaluatie meegedeeld worden

2 vergaderingen
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Aanvankelijke toestand
Beoogde resultaten
tussen de verschillende verschillende actoren
actoren

ACTIE 2.3.4

ACTIE 2.3.5

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

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

Beginsituatie
Beperkte coördinatie op
het gebied van de
energie tussen de
verschillende actoren
van het OCMW
Energieverbruik (gas en
elektriciteit) van het
OCMW in 2008: 36
miljoen kWh

Gekozen indicatoren
entiteiten over energie

Beoogde resultaten
Oprichting van de
Energiecoördinatie

Gekozen indicatoren
Functionele
energiecoördinatie

Bereikte resultaten
Onbestaand

Uitbreiding van de
coördinatie tussen de
verschillende actoren
Beperking van het
energieverbruik van het
OCMW

Aantal vergaderingen
van de
Energiecoördinatie
Energieverbruik in kWh/
jaar

Geen enkel vergadering

Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen
Aanwerving van de eerste medewerker
in maart 2011

Evaluatie voorzien in december 2011

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

Evaluatie voorzien in december 2011
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ACTIE 2.3.6
Beginsituatie
Verspreiding van
warmtegordijnen en
open etalages

KOEL- EN VERWARMINGSSYSTEMEN REGLEMENTEREN
Beoogde resultaten
Toepassing van een
ZGSV – Grote Markt die
de opening of de
verwijdering van
etalages en hun
vervanging door een
warmtegordijn beperkt

Gekozen indicatoren
ZGSV – Grote Markt
goedgekeurd

Reflectie die moet leiden Reglementering
tot een aanbeveling of
goedgekeurd
een algemene
reglementering voor de
Stad
Naleving van de nieuwe Aantal vastgestelde
geldende reglementering inbreuken en geïnde
belastingen
Aantal winkels in de
Nieuwstraat die met
warmtegordijnen zijn
uitgerust
Airconditioningsystemen Formulering van
Gepubliceerde
in een groot aantal
aanbevelingen
aanbevelingen
gebouwen
(brochure)

Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
ZGSV Grote Markt goedgekeurd op 26 Resultaat sinds 2009 bereikt maar in
maart 2009 en van kracht vanaf 25 mei 2010 niet geïntegreerd in de updated
2009
versie van de Agenda 21

Onbestaand

Zonder onderwerp

Beslissing om geen specifieke
reglementering te voorzien, maar de
regels te integreren in de algemene GSV
van de Stad; ontwerp van het GSV
wordt verder uitgewerkt, goedkeuring
voorzien in 2011
Evaluatie voorzien in januari 2012

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in januari 2012

Onbestaand

Stimulansen om vanaf het concept van
een project de installatie van
mechanische ventilatie te voorkomen,
integreren in het document
“Aanbevelingen voor
architectuurprojecten in semi-stedelijke
wijken”; aanbevelingen afgewerkt,
vertaling is nog gaande; goedkeuring
voorzien in 2011
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Beginsituatie

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

ACTIE 2.3.7

Beoogde resultaten
Sensibilisering van de
actoren en promotie van
alternatieven voor
airconditioning
Formulering van een
reglementering en
omkadering via de
‘rondzendbrief
terrassen’
Naleving van de nieuwe
reglementering die van
kracht is

Gekozen indicatoren
Aantal vergunningen
uitgereikt met
airconditioningsysteem
Reglementeringen
goedgekeurd

Aantal vastgestelde
inbreken en geïnde
belastingen
Aantal terrassen in de
Beenhouwersstraat met
kleine
verwarmingstoestellen

Bereikte resultaten
25 uitgereikte vergunningen op 34
ingediende aanvragen (1 weigering en
8 dossiers niet behandeld of niet
gefinaliseerd)
Onbestaand

Verklaring van de verschillen

Zonder onderwerp

Beslissing om geen specifieke
reglementering te voorzien, maar de
regels te integreren in de algemene GSV
van de Stad; Ontwerp van het GSV
wordt verder uitgewerkt, goedkeuring
voorzien in 2011
Evaluatie voorzien in januari 2012

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in januari 2012

GLOEILAMPEN VAN DE VERKEERSLICHTEN DOOR LED2-LAMPEN VERVANGEN

Evaluatie voorzien in november 2011 en maart 2012

ACTIE 2.3.8

LICHTPLAN UITVOEREN

Beginsituatie
19 projecten voor de
vervanging van lichtpunten
die in 2009 werden
uitgevoerd

Beoogde resultaten
Voortzetting van de
vernieuwing van de
openbare verlichting

Gekozen indicatoren
Aantal bijkomende
projecten/jaar
Aantal lichtpunten die
werden verwijderd en
vervangen door nieuwe
lichtpunten

Bereikte resultaten
23 projecten in 2010

Verklaring van de verschillen

415 lichtpunten vervangen door 764
nieuwe lichtpunten
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Beginsituatie
Beoogde resultaten
37 % energiebesparing voor Verlaging van de
de betreffende sectoren in energiekosten van de
2009
openbare verlichting
voor de betreffende
sectoren

ACTIE 2.3.9
Beginsituatie
Levering van klassieke
elektriciteit

ACTIE 2.3.10
Beginsituatie
0 m² daken uitgerust
(Stad en Grondregie)

8 m² daken uitgerust
(OCMW)

Gekozen indicatoren
Jaarlijks totaal verbruik in
kWh
Percentage van de
verlaging van de
energiekosten in
vergelijking met het jaar
voordien

Bereikte resultaten
Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen
Evaluatie voorzien in maart 2012

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in maart 2012

STAD EN OCMW VAN GROENE STROOM VOORZIEN
Beoogde resultaten
Overschakelen naar
groene elektriciteit

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Jaarlijks volume groene 100% van groene elektriciteit vanaf 1
elektriciteit (kWh) en
oktober 2010
percentage groene
elektriciteit op het totaal
van het
elektriciteitsverbruik

Verklaring van de verschillen
Onmogelijk om tot heden de gegevens
van 2010 in kWh te geven

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN INSTALLEREN
Beoogde resultaten
Uitbreiden van de
oppervlakte van de
daken die met
fotovoltaïsche
zonnepalen zijn uitgerust
80 m² extra met
fotovoltaïsche panelen
uitgerust

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Totaal aantal m² door de 10 m² (aankoop van een gebouw door
Stad en de Grondregie
het OCMW waar de panelen al
geïnstalleerde panelen
aanwezig waren)

Verklaring van de verschillen
Functionaliteitstudie in uitvoering

Totale aantal m² panelen 8 m² en 47 m² in aanbouw
die door het OCMW zijn
geïnstalleerd
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ACTIE 2.3.11

THERMISCHE ZONNEPANELEN INSTALLEREN

Beginsituatie
326 m² daken uitgerust
(Stad en Grondregie)

Beoogde resultaten
Uitrusting van 600 m²
extra

46 m² daken uitgerust
(OCMW)

Uitrusting van 600 m²
extra

ACTIE 2.3.12

Gekozen indicatoren
Totale oppervlakte (in
m²) panelen die door de
Stad en door de
Grondregie zijn
geïnstalleerd
Totale oppervlakte (in
m²) panelen die door het
OCMW zijn geïnstalleerd

Bereikte resultaten
480 m² (er zijn 8 m² die
overeenkomen met de aankoop van
een gebouw door het OCMW waar de
panelen al aanwezig waren)

Verklaring van de verschillen
Functionaliteitstudie in uitvoering

133 m² reeds geïnstalleerd en 693 m²
in aanbouw

WARMTEKRACHTKOPPELING BEVORDEREN

Evaluatie voorzien in 2012

ACTIE 2.3.13

WINDTURBINE PLAATSEN VOOR DE DIENST VAN HET LINNEN VAN HET OCMW

Evaluatie voorzien in december 2011

ACTIE 2.3.14.a

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

Beginsituatie
15 sensibiliseringsacties
van de Stad (2009)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
acties

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
sensibiliseringsacties

Bereikte resultaten
7 sensibiliseringsacties van de Stad
(Brusseleir, PerBruNews)

Claessens-Tivoli: 147.238
kWh (elektriciteit)
1.405.867 kWh (gas) in
2009
Laken: 660.004 kWh
(elektriciteit) 5.215.251

Verlaging van het
elektriciteits- en
gasverbruik

Jaarlijks aantal kWh

Gegevens 2010 niet beschikbaar

Verlaging van het
elektriciteits- en

Jaarlijks aantal kWh

Gegevens 2010 niet beschikbaar
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hieronder vermelde complexen
(berekening moeilijk vast te stellen)
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Beginsituatie
kWh (gas) in 2009
Stadhuis: 571.743 kWh
(elektriciteit) 3.723.883
kWh (gas) in 2009
Geen enkele
Energieambassadeur bij
het OCMW

Beoogde resultaten
gasverbruik
Verlaging van het
elektriciteits- en
gasverbruik
Samenstelling en
opleiding van een
netwerk
Energieambassadeurs

1.500
schuldbemiddelingen in
verband met
energiefacturen (2009)

Verlaging van het aantal
bemiddelingen

ACTIE 2.3.14.b

Gekozen indicatoren

Bereikte resultaten

Jaarlijks aantal kWh

Gegevens 2010 niet beschikbaar

Aantal opgeleide
Energieambassadeurs
die ook over de nodige
instrumenten
beschikken
Jaarlijks aantal
schuldbemiddelingen in
verband met
energiefacturen

16 benoemde ambassadeurs
Opleidingen en uitrustingen zijn
gaande

Verklaring van de verschillen

1.304 tussenkomsten van
schuldbemiddeling voor een
energieschuld in 2010

GEBRUIKERS VAN DE SCHOLEN SENSIBILISEREN VOOR ENERGIEBESPARINGEN

Beginsituatie
Organisatie van gerichte
REG-projecten in
bepaalde scholen

Beoogde resultaten
Regelmatige
betrokkenheid van alle
scholen in REGprojecten

Gekozen indicatoren
Aantal scholen die in de
loop van het vorige
schooljaar permanente
REG-projecten hebben
ingevoerd

Bereikte resultaten
17 scholen

Deelname van bepaalde
scholen aan de ‘DikkeTruiendag’

Evenaring of toename
van de deelname

Deelname van bepaalde

Evenaring of toename

Aantal scholen die in de 10 scholen
loop van het vorige
schooljaar aan de ‘DikkeTruiendag’ hebben
deelgenomen
Aantal scholen die in de 9 scholen
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Projecten werden door de scholen op
vrijwillige basis georganiseerd rond de
problematiek in de opvolging van de te
realiseren technische aanpassingen
met betrekking tot het isoleren van de
gebouwen en het gecentraliseerde
beheer van de verwarmingscircuits in
de scholen (gebrek aan budget en
personeel)
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Beginsituatie
scholen aan de ‘EnergieUitdaging’

ACTIE 2.3.14.c

Gekozen indicatoren
loop van het vorige
schooljaar aan de
‘Energie-Uitdaging’
hebben deelgenomen

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

GEBRUIKERS VAN DE HUIZEN VOOR HET KIND SENSIBILISEREN VOOR ENERGIEBESPARINGEN

Beginsituatie
Diverse
sensibiliseringsacties
‘energie’ in het kader
van de activiteiten van
de Huizen voor het Kind

Ontbreken van een
specifiek ‘energieproject’
dat door de Huizen voor
het Kind werd
geïnitieerd (2009)

ACTIE 2.3.14.d

Beoogde resultaten
van de deelname

Beoogde resultaten
Instandhouding of
vergroting van de
deelname

Ontwikkeling van
specifieke
‘energieprojecten’ door
de Huizen voor het Kind

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal Huizen
voor het Kind die
sensibiliseringsacties op
het gebied van de
energie hebben
geïnitieerd
Totaal jaarlijks aantal
sensibiliseringsacties op
het gebied van de
energie
Jaarlijks aantal Huizen
voor het Kind die
‘energieprojecten’
hebben geïnitieerd

Bereikte resultaten
Sensibilisering “energie” in het
basisonderwijs in de 10 Huizen voor
het Kind invoeren

Verklaring van de verschillen

Sensibilisering “energie” in het
basisonderwijs in de 10 Huizen voor
het Kind
Geen project specifiek « energie »

Vervanging van de « energie » projecten
door de generalisatie van de
sensibilisatie

ENERGIE-UITDAGING ORGANISEREN

Evaluatie voorzien in april 2011
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2.4 Vermindering en valorisatie van afval
ACTIE 2.4.1

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

Beginsituatie
Bestaande, maar niet
gecentraliseerde en niet
behandelde gegevens

Ontbreken van
monitoring van de
tonnages van het
opgehaalde en
voortgebrachte afval en
van de bedrijven die bij
de afvalverwerking
betrokken zijn

Beoogde resultaten
Invoering van een
jaarlijkse evaluatie

Beperking van de
hoeveelheid opgehaald
en voortgebracht afval

Gekozen indicatoren
Beschikbare jaarlijkse
verslagen

Evolutie van de
nauwkeurige tonnage
van het opgehaalde en
voortgebrachte afval.

Bereikte resultaten
Verzameld afval: gegevens vervat in
het jaarverslag van de Stad

Verklaring van de verschillen

Geproduceerd afval: geen enkel
Inventaris van de dienstencontracten
globaal verslag maar wel partiële
met Brussel Net in opmaak
gegevens beschikbaar
Cel Openbare Netheid: 2.138,26 ton
van openbare papiermanden, 2.058,83
ton van sluikstorten, 2.272,21 ton
veegafval, 1.290,84 ton afval van
markten, 1.963,01 ton afval van acties
"groot huisvuil" en 495,66 ton afval
van diverse oorsprong (feesten enz.),
hetzij een totaal van 10.218,81 ton
afval verzameld door de cel Openbare
Reinheid
Cel Autopark (multicontainer, legen
van beerputten enz.): 2.535,46 ton
afval verzameld
Cel Groene Ruimten: 862,04 ton
verzameld en geproduceerd afval
Cel Bestrating: 281,16 ton verzameld
en geproduceerd afval
Cel Interventies-Operaties (afgedankt
feestmateriaal, verhuisafval): 147,64
ton verzameld en geproduceerd afval
Groot totaal van 14.045,11 ton
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Beginsituatie

Beoogde resultaten

Vergroting van het
aandeel afval dat kan
worden hergebruikt of
gerecycleerd

Ontbreken van
gecentraliseerde
strategie voor het
voortbrengen, het
afvoeren en het
verwerken van het afval
van de Stad

ACTIE 2.4.2

Gekozen indicatoren

Bereikte resultaten
verzameld/geproduceerd afval door
het departement Wegeniswerken

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

Door Wegeniswerken verzameld en
geproduceerd afval:
6.008,22 ton gerecycleerd (42,78%)
6.255,02 ton verbrandingsoven
(44,53%)
1.781,87 ton stortafval (12,69%)

Formulering van
Aantal en kwaliteit van
voorstellen met
de ingediende
betrekking tot de
voorstellen
beperking van de
voortgebrachte
hoeveelheden, de
invoering van
gegroepeerde
opdrachten en de
optimale verwerking van
het afval

Afval geproduceerd door de
administratie en verzameld door het
Agentschap Brussel Net
91,5 ton papier (gedeeltelijke
gegevens) en niet beschikbare
gegevens voor niet geselecteerd afval,
glas en PMK
Geen globale voorstellen met
betrekking tot de vermindering van de
geproduceerde massa maar een
veelheid aan acties die door andere
departementen geleid worden

Verklaring van de verschillen

Actie te ontwikkelen op basis van de
inventaris van bestaande
dienstencontracten met Brussel Net in
opmaak

2 voorstellen ingediend voor het
Besprekingen met Agentschap Brussel
creëren van een gegroepeerde
Net worden verdergezet
opdracht en optimale behandeling van
het afval

VERBRUIK VAN KRAANTJESWATER BINNEN DE ADMINISTRATIE BEVORDEREN

Evaluatie voorzien in januari 2012
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ACTIE 2.4.3

SLOOP- EN BOUWAFVAL BEPERKEN

Beginsituatie
Ontbreken van brochure
voor de sensibilisering
van vakmensen in de
bouwsector en de
bouwheren
Ontbreken van
reglementering voor de
volledige sloop van
gebouwen

Geen enkele belasting
geïnd op de volledige
sloop van gebouwen

ACTIE 2.4.4

Beoogde resultaten
Publicatie en
verspreiding van een
brochure

Gekozen indicatoren
Gepubliceerde en
verspreide brochure

Goedkeuring van een
Goedkeuring door het
belasting op de volledige College van
sloop van gebouwen
Burgemeester en
Schepenen en de
Gemeenteraad van het
principe van een
belasting op de volledige
sloop van gebouwen
Invoering van een
Totaal van de
belastingstelsel
belastingen die op de
volledige sloop van
gebouwen wordt geïnd
(in euro)

Bereikte resultaten
Geen brochure gepubliceerd

Verklaring van de verschillen
De actie werd nog niet opgestart

Bezig met het voorbereidende
onderzoek; het onderzoek strekkend
tot het invoeren van zo’n
reglementering is lopende

De invoering van de beoogde belasting
was in 2010 niet mogelijk, gelet op de
zeer korte termijn tussen het
goedkeuren van het principe (oktober
2010) en het ogenblik waarop de
belasting al moest ingaan (1 januari
2011)

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in januari 2012

COMPOSTEREN VAN ORGANISCH AFVAL AANMOEDIGEN

Beginsituatie
Relatief laag totaal
aantal premies die sinds
2000 werden
toegekend
Bestaan van enkele
privé-initiatieven op het

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

Gekozen indicatoren
Aantal toegekende
premies

Bereikte resultaten
31 premies toegekend in 2010

Verklaring van de verschillen
Goed resultaat want vereist geen grote
investeringen noch grote werken.
Bedrag van de premie aantrekkelijk:
75% van de aankoopprijs

Aantal functionele sites
voor wijkcompostering

5 functionerende en geïnventariseerd
sites en verschedene nieuwe plaatsen

Inventaris steeds in uitvoering
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Beginsituatie
gebied van
wijkcompostering

Beoogde resultaten
bestaande sites

Gekozen indicatoren
en aantal betrokken
personen

Steun aan de bestaande
sites en ontwikkeling
van nieuwe sites

ACTIE 2.4.5

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

44 gezinnen werken mee aan
colectieve compostering en 50
personen, 2 restaurants en 2
kruideniers nemen deel aan een
wijkcompostering

Gekozen indicatoren
Aantal compostbakken
die werden gemaakt en
verkocht

Bereikte resultaten
7 compostbakken verkocht in 2010

Verklaring van de verschillen
Waarschijnlijk te weinig attractieve
prijzen en concurrentie hoger dan in
2009

AUTOMATERIEEL VOOR DIDACTISCHE DOELEINDEN TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE BEROEPSSCHOLEN

Beginsituatie
18 voertuigen ter
beschikking gesteld van
de instituten in 2008

ACTIE 2.4.7

Verklaring van de verschillen

COMPOSTBAKKEN OP MAAT VERVAARDIGEN

Beginsituatie
12 bakken op maat
gemaakt en verkocht in
2009

ACTIE 2.4.6

Bereikte resultaten
voor wijkcompostering in 2010

Beoogde resultaten
Voortzetting van de
terbeschikkingstelling
van de voertuigen

Gekozen indicatoren
Aantal voertuigen die
aan de instellingen
worden overhandigd

Bereikte resultaten
9 wagens, 10 motoren en 10
brommers, komende van de
bewaarplaats

Verklaring van de verschillen

EXPLOITATIEDUUR VAN HET INFORMATICAPARK VAN HET OCMW VERLENGEN EN HET VERBETEREN

Beginsituatie
Geen enkele informatie
beschikbaar over de
gemiddelde levensduur
van het informaticapark
Geen enkele informatie

Beoogde resultaten
Verlenging van de
levensduur van het
computermateriaal

Gekozen indicatoren
Gemiddelde levensduur
van het
computermateriaal

Bereikte resultaten
Gemiddelde leeftijd van de PC (7,5
jaren), draagbare (6,4), Citrix Stations
(9), schermen (>5) en printers (6,9)

Toename van het aantal

Aantal eenheden die

Geen gegevens beschikbaar bij de

EVALUATIEVERSLAG 2010 OVER DE ACTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING - MEI 2011

Verklaring van de verschillen
Bereikte resultaten op het maximum
wat men kan hopen
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Beginsituatie
beschikbaar over het
aantal eenheden die
werden hersteld

ACTIE 2.4.8

Beoogde resultaten
eenheden die werden
hersteld

Gekozen indicatoren
door gespecialiseerde
ondernemingen werden
hersteld

Verklaring van de verschillen

ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN VAN DE STAD DEMATERIALISEREN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Beslissingen van de Stad Elektronische
Aantal beslissingen van
die op papier aan de
overdracht van de
de Stad die via
Voogdij worden bezorgd beslissingen van de Stad elektronische weg aan
de Voogdij worden
bezorgd in verhouding
tot het totale aantal
beslissingen die worden
overgedragen
47 online-formulieren
Toename van het aantal Aantal onlinevoor aanvraag van
online-formulieren voor formulieren voor
documenten waarvan
aanvraag van
aanvraag van
12 via Irisbox
documenten
documenten
beschikbaar zijn
Verspreiding van de
Uitbreiding van de
Aantal extra
informatie intern via het informatie die via het
instrumenten die
intranet en Workflow
intranet en per mail
worden aangemaakt
worden verzonden

ACTIE 2.4.9

Bereikte resultaten
gespecialiseerde instanties

Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
Geen beslissingen van de Stad via
De voogdij is technisch nog niet klaar om
elektronische weg worden overgedragen via elektonische weg ontvangen en
bericht van ontvangst zenden

47 online-formulieren voor aanvraag van Geen wens uitgedrukt door de diensten
documenten waarvan 12 via Irisbox en
die nog geen elektronische onlineverschijning van online Reglement van
formulieren hebben
de Stad op de Website van de Stad
Geen extra instrumenten

Nieuweinstrumenten zullen worden
gemaakt in 2012 (verlofaanvraag online,
loonfiche)

FINANCIËLE DOCUMENTEN VAN DE STAD DEMATERIALISEREN

Evaluatie voorzien in september 2011
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ACTIE 2.4.10

PAPIERVERBRUIK VAN HET OCMW VERMINDEREN

Beginsituatie
Geen enkel systeem dat
een zicht bood op het
verbruik van papier
Groot volume prints

ACTIE 2.4.11
Beginsituatie
Gebruik van papier en
verzendingen per post

Beoogde resultaten
Invoering van een
telsysteem dat met alle
printers van het OCMW
is verbonden
Vermindering van het
aantal prints in
vergelijking met de
eerste resultaten van de
audit voor de
pilootdienst
Vermindering van het
aantal prints in
vergelijking met de
eerste resultaten van de
audit voor alle
departementen en
diensten van het OCMW

Gekozen indicatoren
Functioneel
boekhoudsysteem

Bereikte resultaten
Functioneel boekhoudsysteem

Totaal aantal prints van
de pilootdienst

17.984 prints, dus 8% gemiddelde
vermindering per week

Totaal aantal prints van
de verschillende
diensten en
departementen van het
OCMW

Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen

Evaluatie voorzien in januari 2012

HUURAANBIEDINGEN VAN HET OCMW VIA SMS VERSTUREN
Beoogde resultaten
Vervanging van brieven
door sms-berichten en
vermindering (- 12.000)
van het aantal brieven
per jaar

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal sms-berichten die Bijna geen enkele SMS verzonden
per jaar worden
verzonden
Aantal brieven die per
jaar worden verzonden

Verklaring van de verschillen
Verandering van strategie van de Dienst
der Eigendommen die de kandidaten ter
plaatse laat komen om beschikbare
goederen te raadplegen

Geen meer verzonden post
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ACTIE 2.4.12
VIRTUALISEREN

VERGADERINGEN EN BERAADSLAGINGEN VAN HET OCMW

Beginsituatie
Gebruik van grote
hoeveelheden papier

ACTIE 2.4.13

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

Bereikte resultaten
Gegevens niet beschikbaar maar
schatting van het aantal gespaard
bladzijden in 2010: 20.000 tot
25.000

Verklaring van de verschillen
Automatisering aan 100 % van 2
Bijzondere Comites (BC) (Informatica en
Financiën) en 50 % van 2 BC (Erfdeel en
Personeel). Bepaalde actoren die een
kopie papier blijven eisen

IN- EN UITGAANDE FACTUREN VAN HET OCMW VIRTUALISEREN

Beginsituatie
Afdrukken van de
mandaten en van de
binnenkomende
originele facturen
Verzendingen van de
facturen van de huur per
post

ACTIE 2.4.14

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

Beoogde resultaten
Veralgemening van de
virtualisatie van die
mandaten en facturen

Gekozen indicatoren
Aantal bespaarde
fotokopieën per jaar

Bereikte resultaten
Tussen 75.000 en 80.000 kopieën
gespaard per jaar

Verklaring van de verschillen
Aanvullende potentiële besparing
minstens gelijkwaardig met de
verwezenlijkte besparing

Virtualisatie van de
facturen van de huur

Besparingen
frankeerkosten en
papier

Geen enkel besparingen

Beschikking niet toegepast door de
verantwoordelijke dienst (Eigendommen)

‘KRINGLOOPPROJECT’ IN DE MAROLLENWIJK ONTWIKKELEN EN UITVOEREN

Evaluatie voorzien in januari 2013

ACTIE 2.4.15
Beginsituatie
80 % van de
straatstenen opnieuw
gebruikt op de werven
van de Stad en 15 %

SLOOPAFVAL, BOUWMATERIALEN EN GEMEENTELIJK MEUBILAIR HERGEBRUIKEN
Beoogde resultaten
Stijging van het aantal
straatstenen die op de
werven van de Stad
worden hergebruikt

Gekozen indicatoren
Verhouding tussen het
aantal m³
gerecupereerde
straatstenen en het

Bereikte resultaten
80 % hergebruikt, 15 %
doorverkocht en 5% gestockeerd
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Stijging mogelijk indien beter beheer van
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Beginsituatie
van de straatstenen
elders doorverkocht

50 % van de
kantstenen van
hardsteen opnieuw
gebruikt op de werven
van de Stad en 10 %
van de kantstenen van
hardsteen elders
doorverkocht

5 aanvragen om
beschadigde
stoelen/tafels/banken
op te halen om te
herstellen in 2009
1 aanvraag om
herstelde
stoelen/tafels/banken
te leveren in 2009

ACTIE 2.4.16
Beginsituatie
Geen enkele zekerheid
over de
eindbestemming van
het afval van de

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
aantal m³ straatstenen
die op de werven van de
Stad worden hergebruikt
en die elders worden
doorverkocht
50 % hergebruikt, 15 %
Stijging van het aantal
Verhouding tussen het
kantstenen van hardsteen aantal meters kantstenen doorverkocht en 35 % gestockeerd
die op de werven van de
van hardsteen die worden
Stad worden hergebruikt gerecupereerd en het
aantal meters kantstenen
in hardsteen die op de
werven van de Stad
worden hergebruikt en
die elders worden
doorverkocht
Stijging van het aantal
Aantal aanvragen voor
3 aanvragen
aanvragen om
het ophalen van
beschadigde
stoelen/tafels/banken om
stoelen/tafels/banken op te herstellen
te halen om te herstellen
Stijging van het aantal
Aantal aanvragen voor de 4 aanvragen
aanvragen om herstelde
levering van herstelde
stoelen/tafels/banken te stoelen/tafels/banken
recupereren

Verklaring van de verschillen

Stijging mogelijk indien beter beheer van
de opslag van gerecupereerde kantstenen

SLOOP- EN BOUWAFVAL RECYCLEREN
Beoogde resultaten
Systematisch krijgen van
kopieën van de
ontvangstbewijzen van
erkende afvalophalers,

Gekozen indicator
Aantal ontvangen
ontvangstbewijzen
vanwege erkende
afvalophalers die het afval

Bereikte resultaten
Geen ontvangen ontvangstbewijzen
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Beginsituatie
bouwwerven van de
Stad

Beoogde resultaten
waarmee men zich kan
verzekeren van de
recyclage van het afval
op de bouwwerven

Gekozen indicator
moeten verwerken dat op
de werven van de Stad
ontstaat

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen
eerst in de lastenboeken in te voeren
Lastenboeken die nu uitgevoerd worden
werden een paar jaar geleden al
opgesteld
Mogelijkheid om de initiatieven van de
Stad te baseren op een systeem van
hergebruik dat wordt opgestart door
het Gewest

ACTIE 2.4.17

SELECTIEVE OPHALING VAN HUISVUIL VEREENVOUDIGEN IN DE GEBOUWEN VAN DE GRONDREGIE

Beginsituatie
Begin 2010 was 95 % van
de gebouwen uitgerust
met lokalen waar het
afval kon worden
gesorteerd en opgehaald
In 2009: 17.954.560 liter
niet gesorteerd afval
(witte zakken) geteld
In 2009: 1.867.840 liter
plastic, metalen en
drinkkartons (blauwe
zakken) geteld
In 2009: 2.121.600 liter
papier en karton (gele
zakken) geteld
In 2009: 1.097.200 liter
tuinafval (groene
zakken) geteld

Beoogde resultaten
Veralgemening van het
selectieve sorteren

Gekozen indicatoren
Percentage gebouwen
waar het afval kan
worden gesorteerd

Bereikte resultaten
95 % gebouwen waar het afval kan
worden gesorteerd

Vermindering van de
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

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

17.367.240 liter, of 73 % van het
geheel van het afval

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

3.020.640 liter, of 13% van het geheel
van het afval

Verklaring van de verschillen

2.052.420 liter, of 9% van het geheel
van het afval

1.100.350 liter, of 5% van het geheel
van het afval
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ACTIE 2.4.18

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

Beginsituatie
Sommige scholen
gedeeltelijk of volledig
uitgerust, maar dan wel
met materiaal dat niet
altijd geschikt is
Sommige teams
gedeeltelijk opgeleid op
het gebied van de
afvalsortering

Beoogde resultaten
Uitbreiding en
uniformisering van de
uitrusting in de scholen

Gekozen indicatoren
Aantal scholen of
schoolsites die van
eenvormig en aangepast
materiaal genieten

Bereikte resultaten
37 scholen op 68

Veralgemening van de
opleiding van het
onderhoudspersoneel in
alle scholen

Aantal personen die de
opleiding voor
afvalsortering hebben
gevolgd

13 personen

Variabele sensibilisering
van de leerlingen in
functie van de projecten
die door de scholen
werden uitgewerkt
In 2009 namen 4 Huizen
voor het Kind initiatieven
voor specifieke projecten
op het gebied van de
sensibilisering voor
afvalsortering

Uitbreiding van de
sensibilisering tot alle
leerlingen van de school
en tot alle scholen

Deelname van de klassen 33 scholen/89 klassen
aan de animaties die door
de partners worden
aangeboden

Een vorming werd georganiseerd voor
de ploegen van scholen die een
aangepaste uitrusting hadden
ontvangen evenals animatie voor de
kinderen van het eerste leerjaar
Animaties werden verplicht
georganiseerd in alle klassen van het
eerste leerjaar; andere scholen konden
op vrijwillige basis deelnemen

Behoud of uitbreiding
van het aantal Huizen
voor het Kind die een
project hebben
geïnitieerd op het
gebied van de
sensibilisering voor
afvalsortering
Toename van het aantal
Jeugdcentra die een
project hebben
geïnitieerd op het
gebied van de
sensibilisering

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

Sensibilisering “het sorteren van afval”
in het basisonderwijs in alle Huizen
voor het Kind invoeren en een
specifieke opleiding, dat de 10 Huizen
voor het Kind hierbij betrekken (stage
Net Brussel in juli 2010)

Aantal projecten in
Jeugdcentra over het
thema recyclage en
duurzame ontwikkeling

Sensibiliseringsacties rond afval
sorteren en recycleren opgestart door
alle centra

Geen enkel specifiek
project op het gebied
van de sensibilisering
voor afvalsortering
geïnitieerd in 2009 in de
Jeugdcentra

4 centra (op 6) startten
sensibiliseringsprojecten over het
sorteren van afval en over recycleren
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2.5 Labelisering en impactbeheersing
ACTIE 2.5.1

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN EVENEMENTEN BEHEERSEN

Beginsituatie
Afwezigheid van
herbruikbare glazen op
de evenementen
Geen enkele vraag op
het aanvraagformulier
betreffende door de
organisator voorgestelde
acties i.v.m. duurzame
ontwikkeling
Energiefactuur van
Winterpret: 91.086,63
euro (2008)
361 NMBS ‘B-excursie’
verkocht tickets voor
Winterpret (2009)
9 % van de ambachtslui
en 25 % van de Brusselse
handelaars aanwezig op
Winterpret (2009)
1.125
hotelovernachtingen
geboekt tijdens
Winterpret via de
‘Winterpretpakketten’
(2009)

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Toename van het aantal Aantal herbruikbare
herbruikbare glazen
glazen op de
evenementen
Wijziging van het
Gewijzigd formulier door
aanvraagformulier voor de opname van vragen in
gebruik van een
verband met acties op het
openbare ruimte
gebied van de duurzame
ontwikkeling

Bereikte resultaten
252.500 herbruikbare glazen in
omloop op de evenementen

Daling van de kosten
voor energie voor
Winterpret
Toename van het aantal
bezoekers die per trein
reizen
Grotere aanwezigheid
van Brusselse
ambachtslui en
handelaars
Toename van het aantal
hotelovernachtingen die
via de
‘Winterpretpakketten’
werden geboekt

Bedrag van de
energiefactuur van
Winterpret
Aantal verkochte ‘Bexcursie’-tickets

Energiefactuur van Winterpret
d’Hiver: 80.514,00 euro (2010)

Percentage Brusselse
ambachtslui en
handelaars ten opzichte
van het totaal
Aantal geboekte
hotelovernachtingen
tijdens Winterpret via de
‘Winterpretpakketten’

9% van de ambachtslui en 33% van de
Brusselse handelaars aanwezig op
Winterpret (2010)

Geen wijziging van het
aanvraagformulier voor gebruik van
een openbare ruimte

Verklaring van de verschillen

Uitgestelde actie

720 NMBS « B-excursie » verkocht
tickets voor Winterpret (2010)

2.200 hotelovernachtingen geboekt
tijdens Winterpret via de
« Winterpretpakketten » (2010)
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ACTIE 2.5.2

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

Beginsituatie

Beoogde resultaten

Halogeen- of gloeilampen Vervanging door
op bepaalde kroonluchters spaarlampen of led’s
en wandkandelabers
Weinig sensibilisering van
het personeel en de
gebruikers met betrekking
tot de juiste gedragingen
Relatief hoog
waterverbruik

Verbetering van de
sensibilisering van het
personeel en van de
gebruikers

Gekozen indicatoren
Aantal geplaatste
spaarlampen of led’s

Aantal informatie-,
sensibiliserings- en
communicatieacties

Bereikte resultaten
Energie
1.055 spaarlampen geplaatst, hetzij
75 % van alle geïnstalleerde lampen

Verklaring van de verschillen
Testen van LED’s niet overtuigend; er
blijven 230 halogeenlampen (15 %) en
115 gloeilampen (10 %) te vervangen

0 LEDlampen s geplaatst
1 communicatiecampagne over
recyclage

Water/Onderhoudsproducten
Maandelijks volume
10 m³/dag, hetzij 300 m³/maand
verbruikt water

Verlaging van het
waterverbruik met 15
%
Bovenmatig verbruik van Rationeler gebruik van Jaarlijkse hoeveelheid
Stabiel verbruik van bleekwater, hetzij
onderhoudsproducten
bepaalde producten
producten die bij de
ongeveer 200 l/jaar
(bv. bleekwater)
Aankoopcentrale worden
besteld
Afval
Onnauwkeurige schatting Betere schatting van
Hoeveelheid of volume
125 m³ niet-gesorteerd afval en 62 m³
van de hoeveelheden afval de hoeveelheden afval afval dat per jaar wordt
glas (veronderstelde hoeveelheden)
die worden voortgebracht die worden
opgehaald
voortgebracht
Mobiliteit
Geen enkel
Realisatie van een
Beschikbaarheid van een Toegankelijkheidsplan gedrukt
toegankelijkheidsplan van toegankelijkheidsplan toegankelijkheidsplan van
de site
van de site
de site
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ACTIE 2.5.3
Beginsituatie
Geen enkel label
‘Ecodynamische
onderneming’ voor de
site
Geen enkele
organisatorische
maatregel voor de
beperking van de
ecologische voetafdruk

ACTIE 2.5.4
Beginsituatie
Geen enkel
jeugdcentrum met het
label ‘Ecodynamische
onderneming’
Geen enkele
organisatorische
maatregel om de
ecologische voetafdruk
van de centra te
beperken

VOOR DE SITE AAN DE KAZERNESTRAAT HET LABEL ‘ECODYNAMISCHE ONDERNEMING’ VERKRIJGEN
Beoogde resultaten
Labellisering van het
gebouw in de
Kazernestraat

Gekozen indicatoren
Verkrijging van het label
‘Ecodynamische
onderneming’

Berekening en beperking Berekeningsprocedures
van de ecologische
bepaald en afgerond
voetafdruk van het
gebouw
Publicatie van een lijst
procedures die moeten
worden ingevoerd om de
ecologische voetafdruk te
verkleinen

Bereikte resultaten
Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen
Evaluatie voorzien in maart 2011

Gedeeltelijk resultaat:
kandidatuurdossier label
‘ecodynamische onderneming' in
ontwikkeling maar verwezenlijking
van de milieuanalyse (de
reglementaire en organisationele
aspecten en aanwijzingen over de
omgeving van de activiteiten van de
site) weergeeft

Installatie in de Kazernestraat afgerond
sinds begin maart 2011 = mogelijkheid
om de actiefiches af te maken en de
engagementen te concretiseren
aangaan de duurzame ontwikkeling
Afwerking van het milieuprogramma
(doelstellingen en actiefiches), voorzien
voor juni 2011

VOOR DE JEUGDCENTRA HET LABEL ‘ECODYNAMISCHE ONDERNEMING’ VERKRIJGEN
Beoogde resultaten
Label ‘Ecodynamische
onderneming’ voor het
Jeugdcentrum Dolto

Gekozen indicatoren
Verkrijgen van het label
‘Ecodynamische
onderneming’ voor het
Jeugdcentrum Dolto
Berekening en beperking Berekeningsprocedures
van de ecologische
vastgelegd en voltooid
voetafdruk van de centra
Publicatie van een lijst
van procedures die
moeten worden
toegepast om de

Bereikte resultaten
Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen
Evaluatie voorzien in oktober 2011

Onbestaand

In afwachting van de toewijzing van het
ecolabel aan de Kazernestraat af (als
testfase) voor we de procedure naar de
jongerencentra uitbreiden
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Beginsituatie

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

Beoogde resultaten

Integratie van de
duurzame ontwikkeling
in de pedagogie van de
centra

Gekozen indicatoren
ecologische voetafdruk te
beperken
Aantal besprekingen in
de jeugdraden en tijdens
de pedagogische dagen
rond het thema
duurzame ontwikkeling
Aantal activiteiten van de
centra met elementen
van duurzame
ontwikkeling

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in januari 2012

6 projecten en operationalisering van
transversale projecten (cyclo Bravvo
en metro-cool rond het
mobiliteitsthema)

Activiteiten met elementen van
duurzame ontwikkeling ontwikkeld door
alle jeugdcentra
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DOELSTELLING 3
Harmonieuze
ontwikkeling van de stad

EVALUATIEVERSLAG 2010 OVER DE ACTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING - MEI 2011

69

Harmonieuze ontwikkeling van de stad

3.1 Stedenbouw, habitat en huisvesting
ACTIE 3.1.1 AANBEVELINGEN VOOR DUURZAME STEDENBOUW GOEDKEUREN
Beginsituatie
Gebrek aan criteria op
het gebied van de
duurzaamheid in de
verkavelingsvergunningen
of de nieuwe constructies
van de Stad en van de
particulieren

Gebrek aan
referentiedocument
waarmee de
duurzaamheid van de
vergunningen kon
worden verbeterd

ACTIE 3.1.2

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

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

Bereikte resultaten
Zonder onderwerp

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
Document afgewerkt; in afwachting
referentiedocument met
van de goedkeuring van het College
aanbevelingen op het gebied
van de duurzame
ontwikkeling

Verklaring van de verschillen
Evaluatie voorzien in januari 2012

PRINCIPES VAN HET KWALITEITSHANDVEST VOOR NIEUWE WONINGEN TOEPASSEN

Beginsituatie
Gewestelijke norm voor
het niveau van de
isolatieprestatie van een
woning gelijk aan of
minder dan K40

Beoogde resultaten
Overschrijding van het
prestatieniveau K dat
door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
werd vastgelegd

Gekozen indicatoren
Aantal woningen waarvan de
isolatieprestatie hoger ligt
dan de gewestelijke norm (≤
K35)

Bereikte resultaten
GRONDREGIE: 37 woningen
OCMW: geen enkel woning maar
473 in uitvoering
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Beginsituatie
Gewestelijke norm voor
het totale
energieverbruik van een
woning minder dan of
gelijk aan E80

ACTIE 3.1.3

Beoogde resultaten
Overschrijding van het
prestatieniveau E van de
woningen dat door het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werd vastgelegd

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal woningen waarvan het GRONDREGIE: 37 woningen
totale energieverbruik lager
ligt dan de gewestelijke norm OCMW: geen enkel woning maar
(≤ E65)
473 in uitvoering

Passief standaard toegepast voor de
ontwerpen “Finau” en “Bruyn West”

PRINCIPES VAN HET KWALITEITSHANDVEST VOOR GERENOVEERDE WONINGEN TOEPASSEN

Beginsituatie
Toepassing van het
Kwaliteitshandvest voor
de renovatie van
woningen

Beoogde resultaten
Toepassing van de
principes van het
Kwaliteitshandvest

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal woningen die volgens GRONDREGIE: geen enkele
de principes van het handvest woongelegenheiid, maar toepassing
werden gerenoveerd
van de principes van het
kwaliteitshandvest voor de lopende
projecten
OCMW: 104 gerenoveerde
woningen

ACTIE 3.1.4

Verklaring van de verschillen

Verklaring van de verschillen

Toepassing van de principes van het
kwaliteitshandvest voor alle lopende
projecten

KWALITEITSHANDVEST VOOR NIEUWE EN GERENOVEERDE OPENBARE GEBOUWEN GOEDKEUREN

Evaluatie voorzien in juni 2011

ACTIE 3.1.5

GROENE DAKEN EN GEVELS INRICHTEN

Beginsituatie

Beoogde resultaten

1 gebouw van de
Grondregie met een
groen dak (2009)
Geen enkel gebouw van

Toename van het aantal
groene daken (6 in 2012)
Opkomst en toename

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Groene daken
Aantal groene daken
3 groene daken

Aantal groene daken

Verklaring van de verschillen

26 groene daken en 22 in uitvoering
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Beginsituatie
het OCMW met een
groen dak (2009)
200 m² groene daken op
de gebouwen van de
Grondregie

Beoogde resultaten
van het aantal groene
daken (20 en 2012)
Toename van de totale
oppervlakte
(2.000 m² in 2012)

0 m² groene daken op de
gebouwen van het
OCMW (2009)
1 openbaar gebouw van
de Stad met groen dak
(2009)
200 m² groene daken op
de openbare gebouwen
van de Stad

Toename van de totale
Totale oppervlakte in m² op
oppervlakte
het volledige park
(6.500 m² in 2012)
Toename van het aantal Aantal groene daken
groene daken (3 in 2012)

8.714 m² groene daken en
6.374 m² in uitvoering
1 groendak

Geen enkele vergunning met
groendak afgeleverd in 2010

Toename van de totale
oppervlakte
(750 m² in 2012)

200 m²

Geen enkele vergunning met
groendak afgeleverd in 2010

Geen enkele groene
gevel bij de gebouwen
van het OCMW in 2009
0 m² groene gevels bij de
gebouwen van het
OCMW (2009)

Toename van het aantal
groene gevels (5
gebouwen in 2012)
Toename van de totale
oppervlakte
(± 1.500 m² in 2012)

Ontbreken van een
gemeentelijke premie
voor de aanleg van
groene daken

Goedkeuring van een
gemeentelijk reglement
voor de toekenning van
een premie
Toekenning van premies
voor groene daken

Gekozen indicatoren

Totale oppervlakte in m² op
het volledige park

Totale oppervlakte in m² op
het volledige park

Bereikte resultaten

370 m2

Verklaring van de verschillen

Een keuze tussen het groendak en
regenputten dient gemaakt te
worden; groendaken houden water
vast op het dak; een analyse wordt
gemaakt geval per geval

Groene gevels
Aantal gebouwen met
Geen enkel groene gevel
groene gevels

2 groene gevels waarvan de bouw zal
in 2011 beginnen

Totale oppervlakte in m² op
het volledige park

1.941 m² waarvan de bouw in 2011
zal beginnen

0 m²

Premies voor de groene daken
Goedgekeurd reglement
Zonder onderwerp

Evaluatie voorzien in januari 2012

Jaarlijks aantal toegekende
premies en oppervlakte van
de aangelegde groene daken
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ACTIE 3.1.6

THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN VERBETEREN

Beginsituatie
Energieboekhouding van
de gebouwen en diverse
tussenkomsten
uitgevoerd op de
gebouwen

ACTIE 3.1.7

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

Verklaring van de verschillen

VERLUCHTING MET DUBBELE STROMING AANBEVELEN

Beginsituatie
2 gebouwen met een
mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming bij de
Grondregie

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

Gekozen indicatoren
Aantal gebouwen met een
mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming bij de
Grondregie en bij het
OCMW

4 gebouwen met een
mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming bij het
OCMW

ACTIE 3.1.8

Bereikte resultaten
Het totaal van het genormaliseerd
gebruik van de 10 grootste complexen
is 9.331.450 kWh of een vermindering
van 18,5 % in vergelijking met vorig
jaar

Bereikte resultaten
GRONDREGIE: 4 gebouwen

Verklaring van de verschillen

OCMW: 4 gebouwen

WONEN BOVEN HANDELSZAKEN

Beginsituatie
600 gebouwen met
leegstaande
verdiepingen op het
grondgebied van de stad

Beoogde resultaten
Vermindering van het
aantal gebouwen met
leegstaande
verdiepingen

Gekozen indicatoren
Aantal gerenoveerde
woningen

Bereikte resultaten
20 gerenoveerde gebouwen met 98
woningen

Antal gebouwen met
leegstaande verdiepingen

471 gebouwen met leegstaande
verdiepingen
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Beginsituatie
Beoogde resultaten
28 woningen gecreëerd Toename van het aantal
in partnership met de
partnerships met de
Sociale Verhuurkantoren Sociale Verhuurkantoren
(2009)
Beperkte sensibilisering
bij de eigenaars van
leegstaande
verdiepingen

Verbetering van de
sensibilisering van de
eigenaars en andere
marktspelers om de
standaard
huurovereenkomst te
wijzigen
Ontbreken van premies Invoering van een
voor het creëren van een premiereglement voor
gescheiden toegang
gescheiden toegangen
en instructie van de
premieaanvragen
“Roodhuis”: 20
Toename van het aantal
gebouwen zonder
gescheiden toegangen
gescheiden toegang

‘UNESCO’-zone’: 200
gebouwen zonder
gescheiden toegang

Toename van het aantal
gescheiden toegangen

Gekozen indicatoren
Aantal woningen die
werden gerenoveerd en
door de Sociale
Verhuurkantoren worden
beheerd
Aantal instrumenten en
evenementen voor
sensibilisering gerealiseerd
bij de eigenaars

Bereikte resultaten
28 woningen

Zonder onderwerp

Aantal gewijzigde standaard
huurovereenkomsten
Aantal toegekende
Zonder onderwerp
premies

Aantal (opnieuw)
gecreëerde gescheiden
ingangen

Aantal (opnieuw)
gecreëerde gescheiden
ingangen

Verklaring van de verschillen
Samenwerking met de Sociale
Verhuurkantoren reactiveren; de
mogelijkheid tot samenwerking wordt
dikwijls voorgesteld aan de eigenaars,
maar psychologische rem
Evaluatie voorzien in januari 2012

Evaluatie voorzien in januari 2012

Geen maar 1 getekende conventie
(stedenbouwkundige vergunning
aanvragen in 2011) en 2 conventies in
onderhandeling (1
stedenbouwkundige vergunning al
aangevraagd)
Geen maar 11 dossiers voor de
toekenning van een premie « aparte
toegang » geïntroduceerd, 9
aanvaarde dossiers
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ACTIE 3.1.9

STRATEGIE IN DE STRIJD TEGEN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, SITES EN BRAAKLIGGENDE TERREINEN
VERSTERKEN

Beginsituatie
Aanwezigheid van
verwaarloosd vastgoed
op het grondgebied van
de Stad in 2008

Beoogde resultaten
Wegwerken van
verwaarloosd vastgoed

Opstellen van een
inventaris (cartografie)
van verwaarloosd
vastgoed en opgeloste
dossiers
Opstellen van een
planning met
vastgelegde termijnen
voor het vastgoed dat
wordt opgevolgd
Aanwezigheid van
Oplossing van dossiers
stadskankers op het
die door de Werking van
grondgebied van de Stad de Interdepartementale
Coördinatie in de
bestrijding van
stadskankers worden
behandeld

Gekozen indicatoren
Aantal
- gevoerde acties voor het
wegwerken van vastgoed
- ingevoerde
stedenbouwkundige
vergunningen
- gerenoveerde gebouwen
en terreinen
Inventaris opgesteld

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

83 acties (53 briefwisselingen en 30
juridische acties)
39 stedenbouwkundige vergunningen
(waarvan 25 afgeleverd)
75 gerenoveerde gebouwen en
terreinen
Bijwerken van de inventaris
“verwaarloosde gebouwen en
terreinen” aan de gang

Planning opgesteld

Planning opgesteld voor de gebouwen
waarvoor er contacten,
briefwisselingen of besluiten van het
College waren

Aantal dossiers die door de
coördinatiecel werden
opgelost

13 gerenoveerde sites
4 gerenoveerde gebouwen zonder SV
6 afgeleverde SV
19 aangevraagde SV
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ACTIE 3.1.10

PASSIEVE KLEUTERSCHOOL ÉMILE BOCKSTAEL BOUWEN

Evaluatie voorzien in juni 2012

ACTIE 3.1.11.a

LANDSCHAPSPATRIMONIUM IN NEDER-OVER-HEEMBEEK OPWAARDEREN

Beginsituatie
Mineralisatie van het
landschap ten gevolge
van de verstedelijking
van NOH en het bestaan
van verschillende kansen
voor acties

Beoogde resultaten
Respect voor het
gemeentelijke groene
wandelpad bij de
aanvragen voor
vergunningen
Opvolging en
ondersteuning van het
groene netwerk in de
gemeentelijke projecten

Behoud van de
continuïteit van de
groene strook
Vergroening van
achteruitbouwstroken
Behoud en
opwaardering van de
sites die interessant zijn
voor de aanleg van een
moestuin
Toename van het aantal

Gekozen indicatoren
Aantal geweigerde
vergunningen voor
constructies die het
verloop van het groene
wandelpad hinderen
Aantal inrichtingen die
door het BIM worden
voorgesteld en door de
Stad worden
gerealiseerd
Aantal aanplantingen
langs de assen die met
het groene netwerk
verbonden zijn
Fysieke toestand van de
groene strook op basis
van luchtfoto’s
Aantal vergroende
achteruitbouwstroken

Bereikte resultaten
Geen maar de aanwezigheid van het
groene wandelpad is in 6 projecten
geïntegreerd en 1 project werd
opgegeven
18 voorgestelde inrichtingen

Verklaring van de verschillen

Groen netwerk nog in studiefase bij
het BIM; analyse van het voorlopige
document

Geen aanplantingen

Goede staat en 3 onderhandelingen in
het kader van vergunningen aan de gang

Aantal moestuinen die
worden gebruikt

Geen maar 2 vergunningen werden
geweigerd omdat de
achteruitbouwstrook verhard werd
8 moestuinsites behouden; geen nieuwe
opgewaardeerde site

Aantal basisklassen van

Gegevens niet beschikbaar maar bij mooi Aantal klassen moeilijk te evalueren :
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Beginsituatie

ACTIE 3.1.11.b

Beoogde resultaten
bezoekers en
verbetering van de
gezelligheid van het
Meudon park
Duurzaam beheer van de
beschikbare
biodiversiteit voor de
zone rond de Trasserweg

Bereikte resultaten
weer bezoeken sommige klassen van de
school Heembeek het park op
regelmatige basis

Verklaring van de verschillen
indicator herzien

Aantal soorten die
worden geplant ter
vervanging van de
populieren in de zone
rond de Trasserweg

Geen soorten aangeplant

In ontwerpfase bij de Cel Groene
Ruimten

DUURZAME INITIATIEVEN IN NEDER-OVER-HEEMBEEK IN KAART BRENGEN

Beginsituatie
Gebrek aan
gecoördineerd
informatiedocument
over de duurzame
initiatieven van NOH
Duurzame diensten en
initiatieven in volle
expansie, maar beperkte
informatie naar het
publiek toe

ACTIE 3.1.11.c

Gekozen indicatoren
NOH die het park
bezoeken

Beoogde resultaten
Participatieve realisatie
van de kaart met
duurzame initiatieven

Gekozen indicatoren
Aantal betrokken
actoren

Informatie en
sensibilisering voor de
duurzame initiatieven
en diensten

Aantal duurzame
diensten die op de kaart
worden vermeld en
aantal kaarten die
worden verdeeld

Bereikte resultaten
25 personen betrokken bij de realisatie
van de kaart en
presentatie van de kaart aan de
bewoners (100 aanwezigen) op 27
januari 2011
251 duurzame diensten en 5.000
gedrukte exemplaren in januari 2011,
waarvan er 500 verdeeld werden in
februari 2011

Verklaring van de verschillen

DEN BELS HOEVE IN ERE HERSTELLEN

Evaluatie voorzien in 2012 en 2017

ACTIE 3.1.11.d

PASSAGIERSTERMINAL IN NEDER-OVER-HEEMBEEK AANLEGGEN

Evaluatie voorzien in januari 2015
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ACTIE 3.1.11.e

ECOLOGISCH EILANDJE IN NEDER-OVER-HEEMBEEK CONCIPIEREN

Evaluatie voorzien in januari 2012

ACTIE 3.1.12

PARTICIPATIEVE TUINEN MET GROTE BIODIVERSITEIT AANLEGGEN

Evaluatie voorzien in januari 2012

3.2 Mobiliteit
ACTIE 3.2.1

HET GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLAN OPSTELLEN

Beginsituatie
Ontbreken van volledige
diagnose op het gebied
van de duurzame
mobiliteit
Ontbreken van scenario
voor duurzame
mobiliteit
Ontbreken van
maatregelen die moeten
worden getroffen voor
een duurzame mobiliteit
en gebrek aan gebruikte
middelen

Beoogde resultaten
Uitvoering van een
volledige diagnose en
raadpleging van de
bevolking
Formulering en keuze van
een scenario voor
duurzame mobiliteit
Formulering van de
maatregelen en inzet van
de middelen

Gekozen indicatoren
Beschikbaarheid van de
diagnose van de
toestand

Bereikte resultaten
Diagnose beschikbaar op Internet

Synthese verslag van
het scenario voor
duurzame mobiliteit
Goedkeuring van het
GMP door de
Gemeenteraad en
samenvattende
brochure van het GMP

Scenario voor duurzame mobiliteit
goedgekeurd door het College in
februari 2011
Fase nog niet begonnen
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Verschillende voorstellen tot wijziging
van het College en het
Begeleidingscomité die de beslissing
vertraagd hebben
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ACTIE 3.2.2

HET BEDRIJFSVERVOERSPLAN VAN DE STAD UITVOEREN

Beginsituatie
1.441 jaarabonnees bij de
MIVB in 2009 (van 1/6 tot
31/12)
455 jaarabonnees bij de
NMBS in 2009
51 jaarabonnees bij TEC
en bij De Lijn in 2009

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
jaarabonnees bij de MIVB

Toename van het aantal
jaarabonnees bij de NMBS
Toename van het aantal
jaarabonnees bij TEC en
bij De Lijn
159 rechthebbenden op
Toename van het aantal
de fietsvergoeding in 2009 rechthebbenden op de
fietsvergoeding
83 dienstfietsen ter
Toename van het aantal
beschikking gesteld van
fietsen die ter beschikking
het personeel in 2009
worden gesteld
933.953 km afgelegd door Vermindering van het
het wagenpark in 2009
aantal afgelegde
kilometers in vergelijking
met 2009
Verbruik van de
Vermindering van het
voertuigen:
verbruik van de
gas-oil (2009) = 29.001 l
voertuigen (gas-oil, diesel
diesel (2009) = 880.980 l
en benzine) ten opzichte
benzine (2009) = 197.407 l van 2009

ACTIE 3.2.3

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
abonnees bij de MIVB

Bereikte resultaten
1.909 abonnees op 31 december 2010
(MIVB + MTB)

Jaarlijks aantal
abonnees bij de NMBS
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 (gas-oil,
diesel, benzine)

469 abonnees op 31 december 2010

Verklaring van de verschillen

84 abonnees TEC en De Lijn op 31
december 2010
170 rechthebbenden op de
fietsvergoeding op 31 december 2010
119 dienstfietsen stonden ter
beschikking in 2010

Gegevens niet beschikbaar

Verlies van informatica gegevens

Gasoil (2010): 38.114 liter
Diesel (2010): 868.893 liter
Benzine (2010): 185.205 liter

BEDRIJFSVERVOERSPLAN VAN HET OCMW UITVOEREN

Beginsituatie
554 jaarabonnees bij de
MIVB in 2009

Beoogde resultaten
Verhoging van het aantal
jaarabonnees bij de MIVB

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
abonnees bij de MIVB

Bereikte resultaten
518 jaarabonnees bij de MIVB in 2010
en 183 jaarabonnees bij de MTB in 2010
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Beginsituatie
309 jaarabonnees bij de
NMBS in 2009
38 jaarabonnees bij de
TEC en bij De Lijn in 2009
59 begunstigden van de
fietsvergoedingen in
2009
2 fietsen ter beschikking
van het personeel
gesteld in 2009
55 schone auto’s in het
wagenpark van het
OCMW in 2009
719.465 km afgelegd in
2009 door het
wagenpark

ACTIE 3.2.4

Beoogde resultaten
Verhoging van het aantal
jaarabonnees bij de NMBS
Verhoging van het aantal
abonnees bij de TEC en bij
De Lijn
Verhoging van het aantal
begunstigden van de
fietsvergoeding
Verhoging van het aantal
fietsen die ter beschikking
van het personeel worden
gesteld
Verhoging van het aantal
schone auto’s

Verlaging van het aantal
kilometers dat werd
afgelegd in vergelijking
met 2009

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
abonnees bij de NMBS
Jaarlijks aantal
abonnees 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

Bereikte resultaten
344 jaarabonnees bij de NMBS in 2010

Verklaring van de verschillen

41 jaarabonnees bij de TEC en bij De Lijn
in 2010
58 begunstigden van de
fietsvergoedingen in 2010
2 fietsen ter beschikking van het
personeel gesteld in 2010

16 schone auto’s die door het
wagenpark worden aangeschaft in 2010

746.266 kilometer afgelegd in 2010
door het wagenpark

OPSTELLEN VAN SCHOOLVERVOERSPLANNEN ONDERSTEUNEN

Evaluatie voorzien in augustus 2011

ACTIE 3.2.5

OPENBARE RUIMTE OPNIEUW GEZELLIG MAKEN

Beginsituatie
5 evenementen waarop
de burgers zich de
openbare ruimte

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Behoud of toename van Aantal evenementen
het aantal evenementen waarop de burgers zich
waarop de burgers zich
de openbare ruimte

Bereikte resultaten
4 evenementen
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Afschaffing van het evenement
Irisfeest (Vijfhoek autovrij)
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Beginsituatie
opnieuw kunnen toeeigenen

ACTIE 3.2.6.a

Beoogde resultaten
de openbare ruimte
opnieuw kunnen toeeigenen

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

ZONE 30 OP HET VOLLEDIGE GRONDGEBIED VAN DE VIJFHOEK INVOEREN

Beginsituatie
Zone 30 beperkt tot
Onze-Lieve-Vrouw-terSneeuw-wijk en de
onmiddellijke omgeving
van de Grote Markt

ACTIE 3.2.6.b

Gekozen indicatoren
opnieuw kunnen
toeëigenen

Beoogde resultaten
Uitbreiding van de zone
30 tot het volledige
grondgebied van de
Vijfhoek, met
uitzondering van de
centrale lanen en de
Diksmuidelaan
Plaatsen van 120
verkeersborden langs de
toegangswegen en 116
borden langs de
uitgangswegen van de
zone 30
Weghalen van ongeveer
200 verkeersborden
‘zone 30’ binnen de zone

Gekozen indicatoren
Doeltreffendheid van de
zone 30 op het volledige
grondgebied van de
Vijfhoek met uitzondering
van de centrale lanen en
de Diksmuidelaan

Bereikte resultaten
Zone 30 is werkzaam

Aantal nieuwe
verkeersborden ‘zone 30’
die aan de grens van de
zone zijn geplaatst

120 verkeersborden aan de ingang van
de zone geplaatst
116 verkeersborden aan de uitgang van
de zone geplaatst
84 wegmarkeringen (herhaling zone 30)

Aantal verkeersborden
‘zone 30’ die binnen de
zone zijn weggehaald

200 weggehaalde verkeersborden

Verklaring van de verschillen

VOETGANGERSZONE ROND DE GROTE MARKT UITBREIDEN

Evaluatie voorzien in januari 2012
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ACTIE 3.2.6.c

HET SYSTEEM VAN AUTODELEN ONTWIKKELEN

Beginsituatie
14 stations voor
autodeelauto’s in 2009
50 autodeelauto’s in
2009
Onmogelijkheid om
gratis en onbeperkt te
parkeren met de
voertuigen van Cambio
in de door de Stad
gereglementeerde
parkeerzones
941 Cambio-klanten die
in januari 2010 in de
Stad woonden

ACTIE 3.2.6.d

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
stations
Toename van het aantal
gedeelde auto’s
Gratis parkeren op het
grondgebied van de Stad
Brussel voor alle
Cambio-voertuigen (+/100 voertuigen)

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

Bereikte resultaten
19 stations in 2010

Toename van het aantal
klanten die in de Stad
wonen

Aantal klanten die in de
Stad Brussel wonen

1.708 klanten die in de Stad Brussel
wonen

Verklaring van de verschillen

62 beschikbare autodeelauto’s in 2010
Geen parkeerkaarten

Parkeer reglement moet nog aangepast
worden en officiële goedkeuring geven
aan Cambio

ELEKTRISCHE OPLAADPALEN PLAATSEN

Beginsituatie
Ontbreken van
elektrische oplaadpalen

Beoogde resultaten
Gekozen indicator
Installatie van het aantal Aantal operationele
elektrische oplaadpalen elektrische oplaadpalen

Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
5 elektrische oplaadpalen op de
Voortzetten van het project maar met
openbare ruimte en 3 elektrische
andere partners (Gewest, publieke
oplaadpalen in de publieke parkings of parkings, gemeenten)
tankstations
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ACTIE 3.2.6.e

COMMERCIËLE SNELHEID VAN HET BOVENGRONDS OPENBAAR VERVOER VERBETEREN

Beginsituatie
100 zwarte punten op
het grondgebied van de
Stad in 2006

ACTIE 3.2.7.a

Beoogde resultaten
Vermindering van het
aantal zwarte punten

Verklaring van de verschillen

INVOEREN EN HET GEBRUIK VAN HUURFIETSEN ONDERSTEUNEN

Beginsituatie
54 bestaande Villostations (eind 2009)

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
stations op het
grondgebied van de Stad
1.261 fietsen
Toename van het aantal
beschikbaar volgens de
fietsen die volgens de
zelfbedieningsformule
zelfbedieningsformule
(eind 2009)
worden aangeboden
1.500 jaarabonnees die Toename van het aantal
in de Stad wonen (eind
abonnees die in de Stad
2009)
wonen
Iedere fiets werd in 2009 Toename van het
gemiddeld 3 keer per
gebruik van de fiets per
dag gebruikt
dag

ACTIE 3.2.7.b

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal zwarte punten die 4 zwarte punten werden weggewerkt
op het grondgebied van
de Stad werden
weggewerkt

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal stations op het
59 bestaande Villo-stations op 31
grondgebied van de Stad december 2010
Aantal fietsen die
volgens de
zelfbedieningsformule
worden aangeboden
Jaarlijks aantal abonnees
die in de Stad wonen

710 beschikbare fietsen op 31
december 2010

Gemiddeld aantal keren
dat iedere fiets iedere
dag wordt gebruikt

Iedere fiets wordt per dag 1,40 maal
gebruikt (gewestelijke gemiddelde)

Verklaring van de verschillen

NB : foute beginsituatie, het
gemiddelde aantal fietsen was 630
stuk eind 2009 en niet zoals vermeld
werd 1.261

3.887 jaarabonnees die in de Stad
wonen op 31 december 2010
NB : foute beginsituatie, het
gemiddelde aantal keren dat iedere
fiets per dag gebruikt wordt was 1,06
in 2009 en niet zoals vermeld werd 3

STALLEN VAN FIETSEN VERGEMAKKELIJKEN

Beginsituatie
609 beugels geplaatst in
2002
1 box voor fietsen (5

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
geplaatste beugels
Toename van het aantal

Gekozen indicatoren
Aantal geplaatste beugels
Aantal boxen voor fietsen

Bereikte resultaten
179 beugels geplaatst in 2010 over
44 stations
1 box voor fietsen
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Beginsituatie
plaatsen) in 2009

Beoogde resultaten
boxen voor fietsen

Geen informatie
beschikbaar over het
aantal fietsenstallingen
die werden gecreëerd in
het kader van de
aanvragen voor
stedenbouwkundige
vergunningen

Aanmaken van een
specifieke rubriek
‘Fietsenstallingen’ in het
‘Urbindic’softwareprogramma
Verkrijgen van
cijfergegevens over het
aantal fietsenstallingen
die werden gecreëerd in
het kader van de
aanvragen voor
stedenbouwkundige
vergunningen

ACTIE 3.2.7.c
Beginsituatie
119 fietsplaatsen in de
gebouwen (eind 2007)

ACTIE 3.2.7.d

Bereikte resultaten

Beschikbaarheid van de
Onbestaand
rubriek ‘Fietsenstallingen’
in het softwareprogramma

Aantal fietsenstallingen
die werden gecreëerd in
het kader van de
aanvragen voor
stedenbouwkundige
vergunningen

Gegevens niet beschikbaar

Verklaring van de verschillen
studiefase maar nog niet tot stand
gebracht
Bezig met het aanpassen van de
software Urbindic

Bezig met het aanpassen van de
software Urbindic

FIETSLOKALEN IN DE GEBOUWEN VAN DE GRONDREGIE INRICHTEN
Beoogde resultaten
Aanzienlijke toename
van het aantal
fietsplaatsen

Gekozen indicatoren
Aantal fietsplaatsen in
het huurpark

Bereikte resultaten
566 plaatsen

Verklaring van de verschillen

AANPASSINGEN VAN HET WEGENNET TEN GUNSTE VAN FIETSERS VOORZIEN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
36 km gemarkeerde
Toename van het aantal
fietspaden aan beide
kilometers gemarkeerde
zijden van de weg (2009) fietspaden
347 straten of 67 km

Gekozen indicatoren

Toename van het aantal

Gekozen indicatoren
Aantal kilometers
gemarkeerde fietspaden
aan beide zijden van de
weg
Aantal straten en

Bereikte resultaten
36 kilometers

Verklaring van de verschillen
De te ontwikkelen fietspaden
bevinden zich meestal op regionale
wegen

347 straten, of 67 kilometers
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Beginsituatie
beperkt
eenrichtingsverkeer
(BEV) in 2009
77 fietssluizen aan de
kruispunten in 2009
8 km bus- en fietsstroken
in 2009

ACTIE 3.2.7.e

Gekozen indicatoren
kilometers met BEV

Aantal fietssluizen aan
de kruispunten
Aantal kilometers busen fietsstroken

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

87 fietssluizen aan kruispunten
11 kilometers bus- en fietsstroken

PUBLIEK SENSIBILISEREN VOOR EN OPLEIDEN IN HET GEBRUIK VAN DE FIETS

Beginsituatie
Fietsopleiding: 203
klassen opgeleid en
5.945 leerlingen
opgeleid sinds 2001
Workshops Cyclo: 36
personen ingeschreven
in 2009

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
klassen en opgeleide
leerlingen

Cyclo beurs voor
tweedehandsfietsen: 50
fietsen verkocht in 2009

ACTIE 3.2.8

Beoogde resultaten
gedeelten van straten
waarvoor BEV wordt
ingevoerd
Toename van het aantal
fietssluizen
Toename van het aantal
kilometers bus- en
fietsstroken

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

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal en totaal
aantal klassen en
leerlingen die werden
opgeleid
Jaarlijks aantal
ingeschrevenen voor de
workshops van Cyclo

Bereikte resultaten
Zonder onderwerp

Verklaring van de verschillen
Evaluatie voorzien in juli 2011

36 personen ingeschreven

Beperkt aantal inschrijvingen

Jaarlijks aantal verkochte 80 verkochte fietsen
fietsen

SOFTWARE VOOR DE CONTROLE VAN HET WAGENPARK AANSCHAFFEN EN GEBRUIKEN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Geen globale
Aankoop en installatie
beheerssoftware van het van een
wagenpark
softwareprogramma

Gekozen indicatoren
Indienststellen van de
software

Bereikte resultaten
Geen maar de software is aangekocht
en de implementatie is aan de gang
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Beginsituatie

Beoogde resultaten
waarmee een globaal
beheer van het
wagenpark mogelijk is
Verbetering van het
beheer van het
wagenpark

Gebrek aan globaal
beheer van het
wagenpark

Gekozen indicatoren

Aantal ongebruikte
voertuigen

Jaarlijkse uitgaven i.v.m
het wagenpark

ACTIE 3.2.9

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

40 voertuigen staan tijdelijk stil
(technische controle, herstelling,
onderhoud, definitieve afschrijving,
reservevoertuigen), hetzij 5 % van het
volledige autopark
2.823.321 euro op de gewone
begroting en 1.026.000 euro op de
buitengewone begroting

GEMEENTEBEAMBTEN STIMULEREN OM IN DE STAD TE WONEN

Beginsituatie
64 beambten die over
een dienstfiets
beschikken (maart 2009)
57 gemeentebeambten
die in een woning van de
Grondregie wonen
(maart 2009)

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

Bereikte resultaten
119 fietsen ter beschikking gesteld in
2010
Gegevens niet beschikbaar vermits
telling niet werd uitgevoerd

Verklaring van de verschillen

Het op punt stellen van een
instrument dat toelaat elk jaar de
weerhouden indicator te boeken, is
voorzien
De stimuleringsacties voor de
nieuwkomers worden overgedragen
naar 1 maart 2011
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DOELSTELLING 4
Meer sociale cohesie
en sterkere solidariteit
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4.1 Gezondheid, sport en ontspanning
ACTIE 4.1.1

GELUIDSOVERLAST BESTRIJDEN

Beginsituatie
Ontbreken van globale
scenario’s en
strategieën die streven
naar een aanzienlijke
beperking van de
geluidsoverlast

ACTIE 4.1.2

Beoogde resultaten
Formulering van scenario’s
en strategieën die streven
naar een aanzienlijke
beperking van die
geluidsoverlast

Gekozen indicatoren
Goedkeuring door het
College van Burgemeester
en Schepenen van een
rapport dat streeft naar
een beperking van die
geluidsoverlast

Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
Lang proces want verschillende
Onbestaand : rapport nog niet
diensten zijn ermee betrokken
opgesteld maar een eerste
werkgroep werkte aan strategieën
om geluidsoverlast afkomstig van het
verkeer te verminderen

GEZONDHEIDSOPVOEDING OP SCHOOL PROMOTEN

Evaluatie voorzien in juli 2011

ACTIE 4.1.3

JONGEREN VIA DE SOCIALE ANTENNES VOOR GEZONDE VOEDING SENSIBILISEREN

Beginsituatie
Slechte voeding van de
kinderen en gebrek aan
gezonde tussendoortjes
die door de ouders aan
de kinderen werden
gegeven
Gebrek aan informatie
over de weldaden van
een gezonde voeding

Beoogde resultaten
Sensibiliseren van de
kinderen en van de ouders
voor een gezonde en
evenwichtige voeding

Gekozen indicatoren
Aantal kinderen die
gezonde tussendoortjes
krijgen van hun ouders
en aantal gezonde
tussendoortjes die door
de sociale antennes
worden gegeven
Organisatie van informatie- Aantal georganiseerde
vergaderingen en het
en
sensibiliseringvergaderingen aantal ouders die op de
voor de ouders
informatievergaderingen
aanwezig zijn

Bereikte resultaten
28 kinderen hebben 790 gezonde
vieruurtjes gekregen

Verklaring van de verschillen
Opgestarte actie dank zij subsidies:
opgelegde data voor uitgaven (project
op het ogenblik gesubsidieerd tot in
juni 2012)

7 informatievergaderingen over
gezonde voeding met 11 ouders

Ouders zich soms weinig zorgen
maken over hun gezondheid en die
van hun kinderen en die weinig
interesse tonen voor de maatschappij
en voor hun impact als verbruiker
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Beginsituatie
Gebrek aan aandacht
van de kinderen om hun
huiswerk te maken

ACTIE 4.1.4

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Meer aandacht van de
Kwaliteit van het
kinderen voor hun huiswerk huidswerk tijdens de
huiswerkschool

Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
Kinderen meer gericht op hun taken, Vaststellingen enkel gedaan over een
oplettender, minder afgeleid;
tijdspanne van enkele maanden
vermindering aan hoofdpijn, buikpijn,
ezv.; kinderen eveneens beter
gehumeurd in het algemeen

SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME VOEDING IN DE SCHOLEN

Beginsituatie
Variabele sensibilisering
van de leerlingen in
functie van de projecten
die door de scholen
werden ontwikkeld

Beoogde resultaten
Regelmatige deelname van
alle scholen aan dit soort
projecten

Gekozen indicatoren
Aantal scholen die een
project hebben
ontwikkeld/toegepast
waarin een gezonde
voeding en
internationale
solidariteit in de loop
van het vorige jaar aan
elkaar werden
gekoppeld

Bereikte resultaten
7 scholen

Verklaring van de verschillen
De scholen hebben op vrijwillige
basis projecten georganiseerd

ACTIE 4.1.5 SENSIBILISEREN VOOR DUURZAAM VERBRUIK IN DE KINDEROPVANGMILIEUS
Beginsituatie
Gebrek aan opleidingen
voeding voor het
personeel

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
opleidingen voeding voor
het personeel

Gekozen indicatoren
Aantal georganiseerde
opleidingen

Bereikte resultaten
Geen opleidingen georganiseerd in
2010
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departement
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4.2 Sociale integratie en gelijke kansen
ACTIE 4.2.1

SOCIALE BEGELEIDING OP ENERGIEVLAK VERZEKEREN VIA DE CEL ENERGIE VAN HET OCMW

Beginsituatie
Weinig geïntegreerde
sociale actie op het
gebied van energie

Beoogde resultaten
Ontwikkeling van een
geïntegreerde sociale
actie op het gebied van
energie

Gekozen indicatoren
Aantal gevoerde acties

1.652 behandelde
‘energiedossiers’

Toename van het
aantal behandelde
specifieke
‘energiedossiers’
Toename van het
aantal
doorverwijzingen naar
de Cel Energie

Aantal behandelde
‘energiedossiers’

Totaal aantal personen die
door de sociale assistenten
van hun sector werden
doorverwezen

Geen statistische gegevens
beschikbaar voor 2010

866 eerste gesprekken
met betrekking tot
energie (nieuwe
aanvragen)

Toename van het
aantal aanvragen voor
gesprekken met
betrekking tot energie

Aantal eerste gesprekken
(nieuwe aanvragen)

696 eerste gesprekken mbt nieuwe
aanvragen

1.201
opvolgingsgesprekken
door de sociale
assistenten

Toename van het
aantal gevallen van
persoonlijke opvolging
van de personen

Aantal
opvolgingsgesprekken die
door de sociale assistenten
werden gevoerd

1.795 opvolgingsgesrpekken door de
maatschappelijk werkers

284 personen die door
de sociale assistenten
van hun sector naar de
Cel Energie werden
doorverwezen

Bereikte resultaten
5 acties gevoerd om de werking van
de Cel Energie te verbeteren
(personeel, vormingen, beheer en
organisatie van de dienst,
ontwikkeling van sensibiliserings- en
“preventieve” acties)
1.326 behandelde « energie »
dossiers
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Verklaring van de verschillen

Versterking van het team qua
personeel heeft in de loop het 4de
trimester van 2010 plaatsgevonden
Nieuwe
gegevensbehandelingssoftware in
2010 opgesteld neemt dit
nauwkeurige gegeven niet meer in
aanmerking (696 nieuwe dossiers in
2010)
Groot aantal dossiers te behandelen,
en wachtlijst voor de opvolging van
de nieuwe aanvragen; bestaande
dossiers moeten ook verder worden
opgevolgd
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ACTIE 4.2.2

HET PROJECT X BESTENDIGEN

Beginsituatie
99 onbewoonbaar
verklaarde woningen
gerenoveerd en 60
onbewoonbaar
verklaarde woningen
waaraan wordt gewerkt
Huurders die in
mensonterende
woonomstandigheden
wonen
12 % van de mensen die
onder Art. 60 vallen en
die werden
geïntegreerd, hebben
werk gevonden

ACTIE 4.2.3

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
gerenoveerde woningen

Gekozen indicatoren
Aantal gerenoveerde
woningen en aantal
woningen waaraan wordt
gewerkt

Bereikte resultaten
159 onbewoonbaar verklaarde
woningen gerenoveerd en 52
woningen in renovatie

Verklaring van de verschillen
NB: de beginsituatie is het resultaat
van een actie die reeds in 2004 werd
opgestart

Verbetering van de
woonomstandigheden

Aantal huurders van wie
hun woning werd
gerenoveerd

105 huurders

Elke renovatie uitgevoerd in
overeenstemming met de normen van
de Brusselse Huisvestingscode

Toename van het aantal
personen die hebben
geleerd om hun eigen
talenten te benutten in
de bouwsector

Aantal personen die onder
Art. 60 vallen en die werk
hebben gevonden of een
kwalificerende opleiding
volgen

4 Art. 60, dus 8 % van de personen die Vaag cijfer want weinig feedback over
een kwalificeerde opleiding hebben
daadwerkelijk resultaat desondanks
gevolgd
telefonische oproepen, arbeidsmarkt
steeds veeleisender, ingangsprofiel
van ons publiek zich heel ver van de
arbeidsmarkt situeert (analfabetisme,
huisvestingsproblemen die toenemen,
ezv.)

AANBOD UITBREIDEN VAN SOCIALE WONINGEN DIE MAATSCHAPPELIJKE BANDEN CREËREN

Evaluatie voorzien in januari 2012

ACTIE 4.2.4

TERUGGAVE VAN MEUBELEN AAN UITGEZETTE PERSONEN BEVORDEREN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
In beslag genomen loten Teruggave van alle
die gedeeltelijk worden verworven loten
teruggegeven

Gekozen indicatoren
Verhouding van het
aantal teruggegeven
loten tot het totale

Bereikte resultaten
34 teruggegeven loten / 118 verworven
loten
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Beginsituatie

Beoogde resultaten

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

ACTIE 4.2.5

Gekozen indicatoren
aantal verworven loten
Opdracht van
dienstverlening
waarvoor een contract
werd afgesloten tussen
de Stad en een
onderneming van de
sociale economie

Bereikte resultaten
Geen enkel contract afgesloten

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
herstelde en verkochte
computers

Gekozen indicatoren
Aantal herstelde en
verkochte computers

68 geschonken
computers

Toename van het aantal
computers die ter
beschikking worden
gesteld

Aantal computers die ter Geen computers
beschikking worden
gesteld

Beginsituatie
Beperkte zichtbaarheid
van de AGVM

Bekendmaking van opdracht voorzien
voor 2011

HERGEBRUIK EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN COMPUTERMATERIAAL BEVORDEREN

Beginsituatie
345 herstelde en
verkochte computers

ACTIE 4.2.6

Verklaring van de verschillen

Bereikte resultaten
564 herstelde en verkochte computers

Verklaring van de verschillen
Stijging van de verkoop

Geen overeenkomst met een derde
begunstigde in 2010; nieuwe
overeenkomsten voor projecten met
Afrikaanse landen zijn voorzien voor
2011

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN (AGVM) ONDERSTEUNEN EN
RAADPLEGEN
Beoogde resultaten
Verbetering van de
zichtbaarheid van de
AGVM door de
uitwerking van haar
activiteiten

Gekozen indicatoren
Aantal beslissingen van
het College van
Burgemeester en
Schepenen of van de
Gemeenteraad met

Bereikte resultaten
2 beslissingen van College /
Gemeenteraad met betrekking tot de
gelijke kansen tussen vrouwen en
mannen
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Verklaring van de verschillen
Organisatorische problemen met de
AGVM (ontbreken van een
ondervoorzitter en een bureau);
verandering van het personeel in het
secretariaat van de AVGM
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Beginsituatie

Beoogde resultaten

Weinig initiatieven op
het gebied van de
sensibilisering voor
geweld tegen vrouwen

ACTIE 4.2.7

Toename van de
initiatieven op het
gebied van de
sensibilisering voor
geweld op vrouwen

Gekozen indicatoren
betrekking tot de gelijke
kansen tussen vrouwen
en mannen

Bereikte resultaten

Aantal zittingen van de
AGVM

4 zittingen van de AGVM

Aantal concrete
initiatieven van de
AGVM
Aantal initiatieven op
het gebied van
sensibilisering voor
geweld op vrouwen

1 concreet initiatief van de AVGM
(vormingsdag “Partnergeweld” - 18
maart 2010)
1 concreet initiatief op het gebied van de
sensibilisatie voor geweld op vrouwen
door de AVGM (Vormingsdag
“Partnergeweld” - 18 maart 2010)

Verklaring van de verschillen

VEERTIENDAAGSE VAN DE VROUW ORGANISEREN

Beginsituatie
Beperkte bewustheid
van de rechten van de
vrouw en de gelijkheid
tussen vrouwen en
mannen

Toename van het aantal
gevallen van
partnergeweld en
gendergeweld

Beoogde resultaten
Toename van de
bewustheid van de
bevolking voor gender,
voor de rechten van de
vrouwen en voor de
gelijkheid tussen
vrouwen en mannen
Daling van het aantal
gevallen van
partnergeweld en
gendergeweld

Gekozen indicatoren
Aantal deelnemers aan
de activiteiten van de
Veertiendaagse van de
Vrouw

Bereikte resultaten
Gegevens onvolledig maar een geschatte
verhoging van het aantal deelnemers
van 10% t.o.v. 2009

Verklaring van de verschillen

Aantal artikelen die in de 5 artikels in de pers
pers zijn verschenen
Aantal gevallen van
Cijfers niet beschikbaar
partnergeweld en
gendergeweld (verslagen
en statistieken van de
politie)
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ACTIE 4.2.8

INITIATIEVEN VAN DE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (APH) ONDERSTEUNEN

Beginsituatie
Discriminatie van
personen met een
handicap (parkeren,
openbare weg,
aanwerving enz…)

ACTIE 4.2.9

Beoogde resultaten
Vermindering van de
discriminatie van
personen met een
handicap

Gekozen indicatoren
Aantal beslissingen van
het College van
Burgemeester en
Schepenen of de
Gemeenteraad met
betrekking tot mensen
met een handicap die
bijdragen tot de
vermindering van de
discriminatie van
personen met een
handicap

Bereikte resultaten
3 beslissingen van College /
Gemeenteraad m.b.t. mensen met een
handicap die bijdragen tot de
vermindering van de discriminatie van
personen met een handicap

Aantal initiatieven van
de APH die een gunstig
effect hebben op de
vermindering van de
discriminatie van
personen met een
handicap

2 concrete initiatieven van de APH
(Conferentie “Het seksuele en affectieve
leven van personen met een handicap” 30 november 2010; infodag
“Handistands” 3 december 2010

Verklaring van de verschillen

ORGANISATIE VAN DE WEEK VAN DE HANDICAP BEVORDEREN

Beginsituatie
Beperkte samenwerking
en communicatie tussen
de Brusselse
verenigingen die actief

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Verbetering van de
Aantal vzw’s die aan de 21 deelnemende VZW’s t.o. 15 in 2009
samenwerking en van de activiteiten van de Week
communicatie
van de Handicap
deelnemen
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Beginsituatie
zijn in de
gehandicaptensector
Ondoeltreffende
sensibilisering van de
bevolking ten gevolge
van het feit dat het
informatieaanbod niet
gestructureerd was

ACTIE 4.2.10

Beoogde resultaten

Verbetering van de
sensibilisering van de
bevolking

Gekozen indicatoren

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

Aantal artikelen die in de 3 artikelen in de pers
pers zijn verschenen

INDIENSTNEMING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN DE ADMINISTRATIE BEVORDEREN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
26 beambten met een
Toename van het aantal
handicap die op 1 januari beambten met een
2010 in dienst waren
handicap die in dienst
zijn van de Stad
Geen enkele
Toename van het aantal
sensibiliseringsessie voor sensibiliseringsessies
het personeel in 2009
voor het personeel
Geen enkele deelnemer Toename van het aantal
aan de
deelnemers aan de
sensibiliseringsessies
sensibiliseringsessies
3 aanvragen voor
Toename van het aantal
begeleiding op de
aanvragen op de
werkplek
werkplek
Geen enkele
Toename van het aantal
ontdekkingsstage
georganiseerde
georganiseerd
ontdekkingsstages

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal beambten met
28 beambten
een handicap die door
de Stad in dienst worden
genomen
Aantal
7 sessies
sensibiliseringsessies
voor het personeel
Aantal deelnemers aan
40 deelnemers
de sensibiliseringsessies
Aantal aanvragen voor
begeleiding op de
werkplek
Aantal georganiseerde
ontdekkingsstages

Verklaring van de verschillen

4 aanvragen

Geen georganiseerde ontdekkingsstages
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Beginsituatie, beoogde resultaten en
niet-relevante gekozen indicatoren:
actie opnieuw te bepalen
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ACTIE 4.2.11

RAAD VAN BRUSSELAARS VAN BUITENLANDSE HERKOMST (RBBH) ONDERSTEUNEN EN RAADPLEGEN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Blijven voortbestaan van Versterking van de
Jaarlijks aantal sessies
discriminatie
burgerzin door een strijd van de RBBH
tegen discriminatie en
acties ten gunste van de
gelijke kansen
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
Bevordering van de
Aantal beslissingen van
diversiteit in de
het College van
uitwerking van het
Burgemeester en
gemeentebeleid en in de Schepenen of de
aanwerving van het
Gemeenteraad in
personeel
verband met de
diversiteit van de
gemeenschappen

Bereikte resultaten
5 plenaire vergaderingen, 10
bureauvergaderingen en 10
coördinatievergaderingen van de
Ateliers voor hulp bij het welslagen

Verklaring van de verschillen

6 informatiesessies voor een extern
publiek en sensibilisatie van de leden van
de raad

120 uren in de Franstalige lagere scholen
en 26 uren in de Nederlandstalige lagere
scholen,
hetzij 1.000 betrokken leerlingen

750 dossiers behandeld
10 beslissingen
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Beginsituatie

ACTIE 4.2.12
Beginsituatie
20.000 deelnemers aan
de ‘Pride’ in 2009
25 artikelen in de pers
over de ‘Pride’ in 2009

ACTIE 4.2.13
Beginsituatie
Weinig LGBTQIinitiatieven die door de
plaatselijke overheden
werden ondersteund

Beoogde resultaten
Uitwerken van
sensibiliseringsacties in
verband met de
multiculturele
samenleving

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal en aard
van de
sensibiliseringsacties
voor de multiculturaliteit

Bereikte resultaten
4 grote activiteiten (3 informatie-sessies
over de integratie van bevolkingen van
vreemde origine
en Divercity, het multiculturele
wijkfeest)

Verklaring van de verschillen

‘PRIDE’ VAN DE LGBTQI-GEMEENSCHAP ONDERSTEUNEN
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’

Bereikte resultaten
35.000 deelnemers in 2010

Verklaring van de verschillen

Aantal artikelen die in de 10 artikelen in de pers
pers verschenen zijn

INITIATIEVEN VAN DE LGBTQI-VERENIGINGEN ONDERSTEUNEN

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
LGBTQI-initiatieven die
door de plaatselijke
overheden worden
ondersteund
Talrijke gevallen van
Daling van het aantal
geweld tegen leden van gevallen van geweld
de LGBTQI-gemeenschap tegen leden van de
LGBTQI-gemeenschap

Gekozen indicatoren
Aantal ondersteunde
projecten

Bereikte resultaten
7 ondersteunende projecten t.o.
5 in 2009

Verklaring van de verschillen

Aantal gevallen van
Cijfers niet beschikbaar
geweld tegen leden van
de LGBTQI-gemeenschap
(cijfers van de politie)
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4.3 Toegang tot cultuur en kennis
ACTIE 4.3.1

INTERCULTURELE SOLIDARITEIT VIA HET BRIGITTINENPROJECT ONTWIKKELEN

Beginsituatie
1.145 overnachtingen in
de woningen van de
kunstenaars (2009)

ACTIE 4.3.2

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal overnachtingen in 1.280 overnachtingen
de woningen van de
kunstenaars

Verklaring van de verschillen

PEDAGOGISCHE TUIN VOOR HET PUBLIEK OPENEN

Beginsituatie
Park gesloten voor het
publiek

ACTIE 4.3.3

Beoogde resultaten
Evenaring of toename
van het gebruik van de
woningen

Beoogde resultaten
Opening van het park

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Toegankelijkheid van het Park gesloten voor het publiek
park

Verklaring van de verschillen
Openingsproces in de voortgang

CULTUURBEMIDDELING ONDERSTEUNEN

Beginsituatie
‘Visit’: 50
referentiekunstenaars
voor de Stad en door het
publiek gekend (2010)

Beoogde resultaten
Evenaring of toename
van het aantal
deelnemende
kunstenaars

Gekozen indicatoren
Aantal artiesten die op
de oproep voor
deelname hebben
gereageerd

Bereikte resultaten
94 artiesten
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Beginsituatie
‘Nuit Blanche’: 30
gesubsidieerde
projecten (2009)

Beoogde resultaten
Evenaring of toename
van het aantal
gesubsidieerde
projecten/activiteiten

Gekozen indicatoren
Aantal gesubsidieerde
projecten/activiteiten

Bereikte resultaten
41 gesubsidieerde projecten

Evenaring of toename
Aanwezigheid van
100.000 personen (2009) van het aantal personen

100.000 personen
Aantal personen die op
het evenement aanwezig
zijn

Deelname van 100
vrijwilligers (2009)

Aantal vrijwilligers

Evenaring of toename
van het aantal
vrijwilligers

33 vrijwilligers

Verklaring van de verschillen

Optie genomen i.v.m professionele
omkadering met gelijke salaris

ACTIE 4.3.4 SOLIDARITEIT ONTWIKKELEN TUSSEN CULTUREN EN GENERATIES VIA HET PROJECT PACT ATELIERS
Beginsituatie
Gemiddeld 14
deelnemers per
workshop
Gemiddeld 260
workshops per jaar
Gemiddeld 650 culturele
realisaties per jaar
Gemiddeld 2 openbare
manifestaties per jaar

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
deelnemers

Gekozen indicatoren
Aantal deelnemers per
workshop

Bereikte resultaten
17 deelnemers gemiddeld in 2010

Behoud of toename van
het aantal workshops
Toename van het aantal
culturele realisaties
Toename van het aantal
openbare manifestaties

Aantal workshops
georganiseerd per jaar
Aantal culturele
realisaties per jaar
Aantal openbare
manifestaties per jaar

283 ateliers werden ingericht in 2010

gemiddeld 2 animaties
voor verschillende
generaties per jaar

Toename van het aantal
animaties voor
verschillende generaties

Verklaring van de verschillen

1.229 culturele realisaties in 2010

2 intergenerationele festiviteiten
werden ingericht op 24 en 28 april
2010
Aantal animaties voor
2 intergenerationele stages werden
verschillende generaties georganiseerd
per jaar
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4.4 Internationale solidariteit
ACTIE 4.4.1

PARTNERSHIPS TUSSEN NOORD EN ZUID IN HET LEVEN ROEPEN

Beginsituatie
Kinshasa (burgerlijke
stand) – cijfers 2009:
42.013 geboorteakten,
10.749 huwelijksakten,
ontbreken van gegevens
over overlijdens
Ontbreken van gegevens
over het aantal gezinnen
die bij de dienst
bevolking zijn
ingeschreven
5.000 kopieën van de
akten van de burgerlijke
stand in het provinciale
archiveringscentrum

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten

Gekozen indicatoren
Aantal geboorten,
huwelijken en
overlijdens die bij de
gemeente worden
aangegeven

Bereikte resultaten
48.806 geboorten, 10.443 huwelijken,
597 overlijdens

Verklaring van de verschillen

Identificatie van de
gegevens en uitbreiding
van de volkstelling

Aantal gezinnen die bij
de dienst bevolking zijn
ingeschreven

Volkstelling test case in de wijk 17 mei
van Kimbanseke: 21.193 (2010)
geregistreerde personen ipv 15.095
(2009)

Toename van het aantal
gearchiveerde
documenten

Hoeveelheid
gearchiveerde
documenten

Kinshasa (netheid)
Geen enkele
afvalophaling op de
Matetemarkt

Toename van de
hoeveelheid opgehaald
afval

Tonnage afgevoerd
afval

Gegevens niet beschikbaar maar
Wij wachten nog op de gegevens 2010
alfabetische tabellen en geboorteuit Kinshasa
akten van 2008/2009 van de 24
gemeenten van Kinshasa (84.892)
werden gearchiveerd
34 ton afgevoerd afval dankzij de 40
vuilnisbakken werden opgesteld op de
markt van Matete (april - augustus
2010)

Geen enkele
compostproductie

Toename van de
hoeveelheid compost

Tétouan
(maatschappelijk
welzijn)

Identificatie van de
gegevens en verbetering
van de werking van de

Hoeveelheid
geproduceerde
compost
Gegevens beschikbaar

10 ton geproduceerde compost (april
- augustus 2010)
Geen nieuwe gegevens beschikbaar
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Beginsituatie
Beoogde resultaten
Ontbreken van gegevens: sociale dienst van de
organigram, sociale kaart gemeente
van de verenigingen,
sociale projecten die
door de gemeente
worden uitgevoerd enz.

ACTIE 4.4.2

Gekozen indicatoren

Bereikte resultaten

Verklaring van de verschillen

PARTNERSHIPS TUSSEN DE SCHOLEN EN DE LANDEN IN HET ZUIDEN ONTWIKKELEN

Evaluatie voorzien in juli 2011

ACTIE 4.4.3

UIT OMLOOP GENOMEN VOERTUIGEN VAN DE STAD OPNIEUW RIJKLAAR MAKEN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Verzending van voertuigen Voortzetting van
in het kader van
verzending van
samenwerkingspartnerships voertuigen voor de
plaatselijke overheden in
het Zuiden

ACTIE 4.4.4

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal jaarlijks
Geen enkel voertuig
verzonden voertuigen en
hun bestemming
Bedrag van de
herstellingen en de
transportkosten

Verklaring van de verschillen
Geen enkele aanvraag voor reservatie
van voertuigen

Onbestaand

SENSIBILISEREN VOOR DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Beginsituatie
4.500 deelnemers aan de
gevoerde acties (2009)
Gebrek aan volledige
gegevens over het aantal
verenigingen die aan de

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
deelnemers
Telling van het aantal
deelnemende
verenigingen

Gekozen indicatoren
Aantal deelnemers
Aantal verenigingen die
aan de gevoerde acties
deelnemen

Bereikte resultaten
5.187 deelnemers aan de
georganiseerde acties
56 deelnemende verenigingen
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Beginsituatie
Beoogde resultaten
gevoerde acties deelnamen
75 activiteiten op het
Stabilisatie van het aantal
gebied van de
activiteiten van
georganiseerde
sensibilisering
sensibilisering (2009)

ACTIE 4.4.5

Aantal ingevoerde
activiteiten

Bereikte resultaten
60 sensibilisatieacties

Verklaring van de verschillen
Meer gerichte en uitgewerkte acties

SOLIDAIRE INITIATIEVEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD ONDERSTEUNEN

Beginsituatie
97 dossiers ingediend in
2009
Gemiddelde kwaliteit van
de dossiers die in 2009
werden ingediend
(Samenwerking: 51,9
punten op 80)

ACTIE 4.4.6

Gekozen indicatoren

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
aanvragen voor subsidies
Verbetering van de
kwaliteit van de
ingediende dossiers

Gekozen indicatoren
Aantal ingediende
projecten
Gemiddelde aantal
pounten die door de
Commissie worden
toegekend

Bereikte resultaten
74 projecten ingediend en 32
weerhouden
13 “sterke” dossiers, 11
“middelmatige”, 8 “zwakke” en 12
buiten categorie

Verklaring van de verschillen
Oproep voor projecten rond 50 jaar RDC
Nieuw evaluatiesysteem:
sterk/middelmatig/zwak

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT (SAIS) ONDERSTEUNEN EN RAADPLEGEN

Beginsituatie
5 vergaderingen van de
SAIS per jaar
Geen enkele thematische
werkgroep binnen de SAIS
Geen enkel advies van de
SAIS voor de Schepen

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Intensificatie van de
Jaarlijks aantal
ontmoetingen van de SAIS vergaderingen van de
SAIS
Oprichting van
Aantal en aard van de
thematische werkgroepen opgerichte
werkgroepen
Formulering van adviezen Aantal adviezen dat
aan de Schepen
door de SAIS aan de
Schepen wordt gegeven

Bereikte resultaten
4 vergaderingen

Verklaring van de verschillen
Nieuwe Voorzitter van de SAIS

Geen thematische werkgroepen bij
de SAIS

Nieuwe Voorzitter van de SAIS

Geen enkel advies werd door de
SAIS gegeven aan de Schepen, ook
niet gevraagd
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Beginsituatie
Beoogde resultaten
Stad uitvoerend lid van het Kwalitatieve
netwerk Mayors for Peace betrokkenheid van de
Stad in het netwerk

15 leden actief binnen de
SAIS

Stabilisatie van het aantal
actieve leden

Gekozen indicatoren
Aantal initiatieven die
door de Stad in haar
hoedanigheid van
uitvoerend lid worden
genomen en
ondersteund
Aantal actieve leden

Bereikte resultaten
Deelname aan 3
overlegvergaderingen

Verklaring van de verschillen

15 actieve leden in de SAIS

4.5 Levenskader
ACTIE 4.5.1

DAG VAN DE BUREN ONDERSTEUNEN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Isolement van de inwoners Toename van de
gezelligheid en de
contacten tussen buren

Gekozen indicatoren
Aantal Dagen van de
Buren georganiseerd

Bereikte resultaten
10 feesten
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DOELSTELLING 5
Dynamisch beleid op het gebied
van werkgelegenheid
en economische ontwikkeling
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5.1 Werkgelegenheid
ACTIE 5.1.1

TOERISME EN EVENEMENTENSECTOR ONTWIKKELEN ALS SECTOREN VAN DUURZAME WERKGELEGENHEID

Beginsituatie
20 permanente FTE’s
met contract van
onbepaalde duur en 70
FTE’s met contract van
bepaalde duur

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
rechtstreekse banen bij
evenementen die door
de Stad worden
georganiseerd

Gekozen indicatoren
Bereikte resultaten
Aantal rechtstreekse
23 permanente FTE’s met contract van
banen bij evenementen onbepaalde duur en 80 FTE’s met
die door de Stad worden contract van bepaalde duur
georganiseerd

Verklaring van de verschillen

5.2 Economische ontwikkeling
ACTIE 5.2.1
Beginsituatie
14 hotels met label van
‘Ecodynamische
onderneming’ op 1
januari 2010
4 ontspanningsruimten
met label van
‘Ecodynamische
onderneming’ op 1
januari 2010

DUURZAAM TOERISME PROMOTEN
Beoogde resultaten
Toename van het aantal
hotels met het label

Gekozen indicatoren
Aantal hotels met het
label ‘Ecodynamische
onderneming’

Bereikte resultaten
19 hotels met label van
« Ecodynamische enderneming »

Toename van het aantal
ontspanningsruimten
met het label

Aantal
ontspanningsruimten
met het label
‘Ecodynamische
onderneming’

6 ontspanningsruimeten met label van
« Ecodynamische onderneming »
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ACTIE 5.2.2

BIOHANDEL EN TWEEDEHANDSHANDEL ONDERSTEUNEN

Beginsituatie
1 markt en 23 winkels
voor bioproducten

Beoogde resultaten
Toename van het
klantenbestand van de
markt en de winkels voor
bioproducten

1 markt voor
Toename van het
tweedehandsvoorwerpen klantenbestand van het
(Vossenplein)
Vossenplein

ACTIE 5.2.3

Gekozen indicatoren
Evaluatie van de
aantrekkingskracht van
de markt en de winkels
voor bioproducten

Evaluatie van de
aantrekkingskracht van
het Vossenplein

Bereikte resultaten
Verklaring van de verschillen
Toename van het aantal klanten op de Geen cijfergegevens beschikbaar
biomarkt
4 handelaars zijn aanwezig op de biomarkt
Aantal klanten onbekend voor de
winkels voor bioproducten
320 aanwezige handelaars, in plaats
van 280 in 2008

Geen cijfergegevens beschikbaar

Aantrekkingskracht : stabiel

Geen cijfergegevens beschikbaar

FAIR TRADE BINNEN DE ADMINISTRATIE VAN DE STAD PROMOTEN

Beginsituatie
550 personen die
hebben deelgenomen
aan activiteiten die rond
dit thema werden
georganiseerd
3 producten uit de fair
trade verdeeld in de Stad

Beoogde resultaten
Ontwikkeling van de
kennis over fair trade

Gekozen indicatoren
Aantal personen die
jaarlijks aan de
activiteiten rond dit
thema deelnemen

Bereikte resultaten
150 personen

Uitbreiding van het
assortiment producten
uit de fair trade

Aantal beschikbare
eerlijke producten

Er zijn nu 5 producten uit de fair trade
beschikbaar: thee en suiker werden
toegevoegd
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ACTIE 5.2.4

ECONOMISCHE ACTIVITEITENCENTRA IN DE STAD CREËREN

Beginsituatie
79 ondernemingen die
door de 3 centra in 2009
werden ondersteund
271 banen die door de 3
centra in 2009 werden
gecreëerd

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
ondersteunde
ondernemingen
Toename van het aantal
gecreëerde banen

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
ondersteunde
ondernemingen
Jaarlijks aantal
gecreëerde banen

Bereikte resultaten
Tanneurs: 10 ondernemingen
Dansaert: 73 ondernemingen
Byrrh: geen ondernemingen
Tanneurs: 24 banen
Dansaert: 185 banen
Byrrh: geen banen

Verklaring van de verschillen
Centrum Byrrh in aanbouw

Centrum Byrrh in aanbouw

5.3 Sociale economie
ACTIE 5.3.1

SOCIOPROFESSIONELE RE-INTEGRATIE VAN TUINIERS IN HET BEDRIJFSLEVEN BEVORDEREN

Beginsituatie
10 tuiniers en 6 trainers
in 2010

Beoogde resultaten
Toename van het aantal
begunstigden

Onderhoud van 37
groene ruimten in 2009

Toename van het aantal
groene ruimten die
worden onderhouden
Toename van het aantal Aantal ruimten die
ruimten die als moestuin worden ingericht
en/of boomgaard
worden ingericht

1 tuin ingericht als
moestuin en/of
boomgaard in 2009

Gekozen indicatoren
Aantal tuiniers in het
kader van een reintegratieproject
Aantal ruimten die
worden onderhouden

Bereikte resultaten
10 tuiners en 6 trainers

Verklaring van de verschillen
Niet voldoende nieuwe bouwterreinen;
in afwachting

39 groene ruimten waarvan 2 nieuwe
(Home J. Herman en Sint Geertruide
Residentie)
1 tuin

Grote omvang van de nieuwe ruimten
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ACTIE 5.3.2

OPLEIDEN EN INTEGREREN VAN SCHRIJNWERKERS EN VERHUIZERS EN HET VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET
OCMW MOGELIJK MAKEN OM MEUBELEN TE KOPEN VOOR DEMOCRATISCHE PRIJZEN

Beginsituatie
Beoogde resultaten
Geen gegevens over de Toename van de giften
meubelen die werden
geschonken
16 arbeiders tussen 2007 Toename van het aantal
en 2010 aan het werk
begunstigden
gezet
Geen gegevens over de
begunstigden van de
verkopen
807 meubelen en
voorwerpen verkocht in
2009

ACTIE 5.3.3
Beginsituatie
60 stukken gecreëerd
per maand

Toename van het aantal
begunstigden
Toename van de
verkoop

Gekozen indicatoren
Jaarlijks aantal
ontvangen meubelen

Bereikte resultaten
Geen gegevens beschikbaar

Aantal arbeiders die in
het kader van het Duo
Project aan het werk
worden gezet
Jaarlijks aantal
begunstigden van de
verkopen

9 arbeiders in 2010

Verklaring van de verschillen
Boekhoudsysteem wordt momenteel
verwezenlijkt (evaluatie in januari 2012)

125 begunstigden in 2010

Jaarlijks aantal meubelen 741 verkochte artikelen in 2010
en voorwerpen die
worden verkocht

OPLEIDEN EN INTEGREREN VAN NAAISTERS EN NAAIERS

Beoogde resultaten
Uitbreiding van de
creatie (200 stuks per
maand)
Werkgelegenheid voor 4 Toename van het aantal
personen
personen die aan het
werk worden gezet

Gekozen indicatoren
Aantal gecreëerde
stukken

Bereikte resultaten
520 gecreëerde stukken sinds maart
2010

Aantal personen die aan
het werk worden gezet

6 personen
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Degré d'atteinte des résultats en 2010 - Aanslagsgraad van de resultaten in 2010
Nr Action / Actie Nr

Engement Aalborg

DOMAINE

Atteinte des résultats / Resultaten aanslag

1.1.1
1.1.2

2
2

Soutenir le processus de coordination du développement durable

1.1.3

2

Mettre en place des mécanismes et des outils de suivi-évaluation

1.1.4

2

Créer une cellule d'audit interne et mettre en œuvre un processus de contrôle interne

INTITULE DE L'ACTION

TITEL VAN DE ACTIE

0 - 20%

20 - 40%

40 - 60%

60 - 80%

80 - 100%

> 100%

ACTIETERREIN

OBJECTIF 1 - UNE GOUVERNANCE MODERNE ET EFFICACE / DOELSTELLING 1 - MODERN EN DOELTREFFEND BESTUUR

Outils de suivi et
d'évaluation

1.2.1
1
Transparence et accès à l'information

Participation et
sensibilisation au
développement
durable

Qualité des services
et gestion des
ressources humaines

Finances publiques

Marchés publics

Partage d'expériences

Mettre en œuvre les engagements d'Aalborg

Améliorer la communication relative à l'offre locative

Engagementen van Aalborg uitvoeren
Coördinatieproces duurzame ontwikkeling ondersteunen
Mechanismen en instrumenten voor opvolging en evaluatie invoeren

X

Interne auditcel oprichten en een proces van interne controle invoeren

X

Communicatie over het huuraanbod verbeteren

1.3.1

1

Mettre en œuvre un projet pilote de diversification des modes de participation

Proefproject uitvoeren tot diversificatie van de manieren van deelname

1.3.2

1

Faciliter l'accès à la Maison de la Participation et de la Citoyenneté

Toegang tot het Huis van de Participatie en van het Burgerschap vergemakkelijken

1.3.3

1

Interagir avec les locataires de la Régie foncière

Interactie voeren met de huurders van de Grondregie

1.3.4

1

Sensibiliser les nouveaux agents de la Ville au développement durable

Nieuwe beambten van de Stad voor duurzame ontwikkeling sensibiliseren

1.3.5

8

Sensibiliser les commerçants au développement durable

Handelaars voor duurzame ontwikkeling sensibiliseren

1.3.6

3

Sensibiliser au développement durable au travers des Mardis de l’Environnement

Sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling via de Dinsdagen van het Leefmilieu

1.3.7

4

Sensibiliser l'administration à la consommation durable

Administratie voor duurzame consumptie sensibiliseren

1.4.1

9

Améliorer l'offre des services décentralisés

Aanbod aan gedecentraliseerde diensten verbeteren

1.4.2

1

Initier un projet pilote de guichet d'enregistrement et de relais des remarques d'habitants

Proefproject lanceren voor registreren en doorgeven van opmerkingen van inwoners

1.4.3

1

Simplifier les démarches des locataires par le biais d'un guichet unique

Formaliteiten voor de huurders door middel van een uniek loket vereenvoudigen

1.4.4

9

Mettre en place un processus de veille des quartiers

Bewakingsproces in de wijken invoeren

1.4.5

1

Former les agents de la Ville au développement durable

Beambten van de Stad op het gebied van duurzame ontwikkeling opleiden

1.5.1

2

Intégrer la taxation communale dans la logique du développement durable

De logica van duurzame ontwikkeling integreren in gemeentebelastingen

1.5.2

2

Avoir recours à la fiscalité pour lutter contre les immeubles et terrains à l’abandon

Fiscaliteit benutten als middel in de strijd tegen leegstand en braakliggende gronden

1.5.3

2

Augmenter et optimiser le recours aux subsides

Beroep op subsidies uitbreiden en optimaliseren

1.5.4

2

Augmenter les financements éthiques et solidaires

Ethische en solidaire beleggingen uitbreiden

1.5.5

2
4

Encourager les financements éthiques et solidaires au sein des organisations financées par la
Ville des marchés publics durables pour les fournitures et services de la Ville
Passer

Ethische en solidaire beleggingen aanmoedigen bij organisaties die de Stad financiert

1.6.1
1.6.2

4

Passer des marchés publics durables pour les fournitures et services du CPAS

Duurzame overheidsopdrachten gunnen voor de leveringen en diensten van het OCMW

1.6.3

4

Privilégier l’acquisition de jeux et jouets durables et éthiques

Voorrang geven aan de aankoop van duurzame en ethische spellen en speelgoed

1.6.4

5

Passer des marchés publics durables pour les travaux et services de la Ville

Duurzame overheidsopdrachten aangaan voor de werken en diensten van de Stad

1.6.5

5

Passer des marchés publics durables pour les travaux et services du CPAS

Duurzame overheidsopdrachten gunnen voor de weken en diensten van het OCMW

1.7.1

1

Optimiser la présence de la Ville et du CPAS dans les réseaux de concertation et d'échanges

1.7.2

10

Participer à un réseau visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Aanwezigheid van de Stad en het OCMW in de netwerken van overleg en uitwisselingen
optimaliseren
Deelnemen aan een netwerk dat een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen beoogt

Instrumenten voor
opvolging en
evaluatie
Transparantie en
Deelnemen aan en
sensibiliseren voor
duurzame
ontwikkeling

Kwaliteit van de
dienstverlening en
beheer van de human
resources

Openbare financiën

Duurzame overheidsopdrachten gunnen voor de leveringen en diensten van de Stad

Overheidsopdrachten

Ervaringen delen

Nr Action / Actie Nr

Engement Aalborg

DOMAINE

Atteinte des résultats / Resultaten aanslag

2.1.1 a

3

2.1.1 b
2.1.1 c
2.1.1 d

INTITULE DE L'ACTION

TITEL VAN DE ACTIE

0 - 20%

20 - 40%

40 - 60%

60 - 80%

80 - 100%

> 100%

ACTIETERREIN

OBJECTIF 2 - UNE GESTION RESPONSABLE DES RESSOURCES NATURELLES / DOELSTELLING 2 - VERANTWOORDELIJK BEHEER VAN DE NATUURLIJKE RIJKDOMMEN

Biodiversité et
espaces verts

Politique de l'eau

Politique de l'énergie

Préserver la biodiversité urbaine

Biodiversiteit in de stad in stand houden

3

Accueillir les abeilles en ville

Bijen naar de stad halen

3

Sensibiliser le public à la biodiversité urbaine

Publiek sensibiliseren voor biodiversiteit in de stad

2.1.2

3

Aménager des espaces verts collectifs

Collectieve groene ruimten inrichten

3

Favoriser le patrimoine vert dans les permis délivrés

Groen patrimonium bevorderen door middel van de uitgereikte vergunningen

2.2.1

3

Biodiversiteit en
groene ruimten

Mettre en place un monitoring des consommations en eau des bâtiments publics (…)

Systeem voor monitoring van waterverbruik in openbare gebouwen en installaties van de Stad installeren

2.2.2

3

Faire connaître les fontaines publiques d'eau potable

Publieke fonteinen met drinkwater bekend maken

2.2.3

3

Gérer et récupérer l'eau de pluie dans les immeubles de la Ville et du CPAS

2.2.4

3

Gérer l'eau de pluie dans les zones inondables

2.2.5

3

Sensibiliser aux économies d'eau potable

Sensibiliseren voor besparingen van drinkwater

2.3.1

4

Mettre en place un monitoring des consommations d'énergie des bâtiments publics

Systeem installeren voor de monitoring van het energieverbruik van de openbare gebouwen van de Stad

2.3.2

4

Mettre en place une procédure d'intervention "URE"

Procedure voor REG-interventie invoeren

2.3.3

4

Coordonner les expertises de la Ville, de la Régie foncière et du CPAS

Regenwater beheren en opvangen in de gebouwen van de Stad en het OCMW

X

Knowhow van de Stad, de Grondregie en het OCMW op het gebied van de energieprestaties van de gebouwen coördineren

2.3.4

4

Coordonner et renforcer les mesures prises par le CPAS en matière d'énergie

Maatregelen van het OCMW op het gebied van energie coördineren en versterken

4

Suivre l'évolution des consommations du bâtiment exemplaire L’Oréal

Evolutie van het verbruik in het voorbeeldgebouw L'Oréal opvolgen

2.3.6

4

Réglementer les systèmes de refroidissement et de réchauffement

Koel- en verwarmingssystemen reglementeren

2.3.7

4

Remplacer les ampoules des feux de signalisation par des lampes de type LED2

Gloeilampen van de verkeerslichten door led2-lampen vervangen

2.3.8

4

Mettre en oeuvre le Plan Lumière

Lichtplan uitvoeren

2.3.9

3

Approvisionner la Ville et le CPAS en énergie verte

Stad en OCMW van groene stroom voorzien

2.3.10

3

Installer des panneaux solaires photovoltaïques

Fotovoltaïsche zonnepanelen installeren

3

Installer des panneaux solaires thermiques

3

Favoriser la cogénération

Warmtekrachtkoppeling bevorderen

3

Installer une éolienne au service du linge du CPAS

Windturbine plaatsen voor de Dienst van het Linnen van het OCMW
Gebruikers en personeel van de Stad en het OCMW sensibiliseren voor energiebesparingen

2.3.14 a

4

Sensibiliser les usagers et le personnel de la Ville et du CPAS aux économies d'énergie

4

Sensibiliser les utilisateurs des écoles aux économies d'énergie

2.3.14 c

4

Sensibiliser les utilisateurs des maisons des enfants aux économies d'énergie

2.3.14 d

4

Organiser un Challenge Energie

4

Gebruikers van de scholen sensibiliseren voor energiebesparingen

X

Gebruikers van de Huizen voor het Kind sensibiliseren voor energiebesparingen
Energie-Uitdaging organiseren

Mettre en place un monitoring des déchets collectés et produits par la Ville

Systeem invoeren voor de monitoring van het afval dat de Stad inzamelt en produceert

2.4.2

4

Promouvoir la consommation d'eau du robinet au sein de l'administration

Verbruik van kraantjeswater binnen de administratie bevorderen

2.4.3

4

Réduire les déchets de démolition et de construction

Sloop- en bouwafval beperken

2.4.4

4

Encourager le compostage des déchets organiques

Composteren van organisch afval aanmoedigen

2.4.5

4

Fabriquer des bacs à compost sur mesure

Compostbakken op maat vervaardigen

2.4.6

4

Mettre à disposition des écoles professionnelles du matériel automobile

Automaterieel voor didactische doeleinden ter beschikking stellen van de beroepsscholen

2.4.7

4

Prolonger la durée d’exploitation et reconditionner le parc informatique du CPAS

Exploitatieduur van het informaticapark van het OCMW verlengen en het verbeteren

2.4.8

4

Dématérialiser les documents administratifs de la Ville

2.4.9

4

Dématérialiser les documents financiers de la Ville

Financiële documenten van de Stad dematerialiseren

2.4.10

4

Réduire la consommation de papier du CPAS

Papierverbruik van het OCMW verminderen

Administratieve documenten van de Stad dematerialiseren

2.4.11

4

Transmettre les offres locatives du CPAS par SMS

Huuraanbiedingen van het OCMW via sms versturen

2.4.12

4

Virtualiser les séances et délibérations du CPAS

Vergaderingen en beraadslagingen van het OCMW virtualiseren

2.4.13

4

Virtualiser les factures entrantes et sortantes du CPAS

In- en uitgaande facturen van het OCMW virtualiseren

2.4.14

4

Concevoir et mettre en œuvre un projet de "Ressourcerie" aux Marolles

Kringloopproject' in de Marollenwijk ontwikkelen en uitvoeren

2.4.15

4

Energiebeleid

Thermische zonnepanelen installeren

2.3.12
2.3.13
2.3.14 b

Waterbeleid

Regenwater in overstromingsgebieden beheren

2.3.5

2.4.1

Labellisation et
maîtrise des impacts

Groen patrimonium ontwikkelen en opwaarderen

3

2.1.3

2.3.11

Réduction et
valorisation des
déchets

Développer et valoriser le patrimoine vert

Vermindering en
opwaardering van
afval

Réutiliser les déchets de démolition, les matériaux de construction et le mobilier

Sloopafval, bouwmaterialen en gemeentelijk meubilair hergebruiken

2.4.16

4

Recycler les déchets de démolition et de construction

Sloop- en bouwafval recycleren

2.4.17

4

Faciliter la collecte sélective des déchets ménagers dans les immeubles de la Régie

2.4.18

4

Sensibiliser au tri des déchets à l'école et dans les structures extrascolaires

2.5.1

4

Maîtriser l'empreinte écologique des événements

Ecologische voetafdruk van evenementen beheersen

2.5.2

4

Améliorer la gestion environnementale de l'Hôtel de Ville, site labellisé

Labelen en beheersen
Milieubeheer van het Stadhuis, dat het label 'Ecodynamische onderneming' heeft gekregen, verbeteren

2.5.3

4

Labelliser le site de la Rue de la Caserne "entreprise écodynamique"

Voor de site aan de Kazernestraat het label 'Ecodynamische onderneming' verkrijgen

2.5.4

4

Labelliser les centres de jeunes "entreprise écodynamique"

Voor de jeugdcentra het label 'Ecodynamische onderneming' verkrijgen

Selectieve ophaling van huisvuil bevorderen in de gebouwen van de Grondregie

X

Sensibiliseren voor het sorteren van afval op school en in buitenschoolse structuren

van de impact

Engement Aalborg

DOMAINE

Nr Action / Actie Nr

Atteinte des résultats / Resultaten aanslag

3.1.1

5

Adopter des recommandations pour une urbanisation durable

Aanbevelingen voor duurzame stedenbouw goedkeuren

3.1.2

5

Appliquer les principes de la Charte Qualité des logements neufs

Principes van het Kwaliteitshandvest voor nieuwe woningen toepassen

3.1.3

5

Appliquer les principes de la Charte Qualité des logements rénovés

Principes van het Kwaliteitshandvest voor gerenoveerde woningen toepassen

3.1.4

5

Adopter la Charte Qualité pour les bâtiments publics neufs et rénovés

Kwaliteitshandvest voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen goedkeuren

INTITULE DE L'ACTION

TITEL VAN DE ACTIE

0 - 20%

20 - 40%

40 - 60%

60 - 80%

80 - 100%

> 100%

ACTIETERREIN

OBJECTIF 3 - UN DEVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX / DOELSTELLING 3 - HARMONIEUZE ONTWIKKELING VAN DE STAD

Urbanisme, habitat et
logement

3.1.5

3

Aménager des toitures et façades vertes

Groene daken en gevels aanleggen

3.1.6

3

Améliorer l'isolation thermique des bâtiments

Thermische isolatie van gebouwen verbeteren

3.1.7

3

Préconiser la ventilation double flux

3.1.8

5

Habiter au dessus des commerces

Boven handelszaken wonen

3.1.9

5

Renforcer la stratégie de lutte contre les immeubles, sites et terrains à l'abandon

Strategie voor strijd tegen leegstand, braakliggende sites en gronden versterken

3.1.10

5

Construire l'école maternelle passive Emile Bockstael

Passieve kleuterschool Emile Bockstael bouwen

3.1.11.a

5

Valoriser le patrimoine paysager de Neder-Over-Heembeek

Landschapspatrimonium in Neder-Over-Heembeek opwaarderen

3.1.11.b

5

Produire une carte des ressources durables à Neder-Over-Heembeek

Duurzame hulpbronnen in Neder-Hover-Heembeek in kaart brengen

3.1.11.c

5

Réhabiliter la ferme Den Bels

Boerderij Den Bels in ere herstellen

3.1.11.d

5

Développer un terminal passagers à Neder-Over-Heembeek

Passagiersterminal in Neder-Over-Heembeek aanleggen

3.1.11.e

Mobilité

Verluchting met dubbele stroming aanbevelen

5

Concevoir un îlot écologique à Neder-Over-Heembeek

Stedenbouw, habitat
en huisvesting

Ecologisch eilandje in Neder-Over-Heembeek ontwikkelen

3.1.12

4

Aménager des jardins biodiversifiés et participatifs

Participatieve tuinen met grote biodiversiteit aanleggen

3.2.1

6

Elaborer le plan communal de mobilité

Het gemeentelijke mobiliteitsplan opstellen

3.2.2

6

Mettre en œuvre le plan de déplacements d'entreprise de la Ville

Het bedrijfsvervoersplan van de Stad uitvoeren

3.2.3

6

Mettre en œuvre le plan de déplacements d'entreprise du CPAS

Bedrijfsvervoersplan van het OCMW uitvoeren

3.2.4

6

Soutenir l'élaboration de plans de déplacements scolaires

Opstellen van schoolvervoersplannen ondersteunen

3.2.5

6

Se réapproprier l'espace public comme espace de convivialité

Openbare ruimte opnieuw gezellig maken

3.2.6 a

6

Mettre en place une zone 30 sur le territoire du Pentagone

Zone 30 op het volledige grondgebied van de Vijfhoek invoeren

3.2.6 b

6

Etendre la zone piétonne aux alentours de la Grand-Place

Voetgangerszone rond de Grote Markt uitbreiden

3.2.6 c

6

Développer le service de voitures partagées

Het systeem van autodelen ontwikkelen

3.2.6 d

6

Installer des bornes de chargement électrique

Elektrische oplaadpalen plaatsen

3.2.6 e

6

Améliorer la vitesse commerciale des transports en commun de surface

Commerciële snelheid van het bovengronds openbaar vervoer verbeteren

3.2.7 a

6

Soutenir la mise en place et l'utilisation de vélos en libre service

Invoeren en het gebruik van huurfietsen ondersteunen

3.2.7 b

6

Faciliter le stationnement des vélos

Stallen van fietsen vergemakkelijken

3.2.7 c
3.2.7 d

6

Aménager des locaux à vélos dans les immeubles de la Régie foncière

Fietslokalen in de gebouwen van de Grondregie inrichten

6

Prévoir des aménagements de la voirie en faveur de cyclistes

Aanpassingen van het wegennet ten gunste van fietsers voorzien

3.2.7 e

6

Sensibiliser et éduquer à l'utilisation du vélo

Publiek sensibiliseren voor en opleiden in het gebruik van de fiets

3.2.8

6

Acquérir et exploiter un logiciel de contrôle du parc automobile

Software voor de controle van het wagenpark aanschaffen en gebruiken

3.2.9

6

Inciter les agents communaux à habiter la ville

Gemeentebeambten stimuleren om in de stad te wonen

Mobiliteit

Nr Action / Actie Nr

Engagement Aalborg

DOMAINE

4.1.1

7

Atteinte des résultats / Resultaten aanslag

INTITULE DE L'ACTION

TITEL VAN DE ACTIE

0 - 20%

20 - 40%

40 - 60%

60 - 80%

80 - 100%

> 100%

ACTIETERREIN

OBJECTIF 4 - UNE COHESION SOCIALE ET DES SOLIDARITES RENFORCEES / DOELSTELLING 4 - MEER SOCIALE COHESIE EN STERKERE SOLIDARITEITEN

Santé, sports et loisirs

Accès à la culture et
au savoir

Solidarité
internationale

Cadre de vie

Lawaaioverlast bestrijden

4.1.2

7

Promouvoir à l'école l'éducation à la santé

Gezondheidsopvoeding op school promoten

4.1.3

7

Sensibiliser les enfants à l’alimentation saine via les antennes sociales

Jongeren via de sociale antennes voor gezonde voeding sensibiliseren

4.1.4

7

Sensibiliser à l'alimentation durable dans les écoles

Sensibiliseren voor duurzame voeding in de scholen

4.1.5

7

Sensibiliser à la consommation durable dans les milieux d'accueil de la petite enfance

Sensibiliseren voor duurzaam verbruik in de kinderopvangmilieus

4.2.1

4

Assurer une guidance sociale énergétique via la Cellule énergie du CPAS

Sociale begeleiding op energievlak verzekeren via de Cel Energie van het OCMW

4.2.2

Intégration sociale et
égalité des chances

Lutter contre les pollutions sonores

5

Pérenniser le Projet X

Gezondheid, sport en
ontspanning

Project X bestendigen

4.2.3

9

Développer l'offre de logements solidaires créateurs de liens sociaux

Aanbod uitbreiden van sociale woningen die maatschappelijke banden creëren

4.2.4

9

Favoriser la restitution du mobilier aux personnes expulsées

Teruggave van meubelen aan uitgezette personen bevorderen

4.2.5

9

Favoriser la réutilisation et la mise à disposition du matériel informatique

Hergebruik en terbeschikkingstelling van computermateriaal bevorderen

4.2.6

9

Soutenir et solliciter le Conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (AGVM) ondersteunen en raadplegen

4.2.7

9

Organiser la "Quinzaine des Femmes"

Veertiendaagse van de Vrouw organiseren

4.2.8

9

Soutenir les initiatives du Conseil consultatif de la personne handicapée (CCPH)

Initiatieven van de Adviesraad voor Personen met een Handicap (APH) ondersteunen

4.2.9

9

Favoriser l'organisation de la "Semaine du Handicap"

Organisatie van de Week van de Handicap bevorderen

4.2.10

9

Favoriser le recrutement des personnes handicapées au sein de l'administration

Indienstneming van personen met een handicap in de administratie bevorderen

4.2.11

9

Soutenir et solliciter le Conseil des Bruxellois d'origine étrangère (CBOE)

Raad van Brusselaars van buitenlandse herkomst (RBBH) ondersteunen en raadplegen

4.2.12

9

Soutenir la "Pride" des personnes LGBTQI

Pride' van de LGBTQI-gemeenschap ondersteunen

4.2.13

9

Soutenir les initiatives des associations LGBTQI

Initiatieven van de LGBTQI-verenigingen ondersteunen

4.3.1

9

Développer la solidarité interculturelle par le projet Brigittines

Interculturele solidariteit via het Brigittinenproject ontwikkelen

4.3.2

9

Ouvrir un jardin pédagogique au public

Pedagogische tuin voor het publiek openen

4.3.3

9

Soutenir la médiation culturelle

Cultuurbemiddeling ondersteunen
Solidariteit tussen culturen en generaties via het project Pact Ateliers ontwikkelen

4.3.4

9

Développer la solidarité interculturelle et intergénérationnelle par le projet Pact Ateliers

4.4.1

10

Construire des partenariats Nord-Sud

4.4.2

10

Développer des partenariats entre les écoles et les pays du Sud

Partnerships tussen de scholen en de landen in het Zuiden ontwikkelen

4.4.3

10

Reconditionner les véhicules déclassés de la Ville

Uit omloop genomen voertuigen van de Stad opnieuw rijklaar maken

4.4.4

10

Sensibiliser à la solidarité internationale

Sensibiliseren voor internationale solidariteit

4.4.5

10

Soutenir les initiatives solidaires de la société civile

Solidaire initiatieven van het maatschappelijk middenveld ondersteunen

4.4.6

10

Soutenir et solliciter le Conseil consultatif pour la solidarité internationale (CCSI)

Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit (SAIS) ondersteunen en raadplegen

4.5.1

2

Soutenir les fêtes des voisins

Dag van de Buren ondersteunen

Sociale integratie en
gelijke kansen

Toegang tot cultuur
en kennis

Partnerships tussen Noord en Zuid in het leven roepen

Internationale
solidariteit

Levenskader

OBJECTIF 5 - UNE POLITIQUE DYNAMIQUE D'EMPLOI ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / DOELSTELLING 5 - DYNAMISCH BELEID OP HET GEBIED VAN WERKGELEGENHEID EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Emploi
Développement
économique

Economie sociale

5.1.1

8

Développer le tourisme et l'événementiel comme secteurs d'emploi durable

Toerisme en evenementensector ontwikkelen als sectoren van duurzame werkgelegenheid

5.2.1

8

Promouvoir le tourisme durable

Duurzaam toerisme promoten

5.2.2

8

Soutenir le commerce bio et de seconde main

5.2.3

4

Promouvoir le commerce équitable au sein de l'administration de la Ville

Fair trade binnen de administratie van de Stad promoten

5.2.4

8

Créer des pôles d’activités économiques urbaines

Economische activiteitencentra in de Stad creëren
Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle de jardiniers

Biohandel en tweedehands handel ondersteunen

Werkgelegenheid
Economische
ontwikkeling

5.3.1

8

Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle de jardiniers

5.3.2

8

Former et insérer des menuisiers et déménageurs et permettre aux usagers du CPAS de (…)

Opleiden en integreren van schrijnwerkers en verhuizers en het voor de gebruikers van het OCMW
mogelijk
maken om meubelen te kopen
Sociale
economie

5.3.3

8

Former et insérer des couturières et couturiers

Opleiden en integreren van naaisters en naaiers

