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Modern en doeltreffend bestuur

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Het bevorderen van het delen van ervaring, van transversale coördinatie en van de
partnershiplogica.
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1.1 INSTRUMENTEN VOOR OPVOLGING EN EVALUATIE

Het openbaar bestuur verbeteren is een van de doelstellingen van de Stad en het OCMW. Het beheer
van de acties per doelstelling, het creëren en optimaliseren van instrumenten voor opvolging en
uitvoering, en de evaluatie ervan dragen daartoe bij. Om een grotere efficiëntie en dus een grotere
coherentie van het openbaar beleid te verzekeren, is het bovendien noodzakelijk de coördinatie van de
diensten en het beleid te versterken. Tot slot vereist elke vorm van modern bestuur ook een constante
verbetering van de regels van interne controle en beroepsdeontologie. Alle bij dit actieterrein van de
Agenda 21 voorziene acties, zullen ertoe bijdragen om deze doelstelling te verwezenlijken.
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Actiedomein :
ACTIE 1.1.1

Instrumenten voor begeleiding en evaluatie
HET BELEID VOOR DUURZAME ONTWIKKELING BEGELEIDEN

De context, het doeleinde en de actie:
Het beleid voor duurzame ontwikkeling van de Stad en van het OCMW van Brussel werd
omgezet in de Agenda 21. Het doeleinde van deze fiche is het begeleiden van de plaatselijke
Agenda 21 door in te staan voor:
-

de goede implementatie van de acties en, zo nodig, er de inhoud van aan te passen,
de evaluatie van de bereikte resultaten door een jaarlijks evaluatieverslag af te leveren
de eerbied voor de verbintenissen van Aalborg : in 1995 heeft de Stad Brussel het Handvest
van Aalborg ondertekend en in 2009 hebben zowel het OCMW als de Stad deze oriëntatie
hernieuwd door het ondertekenen van de Verbintenissen van Aalborg +10.

Daartoe werden twee begeleidingsorganen opgericht :
- de Coördinatie van het beleid van Duurzame Ontwikkeling (CDO), opgericht in 2008 op het
niveau van het College van Burgemeester en Schepenen teneinde het gemeentelijk beleid
terzake te oriënteren en te omkaderen, en te waken over de samenhang van alle gevoerde
acties. Het voorzitterschap van het OCMW is hier vertegenwoordigd.
- het Stuurcomité van de Administratie (SCA), met betrekking tot de plaatselijke Agenda 21, werd
opgericht in 2009.
In de Stad wordt dit voorgezeten door de Secretaris van de Stad. Zijn er vertegenwoordigd, alle
departementen van de Stad evenals het OCMW en bepaalde paragemeentelijke verenigingen
(BRAVVO). De coördinatrice van de A21 heeft onder andere tot opdracht de versteviging van
de bekwaamheden van de permanente leden van het BCA).
In het OCMW werden de leden die het Directiecomité samenstelden sinds 2014 vervangen door
een Coördinatiecel, samengesteld uit de personeelsleden die ieder departement of dienst
vertegenwoordigen (Referenten Agenda 21) en de coördinator (trice) van de Agenda 21 ;
zodanig dat het OCMW, vanuit de zorg voor samenhang, zich modelleert op de werking en de
methodologie van de Stad ; het uitvoerende niveau (Referenten Agenda 21) is bevoorrecht bij
het dagelijkse beheer van de A21. Het Directiecomité en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
nemen jaarlijks het Evaluatieverslag A21 aan en onderschrijven, desgevallend, het actieplan.

Deze comités waken over het bereiken van de verwachte resultaten die in de plaatselijke
Agenda 21 voorkomen. Ze zijn eveneens een ruimte die de kans bieden tot het delen van
ervaringen en het uitwisselen van informatie betreffende de lopende acties.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•

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

Uitvoering van de actie :
Middelen :
De 2 coördinatoren van de plaatselijke Agenda 21, de ene in de Stad, de andere in het OCMW,
teneinde de demarche te begeleiden – de beschikbaarheid en de expertise van de leden die
zetelen in de coördinaties en de comités – bij gelegenheid de externe middelen.
Leider en partnerships :
De Burgemeester en de Voorzitter van het OCMW voor de CDO, de Secretaris van de Stad en
de Secretaris-generaal van het OCMW voor de administratie
Frequentie van de besturingsvergaderingen
Coördinatie van het beleid van Duurzame Ontwikkeling : 1 per jaar
Stuurcomité van de Administratie : 8 per jaar

Evaluatie van de actie :

Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

2 CDO in 2011

2 CDO per jaar

6 SCA Stad in 2011

8 BCA georganiseerd per jaar Aantal BCA per jaar

8 voorstellingen, tussenkomsten,
opleidings- of bezoekdagen op
het terrein in 2011

Organisatie van 8
voorstellingen,
tussenkomsten, opleidings- of
bezoekdagen op het terrein
minimum per jaar in het
kader van het BCA van de
Stad

13 voorstellingen, tussenkomsten of Versteviging van de
bezoeken op het terrein in 2011 in bekwaamheden van de
het OCMW
permanente leden van de

Aantal CDO per jaar

Aantal voorstellingen,
opleidingen, tussenkomsten en
bezoeken op het terrein

Aantal voorstellingen,
tussenkomsten en bezoeken op
het terrein die plaatshadden in
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Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

Coördinatie cel van het
OCMW

het raam van de Coördinatie cel
van het OCMW

Publicatie van twee jaarlijkse
evaluatieverslagen (2010 en 2011)

Volhouden van de
evaluatiedemarche

Jaarverslag van de Stad over de
duurzame ontwikkeling

Acties voorzien van
opvolgingsindicatoren evaluatie

Verbetering van het
verzamelen van informatie
met betrekking tot de
implementatie van de
Agenda 21

Bijgewerkte tabel van de
bereikte resultaten
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Actiedomein :

Modern en doeltreffend bestuur

ACTIE 1.1.02
BEVORDEREN

EEN DUURZAAM EN EFFICIËNT BEHEER VAN HET INFORMATICAPARK

De context, het doeleinde en de actie
Om haar informaticapark op een duurzame wijze te beheren heeft de Stad beslist om een
formeel
beheersplan op te stellen. Sinds 2008 huurt de Stad haar informaticamateriaal niet meer maar
koopt het aan via haar informaticapartner (GIAL). Onder informaticamateriaal verstaat men
computers, schermen, printers, scanners, smartphones, tablets, enz. Vanuit financieel oogpunt
moet de Stad haar informaticainvesteringen als onroerend inschrijven. Zodra het materiaal, dat
door de Stad besteld werd (cel Methoden), aankomt in de opslagruimtes van GIAL stuurt deze
de factuur naar de Stad. Daarom is het belangrijk dat ieder artikel ingeschreven wordt in een
databank die toegankelijk is voor de Stad (cel Methoden en informaticacorrespondenten). Op
de facturen moeten dan het identificatienummer, het type (PC, scherm, enz.) het model en de
garantieperiode vermeld staan. Voor het beheer van het verouderd materiaal heeft de Stad in
2014 een kostenbatenanalyse gemaakt om o.a. de duur van de opslag, de kosten voor
aankoop en recyclage van een PC, enz. te bepalen. Sinds 2008 herstelt de Stad al haar
afgeschreven computermateriaal en stelt het ter beschikking van de inwoners van Brussel of aan
verenigingen die zich met solidariteitsprojecten met het Zuiden bezig houden. Op die manier
ondersteunt de Stad ook projecten die worden ontwikkeld door Plaatselijke Initiatieven voor de
Ontwikkeling van de Werkgelegenheid en vzw’s gespecialiseerd in de herstelling van
computermateriaal voor een publiek dat tegen een digitale achterstand aan kijkt. In dat opzicht
zijn die structuren verantwoordelijk voor alle fases van het herstellingsproces: van de audit van
het opgehaalde computermateriaal tot de commercialisering op termijn van de herstelde
uitrustingen. Een van die structuren is de vzw Atelier TIC Tanneurs.

Vanuit operationeel oogpunt en om het beheer, als een goede huisvader, van het
informaticapark mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de Stad permanent over alle
informatie omtrent dit patrimonium kan beschikken.

Dit vereist een volledige bijwerking in real time van alle informatie betreffende het materiaal (in
voorraad, in gebruik, gedeclasseerd, enz. ; lokalisatie; gebruiker, enz.) en dat tijdens de ganse
levensduur. Deze inventaris is eveneens belangrijk voor het beheer van de voorraad. Hij maakt
het mogelijk op ieder moment een overzicht te hebben en daardoor overschotten te vermijden
(opslagkosten, vervaldatum garantie) evenals tekorten die nadelig zijn voor zowel de gebruikers
als de goede dienstverlening van de Stad naar haar burgers toe.
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Deze complete en permanente inventaris maakt een efficiënter beheer van het informaticapark
van de Stad mogelijk door een gecoördineerde programmatie van de vervanging van
verouderd materiaal. Wat betreft het duurzaam beheer van het informaticapark, moet het
onder andere ook mogelijk zijn om computers van op afstand uit te schakelen (in het kader van
updates).

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

Governance : Vlugge en gemakkelijke toegang tot de informatie, beheer als een goede
huisvader van het informaticapark / Begunstigden : de administratie en de
gemeenschap
Milieu: Begunstigden : recyclage van verouderd computermateriaal - beperking van het
afval / Begunstigden : de administratie en de gemeenschap
Sociaal: herintegratie op de arbeidsmarkt - creëren van werkgelegenheid verkleinen van
de digitale kloof / Begunstigden: geschoolde en geïntegreerde personen en personen
met een laag inkomen
Economie: efficiënt beheer van het informaticapark, drukken van de kosten,
beschikbaarheid van goedkoop materiaal / Begunstigden: de administratie en mensen
met een laag inkomen

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Informaticabegroting van de Stad

Leider en partnerships :
Leider : departement Organisatie en Cel Methoden.
Partnership : GIAL, vzw Atelier TIC Tanneurs, andere partners mogelijk

Sturing :
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2009

-

Evaluatie van de actie :
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Begintoestand

Gedeeltelijke en vertraagde
bijwerking van de gegevens van het
materiaal tijdens zijn levensduur

Doelstellingen

Realisatie van een volledige
informaticainventaris.

(lokalisatie, statuut, …)
Geen beheersplan voor het
afgedankte materiaal

Indicatoren

Volledige en systematische update
van attributen gelinkt aan elk
materiaal binnen de 5 werkdagen.
De foutenmarge moet
kleiner zijn dan 10%
% van hergebruike, weggegeven of
verkochte computers (ten opzichte
van het aantal gedeclasseerde
computers)
o

Invoering van een beheersplan
voor het afgedankte materiaal

Geen duurzaamheidsplan wat betreft Invoering van een
Invoering clausule met betrekking
de aankoop van informaticamateriaal duurzaamheidsplan wat betreft tot duurzaamheid in het
de aankoop van
beheersconstract met GIAL
informaticamateriaal
Uitschakeling van computers van op
afstand (in het kader van updates)
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Actieterrein:

Instrumenten voor opvolging en evaluatie

ACTIE 1.1.03

DE ONTWIKKELING VAN DE INTERNE AUDIT VOORTZETTEN

De context, het einddoel en de actie:
De Stad besliste op de gemeenteraad van 26 april 2010 om een interne audit cel op te richten.
Die beslissing beantwoordt aan het Algemene Beleidsprogramma van de Stad, dat streeft naar
een “versterking van de doeltreffendheid, de transparantie, de controle en de evaluatie van de
diensten van de administratie”. De interne audit cel heeft immers de opdracht om de interne
controle te versterken en de werking te verbeteren door de organisatorische procedures
voortdurend tegen het licht te houden. Een auditcomité moet erover waken dat de leden van
de cel hun opdracht in alle objectiviteit, vrijheid en onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. Om die
objectiviteit te verzekeren, staat de cel los van alle andere diensten van de Stad en rapporteert
ze rechtstreeks aan het Auditcomité, dat bestaat uit verkozenen van het College van
Burgemeester en Schepenen, de Stadssecretaris, de Gemeentelijke Ontvanger en de
verantwoordelijke van de audit cel.

De audit cel voert uiteenlopende opdrachten uit, waaronder financiële audits (evaluatie van
de betrouwbaarheid van de financiële rapporten en van het financiële controlesysteem) en
conformiteitsaudits (controle op de toepassing van de geldende voorschriften). De cel voert
ook operationele audits uit (controle van het doeltreffende en effectieve gebruik van de
beschikbare middelen) en verleent advies aan het management en aan de andere leden van
het personeel (analyse van de procedures, uitwisseling van informatie over ‘best practicus’,
bijstand en training). Ten slotte kan het takenpakket na goedkeuring van het auditcomité ook
nog worden aangevuld met niet-geplande opdrachten als er specifieke vragen worden gesteld
door de administratie en/of het College van Burgemeester en Schepenen. De doelstellingen, de
opdrachten, de verantwoordelijkheden en de werking van het auditcomité en zijn cel zijn
nauwkeurig beschreven in een auditcharter. Ieder jaar ontvangt de Gemeenteraad een
rapport waarin de opdrachten worden beschreven die door de Cel werden gerealiseerd.

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

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

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Team van 4 leden van het personeel van de Stad - advies van 2 externe experts die de
verantwoordelijke van de Cel bijstaan
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Leider en partnerships :
Het Auditcomité
Alle de departementen

Sturing :
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2010

-

Evaluatie van de actie :
Begintoestand
55 geïmplementeerde
aanbevelingen in het kader van
financiële audits, 117 in het kader
van operationele audits, 42
geïmplementeerde
aanbevelingen in het kader van
conformiteitsaudits, 13
geïmplementeerde
aanbevelingen in het kader van
strategische audits (2011)

Doelstellingen
Verhoging van de ratio
tussen het aantal
geformuleerde en
geïmplementeerde
aanbevelingen

Indicatoren
Aantal geïmplementeerde
aanbevelingen in het kader van
financiële audits

Aantal geïmplementeerde
aanbevelingen in het kader van
strategische audits

Ratio tussen het aantal
geformuleerde en
geïmplementeerde
aanbevelingen
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Actiedomein :

Instrumenten voor opvolging en evaluatie

ACTIE 1.1.4
DE BESTAANDE CEL INTERNE AUDIT AANPASSEN EN EEN INTERN CONTROLEPROCES
VOOR HET OCMW OPZETTEN

De actie, haar doelstellingen en haar context :

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

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

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

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

Te behalen resultaten

Indicatoren

Stijging van het aantal optimaliseringen
van procedures ten gevolge van een audit

Aantal optimalisaties van
procedures ten gevolge
van een audit
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1.2 TRANSPARANTIE EN TOEGANG TOT DE INFORMATIE

In het kader van de Agenda 21 wil de Stad een model van efficiënt en transparant beheer invoeren en de
informatie betreffende het gemeentelijk beheer bestemd voor de burger versterken. Het komt er op aan
de transparantie te verzekeren door de publieke verspreiding van heldere en objectieve regels en
criteria. Dit heeft betrekking op een groot aantal procedures die de Stad toepast, onder meer met
betrekking tot het toewijzen van woningen, het berekenen van de huurprijzen, het inschrijven van
kinderen in de crèches, het toekennen van subsidies aan verenigingen enzovoort. Deze mechanismen
staan borg voor de gelijke behandeling waarop elke burger recht heeft. Daartoe moet de burger toegang
kunnen hebben tot de informatie. De Stad heeft dus ook tot doel de toegankelijkheid van deze
informatie te verbeteren en te systematiseren, of het nu gaat om de beslissingen van de gemeenteraad,
de toepasbare stedenbouwkundige regels, lopende publieke bouwplaatsen of de opdrachtnemers op
wie de Stad een beroep doet.
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Actiedomein:
ACTIE 1.2.01

Transparantie en toegang tot de informatie
COMMUNICATIE OVER HET HUURAANBOD VERBETEREN

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

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

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Bestelling en ontwikkeling van software voor de informaticatool

Leider en partnerships:
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Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen in samenwerking met het
Centrum voor Informaticabeheer voor Lokale Besturen (GIAL) voor de uitvoering van het informaticaluik

Voorziene kalender:
Start

Etappes van het project
Voorbereiding

2007

Uitvoering

2007

Voltooiing
Continue

Eerste evaluatie

2007

Evaluatie van de actie:
Begintoestand

Doelstellingen

0 Bezoeken op de internetsite Verhoging van het aantal
van de Grondregie
bezoeken door het
maximaliseren van het zoeken
via het web

Indicatoren
Aantal uitgevoerde bezoeken
via de zoekmachine
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Actiedomein:

Transparantie en toegang tot de informatie

ACTIE 1.2.02
DE TOEGANKELIJKHEID VAN ARCHIEFDOCUMENTEN EN DE KWALITEIT VAN
DE VERLEENDE DIENSTEN ONTWIKKELEN
De context, het doeleinde en de actie
Artikel 132 van de nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het College van Burgemeester en
Schepenen zorgt voor de bewaring van het archief en voor het opmaken van inventarissen. De
toegankelijkheid van het archief wordt voorts geregeld door de archiefwetgeving, maar valt
ook onder de wet betreffende de openbaarheid van bestuur en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Het Archief van de Stad Brussel bewaart vandaag zo'n vijfentwintig
kilometer documenten. Die vormen een overvloedig en rijk erfgoed van documenten over de
geschiedenis van de Stad, van de middeleeuwen tot heden.
Tot voor kort was de leeszaal van het archief de plaats bij uitstek voor het raadplegen van
documenten door het publiek. De statistieken van de documenten die in de leeszaal worden
geraadpleegd - voor sommige gelden daarbij welbepaalde regels die te maken hebben met
hun drager, hun staat van bewaring, of zijn specifieke toelatingen vereist - verschaffen inzicht in
de fondsen en collecties die door de lezers het vaakst gevraagd worden.
De technologische omwenteling van de afgelopen dertig jaar heeft geleid tot een verandering
van zowel de werkmethoden als de uitrusting die een archiefdienst nodig heeft om zijn
belangrijkste taken (inventarisatie, bewaring, toegankelijkheid) te kunnen vervullen. Deze
aanpassing beantwoordt ook aan de vraag van het publiek, dat zo veel mogelijk documenten
(of bronnen) wil inkijken in de kortst mogelijke tijd, en door zich zo weinig mogelijk te verplaatsen.
Tegelijk is het aantal gebruikers van het archief gestegen als gevolg van de diversificatie van het
wetenschappellijk onderzoek, de toename van de documenten die zij ter beschikking krijgen via
vervangkopieën (in de leeszaal of op internet), maar ook omdat het kunnen inkijken van
bestuursdocumenten een fundamenteel recht is geworden.

De implementatie in het Stadsarchief van het archiefbeheersysteem Pallas, dat nu online kan
worden geraadpleegd, biedt de mogelijkheid om de inventarissen van de collecties op ruime
schaal te verspreiden. De gegevensbank wordt geleidelijk uitgebreid met nieuwe
zoekinstrumenten en met een retro-catalogiseerfunctie, onder meer voor de historische
archieven. De ontwikkeling, binnen Pallas, van de module voor de beschrijving van
afbeeldingen met weergave ervan op het scherm, geeft bovendien een meerwaarde aan een
van de origineelste collecties voor de geschiedenis van de Stad.
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Op die manier ontstaat wat we een ‘virtuele leeszaal’ zouden kunnen noemen, waardoor
steeds meer documenten via de website van de Stad kunnen worden geraadpleegd. De
identificatie van de pagina's die bij voorkeur door het publiek worden geraadpleegd, is in dit
stadium echter nog niet technisch uitgevoerd. Deze identificatie is verplicht, want zo kan de
dienstverlening worden verbeterd en de communicatie vervolgens worden afgestemd op de
verwachtingen van het publiek.

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

•

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

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Reeds verschillende jaren is er een jaarbudget van 75.000 euro voor de digitalisering van de
collecties door externe firma's - 1 wetenschappelijke medewerker voor het beheer van de
digitaliseringsdossiers en 1/2 FTE voor de interne digitalisering op de scanners van de
Archiefdienst

Leider en partnerships :
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Archiefdienst) in partnership met het
Departement Organisatie, de vzw GIAL, het algemene Rijksarchief (collectie van de
parochieregisters) en de Koning Albert 1-Bibliotheek (collectie kranten en tijdschriften)

Evaluatie van de actie :
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren
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Gedeeltelijke digitalisering van
fondsen en collecties

Volledige digitalisering van
de bepaalde fondsen en
collecties

Aantal gedigitaliseerde
archiefdocumenten

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

Betere kennis van de door
het publiek geraadpleegde
archiefpagina's

Jaarlijkse balans van de door het
publiek geraadpleegde
archiefpagina's
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Actiedomein :

Transparantie en toegang tot de informatie

ACTIE 1.2.03
DE VERSPREIDING BEVORDEREN VAN DE PUBLIEKE GEGEVENS IN DIGITAAL
FORMAAT VOLGENS HET PRINCIPE VAN « OPEN DATA »
De context, het doeleinde en de actie
Het voornemen van de Stad om een digitale stad ten dienste van iedereen in te voeren, werd
vastgelegd in het algemeen beleidsprogramma 2012-2018, dat voorzag in het: " Systematisch
online
zetten van publieke gegevens van de Stad in digitaal formaat, volgens het principe van open
data (open gegevens)". In deze context heeft de Stad in april 2014 een Open Data platform
(opendata.brussel.be) gelanceerdzodat openbare gegenves beter benut kunnen worden. Deze
tool maakt het mogelijk om de data in verschillende vormen te visualiseren (tabellen, grapfieken
en kaarten) et maakt het mogelijk om deze in verschillende formaten op te laden (csv, json, xls,
GeoJSON, Shapefile). Men kan bijvoorbeeld kennis nemen van de locatie van de
parkeerplaatsen voor gehandicapten, de ranking van de uitgeleende boeken in bibliotheken
van de Stad Brussel of nog de evolutie van de Brusselse bevolking sinds 1921. Ontwikkelaars zullen
vooral geïnteresseerd zijn in de API die het gebruik van de datasets bevordert. Data zijn
afkomstig van de Stad Brussel, andere komen van gewestelijke of federale instanties. Met de
oprichting van dit platform, bevestigt de Stad Brussel haar voortrekkersrol in België op het gebied
van gemeentelijke Open Data, zoals de steden Gent, Antwerpen en Kortrijk. Ook het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft het belang van Open Data ingezien en heeft in maart 2016 het
portaal opendatastore.brussels gelanceerd.

De Stad en haar partners produceren continu gegevens. Het is van belang dat deze filosofie van
toegankelijkheid van informatie alsook een echte cultuur van delen en transparantie aanwezig
zijn bij de Stad. Elk publiek gegeven zal op het opendataplatform worden gepubliceerd.

De doelstelling is dus het verhogen van het aantal gegevens op het opendataplatform. Om dit
te kunnen verwezenlijken,zal de Stad systematisch rekening moeten houden met het Open Data
aspect bij het produceren van gegevens. In het kader van het projet CityGis bijvoorbeeld, zal
men voor elke cartographische laag een parameter ‘openbaar en open gegeven’ moeten
instellen. Even belangrijk is de communicatie rond de applicaties die werden ontwikkeld vanaf
de opendatagegevens.

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

Governance : Digitaal stad ten dienste van iedereen / Begunstigden : de administraties
en de burgers
Milieu: /
Sociaal: Openbaarheid, burgerparticipatie, vlugge en gemakkelijke toegang tot
openbare gegevens en hun (her)bruikbaarheid / Begunstigden: softwarespecialisten,
onderzoekers, journalisten, bedrijven, burgers en administraties
Economie: Potentiële nieuwigheden (bv. : de bedrijven kunnen een toegevoegde
waarde geven aan deze gegevens en banen creëren) / Begunstigden:
softwarespecialisten, onderzoekers (stedenbouwkundigen, sociologen, enz.), journalisten,
bedrijven, burgers en administraties.

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Informaticabegroting van de Stad

Leider en partnerships :
Sturing : Kabinet van de Schepen van informatica, Smart City Coordinatie, Cel Web GIAL.
Partnership : Departementen van de Stad Brussel, Grondregie, Cel Communicatie, administraties,
gewestelijke en federale agentschappen, Politie Zone.

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding

2012

2014

Uitvoering

2014

En continu

Avril 2014

Juin 2014

Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie :
Begintoestand
176 datasets online (april 2014)

Doelstellingen
Stijging van de datasets
online

Indicatoren
Aantal datasets online
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125 datasets online
door de Stad Brussel (april 2014)
12 producenten (april 2014)

Stijging van de datasets
online door de Stad Brussel

Aantal datasets online door de

Stijging van de producenten

Aantal producenten

Stijging van de
raadplegingen

Aantal raadplegingen

Stijging van de downloads

Aantal downloads

Stijging van het gebruik van
API

Gebruik van programming

Stad Brussel

interfaces (API) (statistieken
beschikbaar sinds juni 2014)

Niet mogelijk om het hergebruik
van de gegevens te evalueren.
(april 2014)

Oplijsten van de applicaties
die de gegevens
hergebruiken

Oprichting van een
applicatiepagina om de
applicaties gecreëerd met de
gegevens van de Stad in kaart te
brengen

Niet mogelijk om het ‘open en
publiek’ karakter van de
gegevens systematisch te
evalueren bij de productie van de
gegevens (april 2014)

Systematisch oplijsten van de
gegenves die ‘open en
publiek’zijn

Toevoegen van de
parameter’open en publiek
gegeven’ in de inventaris van
cartografische lagen (project
CityGis)
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1.3 DEELNEMEN AAN EN SENSIBILISEREN VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING

Naast zijn verbintenissen op het gebied van transparantie en informatie wil de Stad haar burgers, haar
administratie en de verschillende lokale actoren nog meer sensibiliseren voor de doelstellingen die
onder het etiket ‘duurzame ontwikkeling’ worden samengebracht. De Stad zorgt er ook voor om het
hele bestuur te betrekken bij verschillende participatieve processen die in concrete acties uitmonden.
Het gaat er niet om de beleidsvorming te delegeren, maar wel om enerzijds gebruik te maken van de
knowhow van de verschillende gebruikers om het geplande beleid te verbeteren en anderzijds om de
betrokkenheid van de burgers bij de gevoerde projecten te versterken. In het kader van de Agenda 21
gaat het er dus om de methoden van deelname te intensifiëren, de dialoog met de verschillende actoren
te versterken en te handelen door de inwoners en gebruikers bij de acties te betrekken. Door verslag uit
te brengen over de gemeentelijke verwezenlijkingen en de burgers tot deelname aan te moedigen, wil
de Stad mobiliseren rond gemeenschappelijke waarden en projecten.
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Actiedomein : Participatie en sensibilisering omtrent duurzame ontwikkeling
ACTIE 1.3.1

PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN DIVERSIFIËREN

De context, het doeleinde en de actie
De Stad Brussel biedt verschillende participatie mogelijkheden aan. Sommige methodes
betreffen georganiseerde structuren zoals verenigingen in het kader van de overlegcommissies,
andere richten zich direct tot de burger zoals gebeurt via de openbare vergaderingen. Deze
hebben niet als roeping alle burgers te betrekken bij de participatie maar wel een zo groot
mogelijk publiek te bereiken.
De complexiteit en de evolutie van de moderne levensstijlen maken zo, dat de bewoners
volgens hun beschikbaarheid in contact treden met de overheid. Dit gebeurt tijdens de vrije tijd
over dewelke ze beschikken en met de hulp van persoonlijke bekwaamheden (kennis,
nieuwsgierigheid, technologische kunde) of via de communicatiekanalen die hen het beste
liggen (persoonlijk contact, via briefwisseling of informatietechnologieën). De Stad zet meer
middelen in om verschillende soorten publiek aan te trekken en om zich aan te passen aan de
diverse participatiemethodes.
Deze acties spitsen zich toe op :
•
•

De participatie doen toenemen door een divers publiek aan te spreken mét oog op de
intensiteit van hun betrokkenheid.
Aanpassen en voortwerken aan de nieuwe formule van het Participatief Budget, dat in
2014 werd opgericht.

Om dit uit te werken moet men :
1. De uitgekozen en toegekende toelage verbinden aan een participatief proces van bewoners
in hun wijk.
2. De lopende projecten van de vorige edities opvolgen (2014, 2015 et 2016).
3. De mogelijkheid onderzoeken om het “Participatief budget” te consolideren via een eparticipatie-webstek die in 2016 zal worden uitgewerkt.
In vergelijking met de editie van 2014 en haar aangepaste versies van 2015 en 2016 zou een
webstek de participatie en de bewustmaking van de burgers eerder (voor het begin van de
wedstrijd) kunnen doen beginnen en het hele proces lang openbaar te volgen zijn. Dit
werktuig geeft verschillende mogelijkheden namelijk : het basisdossier vervolledigen, het
gebiedsomtrek kiezen, de noden van de wijk definiëren en eventueel voor een winnaar
kiezen of stemmen en later het proces ideeën aan brengen, zich betrekken bij de uitwerking
(actief deelnemen) en helpen te bepalen welke projecten realiseerbaar zijn (of niet).
Evaluatie en aanpassing van de methode die in 2014 werd opgezet.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•

Governance :
o Verbetering van het “participatie” aanbod door de Stad., aanhalen van de dialoog
met de bewoners, nieuwe originele methodes bedenken die de participatie
verrijken.
o Begunstigden: de Stad en haar bewoners.

•

Milieu:
o Begunstigden:
Sociaal:
o Versterken van de band tussen de Stad en de burger, tussen wijken haar partners
en tussen wijkbewoners onderling.
o Begunstigden: De Stad en haar bewoners.
Economie:
o Toelages toekennen aan burgerprojecten die in de wijk zullen worden
geïnvesteerd.
o Begunstigden: De burgers die het project dragen en de wijk die zich dankzij het
project ontwikkelt.

•

•

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Brussel participatie (BP) met een budget van 35.000 €.

Leider en partnerships :
Het Departement Organisatie (BP) met de gerichte hulp van GIAL.

Frequentie van de besturingsvergaderingen

Sturing :

Etappes van het project

Start

Voltooiing
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Voorbereiding
Opzetten van de wedstrijd voor een Participatief 02/2014
Budget.
• Evaluatie van de wedstrijd van 2014 en verbeteringen 11/2014
aan het concept (aanpassing van het reglement en het
kandidatuurs-formulier).
Uitvoering
•

•
•
•
•
•

Opstarting 3de wedstrijd, editie 2016
Opvolging van de winnaars van 2014, 2015 en 2016
Analyse van het gebruik van « e-participatie »
Evaluatie
Aanpassing voor toekomstige dossiers

Eerste evaluatie

11/2014
02/2015

04/2016

09/2016

05/2015

06/2017

12/2015

01/2017

12/2015

01/2017

03/2017

06/2017

10/2014

04/2017

Evaluatie van de actie :
Begintoestand
De toelage
“Participatief budget”
werd opgestart in 2014.
Dit nieuw project wordt
behouden en
voortgezet.

Doelstellingen

Indicatoren

Kiezen en toekennen van een
toelage

Een nieuwe wedstrijd uitschrijven.

Opvolging van lopende
projecten.

Aantal begeleidingsvergaderingen

Een winnaar kiezen.

Aantal ontmoetingen met de bewoners.
Uitvoering van een diagnose van de wijk
Aantal projecten
Afgewerkt proces
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Het is noodzakelijk het
proces jaarlijks aan te
passen.

Analyse om de eventuele
mogelijkheid om het
« Participatief budget » te
versterken.

Evaluatie van de interne kennis om het
platform « e-participatie » te beheren
Meten van burgerreactiviteit ten opzichte
van het platform
Uitvoering van een test

Evaluatie van het dispositief
voor eventuele bewerking.

Evaluatie van het proces van de winnaar
van 2014
Evaluatie van het proces van de winnaar
van 2015

Aanpassing van het dispositief
voor de toekomstige dossiers.

Aanpassing van regelement
Aanpassing het formulier
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Actiedomein :
ACTIE 1.3.2

Participatie en sensibilisering omtrent duurzame ontwikkeling
EEN BURGERDYNAMIEK CREËREN BIJ BRUSSEL PARTICIPATIE

De context, het doeleinde en de actie
Brussel Participatie bestaat sinds 1995. Eén van de opdrachten van de cel bestaat er uit de
burgers te ontvangen, te oriënteren en te ondersteunen bij hun contact met de administratie.
Op onze huidige lokalisatie sleutelen we voort aan deze opdracht, maar met de sociale en
technologische omwentelingen steken nieuwe uitdagingen de kop op bij de interactie tussen de
burger en de stedelijke overheid. De dienst zoekt naar de juiste oplossingen bij de
verwachtingen van de bewoners en hun verhouding met de overheid.
Er wordt gedacht aan:
•

Een nieuwe aanpak van het “direct contact” met de burgers om hen te stimuleren en
bewust te maken dat « de stad » ook hen toebehoort.
• Burgers aanmoedigen door een betere informatieverspreiding aangaande participatieve
werkwijzen en door een ontmoetingsplaats te creëren tussen de bewoners en de
andere belangengroepen in de stad.
• De zichtbaarheid van Brussel participatie verhogen door diensten te verlenen aan
innoverende burgers.
Om dit uit te voeren moet men :
1. De onthaalplaats duidelijk bepalen. Is de meerwaarde die de burger er zou vinden
zijn/haar verplaatsing waard ?
2. Een gedetailleerd aanbod met de diensten die worden verleend opstellen.
Zoals :
a. Uitstalraam opvrolijken (bezienswaardig maken voor voorbijgangers).
b. De informatie toegankelijker maken, bijvoorbeeld via internet (« e-participatie »
project, informatie veraanschouwelijken zoals het in kaart brengen van bepaalde
onderwerpen of Stadsdiensten.
c. De vergaderzaal open stellen voor vergaderingen, debatten of informatiesessies.
d. Het verbeteren van de aantekeningen van de op- en aanmerkingen van de
bewoners zodat deze de hoeksteen worden voor komende projecten, waar de
bewoners zelf oplossingen aandragen.
e. Helpen bij het opzetten van burgerinitiatieven, informatiecentrum over
participatie.
f. Gerichte activiteiten organiseren rond burgerschap, uitlenen van materiaal, enz.
3. Het programmatie van de werken rond het onthaal bij Brussel Participatie door het
College laten goedkeuren.
Planning en uitvoering van het tijdsschema voorzien in het programma.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•

Governance :
o Betere informatiestroom, gebruiksvriendelijkheid, luisteren en medewerking met
de burgers.
o Gebruik van elektronische informatie en communicatie (ITC).
o Betere dienstenkwaliteit van de Stad naar haar bewoners toe.
o Begunstigden: de bewoners, gebruikers van de Stad en Stadsdiensten.
• Milieu:
o Door de burgers vroeger en beter te betrekken, kan men het gebruik en verbruik
van de middelen die de Stad voor projecten ter beschikking stelt verbeteren en
nodeloze vermenigvuldigingen tegengaan.
o Begunstigden: De Stad en haar bewoners.
• Sociaal:
o Ondersteuning van bewonersgroepen – verbetering van het vertrouwen die de
burgers stellen in de plaatselijke besturen.
o Begunstigden: De Stad en haar bewoners.
• Economie:
o Door de burgers vroeger en beter te betrekken, kan de Stad nutteloze uitgaven
i.v.m. haar projecten beperken.
o Begunstigden: De Stad en haar bewoners.
Uitvoering van de actie :
Middelen :
Plaatselijk onthaalbureau en de vergaderzaal van Brussel Participatie.
Schatting van de investeringen: 35.000 euro’s voor de nieuwe inrichting : uitstalraam, pc,
schermen voor het uitstalraam, boeken, herinrichting van het lokaal, ontwikkeling van
cartografische mogelijkheden, ontwikkeling “e-participatie”.
Schatting qua personeel : Openbare aanbesteding met een bedrijf gespecialiseerd in
herinrichtingen en participatieve concepten, twee voltijds werkkrachten van Bussel participatie.

Leider en partnerships :
Leidinggever : Brussel Participatie (Departement Organisatie).
Partners : cel Methoden en GIAL.
Frequentie van de sturingsvergaderingen : wordt binnen de dienst afgesproken, de partners
voorzien een gerichte ondersteuning. Regelmatige vergaderingen worden niet voorzien.
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Frequentie van de besturingsvergaderingen
Sturing :
Start

Etappes van het project

Voltooiing

Voorbereiding
•
•

Overlegfase
Besluiten voorgelegd aan het College

01/2016

03/2016

03/2016

04/2016

04/2016

09/2016

10/2016

12/2016

10/2017

04/2017

Uitvoering
•
•

Afwerking van de herinrichting van het lokaal
Communicatie naar de burgers

Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie :
Begintoestand
De bewoners treden via in
contact met de Stad als e
klachten hebben, bovendien
bestaat er een afgrond tussen
de Stad en haar bewoners dat
zich uit in wantrouwen.

Doelstellingen

Indicatoren

1. Het doel van de
onthaalruimte duidelijk
omschrijven.

Ontmoetingen met partners.

2. Een duidelijke list opstellen
met de diensten die aan de
burgers worden

Presentatie van een nota met
betrekking tot het programma aan

Diverse onderzoeken i.v.m.
participatie.

Het is niet erg duidelijk welke
diensten aan het onthaal
zouden worden aangeboden.
.
Er bestaat geen concreet
programma met een einddoel.

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

40

Modern en doeltreffend bestuur

aangeboden.

3. Openbare aanbesteding

de bevoegde schepen.

Opstellen van een lastenboek
voor de conceptualisering en de
herinrichting.
Bekendmaking van de openbare
aanbesteding.

4. Planning en uitvoering van
het tijdsschema voorzien
voor een bepaald project.

Uitvoering van het programma
Opstellen van een
communicatieplan.

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

41

Modern en doeltreffend bestuur
Actieterrein:
ACTIE 1.3.03

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling
INTERACTIE VOEREN MET DE HUURDERS VAN DE GRONDREGIE

De context, het einddoel en de actie:
De ontmoetingen met de huurders van de Grondregie passen in een dynamiek van participatie.
Het is immers noodzakelijk om zoveel mogelijk dialoogmomenten te organiseren en
ontmoetingen tussen huurders te bevorderen en gelijktijdig het opstarten van
gemeenschappelijke projecten te stimuleren. Deze methode gaat verder dan de organisatie
van peilingen bij de bevolking over onderwerpen die haar zowel rechtstreeks als onrechtstreeks
aangaan. In dat kader gaat het veeleer om een mogelijkheid om op een constructieve manier
nauw met elkaar samen te werken en om te proberen om de beste oplossingen te vinden om
het welzijn van de huurders te verbeteren – en dit zowel wat de woningen als wat de wijk
betreft.
In dit proces bepalen de huurders de agenda van de ontmoeting en interpelleren ze de
diensten de dag zelf. Sommigen treden op als moderator. De praktische organisatie van de
vergaderingen brengt weinig kosten met zich mee, maar het debat leidt vaak tot bepaalde
beslissingen die wel kosten veroorzaken.
-

De regelmatige ontmoetingen bewaren.
Er voor te zorgen dat de voorstellen in een positieve impact op het levenskader van de
huurders kunnen worden omgezet.

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

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

•

Milieu: verbetering van de habitat / Begunstigden: de huurders

•

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

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

Etappes van het project
Voorbereiding

Voltooiing

2007

Uitvoering

Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie:
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

6 jaarlijkse vergaderingen
per wijk (2011)

Behoud van de regelmatige
ontmoetingen

Aantal jaarlijkse vergaderingen
per wijk

42 voorstellen van de
huurders die door de Stad
werden gerealiseerd als
antwoord op die vragen
(2011)

Verbetering van het
levenskader van de huurders

Aantal voorstellen van de
huurders die door de Stad
werden gerealiseerd als
antwoord op die vragen
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.04
BIODIVERSITEIT

SENSIBILISEREN EN OPLEIDEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN VOOR

De context, het einddoel en de actie:
Om onze wijze van ontwikkeling te herzien is er nood aan een gestructureerde mobilisatie, zowel
op globaal als op lokaal vlak, zowel collectief als individueel. Elk echelon van de samenleving
heeft op zijn niveau een rol te spelen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt de betrokkenheid
van alle actoren: de overheid, de ondernemingen in de ruime betekenis en het individu in zijn
dagelijks gedrag.
Anderzijds hebben het maatschappelijk middenveld, de inwoners, de handelaars en de
bedrijven een kapitale rol te spelen, op even doorslaggevende wijze, in de positieve evolutie
van ons productie-, consumptie- en herverdelingsmodel. Alle, zelfs individuele activiteiten
hebben tastbare gevolgen en alleen de vermenigvuldiging en de som van de geïsoleerde
acties kunnen betekenisvolle resultaten opleveren.
De gemeenten, die dicht bij de burgers staan, hebben een specifieke rol te spelen in de
betrokkenheid van de maatschappij. Daarom wil de Stad haar burgers, haar administratie en de
verschillende lokale actoren nog meer sensibiliseren voor de doelstellingen die onder het etiket
‘duurzame ontwikkeling’ worden samengebracht.

-

Action 1.3.04.a :Beambten van de stad voor duurzame ontwikkeling sensibiliseren

en opleiden

-

Action 1.3.04.b : Het publiek sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling en voor

-

Action 1.3.04.c : Handelaars sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

biodiversiteit

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

•
•
•

Governance: verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling binnen de
administratie - meer betrokkenheid van het personeel bij kwesties die met duurzame
ontwikkeling verband houden - positieve impact op de andere pijlers zoals milieu,
maatschappij en economie / Begunstigden: de beambten van de Stad
Milieu: informatie en sensibilisering van de inwoners voor milieuthema’s - bevordering van
duurzaam gedrag en duurzame investeringen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: realisatie van financiële besparingen door milieuvriendelijk gedrag /
Begunstigden: de inwoners en de handelaars
Sociaal: uitwisselingen tussen de inwoners en de administratie / Begunstigden: de Stad en
haar inwoners
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Actiedomein :

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.04 A
PERSONEELSLEDEN VAN DE STAD INFORMEREN EN OPLEIDEN OVER
DUURZAME ONTWIKKELING
De context, het doeleinde en de actie
De Stad moedigt zijn beambten aan om algemene of technische opleidingen te volgen.
Sommige van die opleidingen staan rechtstreeks in verband met duurzame ontwikkeling en
worden zowel intern als extern georganiseerd voor één of meerdere personen: duurzame
overheidsopdrachten, ecologisch verantwoord bouwen, mobiliteit, milieuvriendelijk beheer,
milieuvriendelijk rijden enz.
Bovendien volgt een nieuwe medewerker bij de Stad een verplichte opleiding (het liefst de
eerste dag) die hem de mogelijkheid biedt om de Stad en haar administratie te ontdekken, en
om meer te weten komen over het de reglementering op het vlak van verlof, ziekte,
voordelen,… Tijdens deze dag, die ieder jaar voor ongeveer 250 medewerkers wordt
georganiseerd, wordt ook aandacht besteed aan Agenda 21, waarbij bij wijze van voorbeeld
enkele concrete acties van Agenda 21 besproken worden. Als aanvulling op deze korte
sensibiliseringssessies krijgen de nieuwkomers een “Welcome Pack”, met een – voor zover
mogelijk – duurzaam karakter en een presentatie waarin de Agenda 21 wordt voorgesteld.
De cel internationale relaties en internationale solidariteit draagt bij tot de sensibilisering van de
personeelsleden. Zo organiseren zij in het personeelsrestaurant een week waarin maaltijden,
bereid met duurzame ingrediënten, gegeten kunnen worden.
De Stad heeft het volgende voor ogen: op het gebied van duurzame ontwikkeling de
capaciteiten van de beambten blijven versterken en hen hierover blijven sensibiliseren, dus
blijvend informeren, zodat op die manier de personeelsleden zich engageren voor
duurzaamheid. De Stad zal trachten een mentaliteitsverandering teweeg te brengen.
De medewerker van de Stad moet, welke functie hij ook uitoefent, de motor en de actor zijn
achter de objectieven van Agenda 21. Hij past zijn werkwijze aan door rekening te houden met
de aspecten van duurzame ontwikkeling. Hij brengt dit engagement tot uiting in zijn dagelijkse
werk bij de Stad Brussel. Vorming en het informeren van het stadspersoneel met betrekking tot
duurzame ontwikkeling zijn dus onontbeerlijk.
De personeelsleden informeren over duurzame ontwikkeling, via vormingen, communicaties en
mededelingen en sensibiliseringsacties.

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

•
•

Governance : Verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling binnen de
administratie - meer betrokkenheid van het personeel bij kwesties die met duurzame
ontwikkeling verband houden / Begunstigden : de beambten van de Stad en de
gemeenschap
Milieu: Men beoogt minder gebruik van de natuurlijke rijkdommen, waardoor de impact
op het milieu kleiner is. / Begunstigden : de gemeenschap
Economie: Als personeelsleden meer bewust zijn van duurzaamheid brengt dit
automatisch een kostenbesparing met zich mee : lichten worden gedoofd, PC’s
uitgedaan, minder geprint, meer rectoverso prints, kranen worden toegedraaid,… /
Begunstigden: de Stad Brussel en haar inwoners

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Gewestsubsidies + 500.000 euro voorzien voor de opleiding van het personeel – Een klein deel
daarvan gaat naar opleidingen rond duurzaamheid.
Cel vormingen (die zowel de onthaaldag als alle andere vormingen organiseren en de
administratie errond in orde brengen) bestaat uit 8 personen.
Leider en partnerships :
Leider: Cel vormingen en cel interne communicatie (Departement personeel), cel internationale
relaties en internationale solidariteit (Departement organisatie)
Partners : Medewerkers cel milieuraadgeving – lesgevers van externe organisaties – dienst
mobiliteit – cel communicatie (Departement organisatie) – Het Gewest
Frequentie van de besturingsvergaderingen
Geen bestuursvergaderingen
Evaluatie van de actie :
Begintoestand
107 dagen vorming met
betrekking tot duurzame
ontwikkeling gevolgd door
medewerkers van de Stad

Doelstellingen
Verhoging van het aantal
dagen vorming met betrekking
tot duurzame ontwikkeling
gevolgd door medewerkers
van de Stad

Indicatoren
- Aantal dagen vorming met
betrekking tot duurzame
ontwikkeling gevolgd door
medewerkers van de Stad
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9 thema’s maakten het
onderwerp uit van een interne
communicatie

3 sensibiliseringsactie voor het
personeel met betrekking tot
duurzame ontwikkeling (2015)

Minimum 9 thema’s maken
het onderwerp uit van een
interne communicatie (via
PerBruNews, algemene
info,…)

- Het aantal thema’s die het
onderwerp hebben
uitgemaakt van een interne
communicatie

Minimum 1 sensibiliseringsactie
voor het personeel met
betrekking tot duurzame
ontwikkeling

aantal sensibiliseringsacties
voor het personeel met
betrekking tot duurzame
ontwikkeling

- Indien het gaat om een
communicatie per mail:
percentage van mensen die
op de link hebben geklikt om
zo meer informatie te
verkrijgen
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Actiedomein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE1.3.04 B
BIODIVERSITEIT

HET PUBLIEK SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN VOOR

De context, het doeleinde en de actie
Duurzame ontwikkeling is een prioriteit voor onze moderne samenleving. Het is dus nodig om de
burgers bewust te maken van de verschillende problematiek die er gebonden zijn om ze aan
temoedigen om een duurzamer gedrag en minder schadelijk voor het milieu goed te keuren.
Sinds een paar jaren verarmt de biodiversiteit op wereld maar ook plaatselijk niveau. De
stedelijke omgeving, beroemd voornamelijk mineraal van aard te zijn, vormt nochtans een
schuilplaats voor een aantal soorten. Daarom is het dus noodzakelijk om deze biodiversiteit te
leren kennen om ze te kunnen beschermen en levensruimtes creëren die gunstig zijn voor de
ontwikkeling ervan.
De ambitie is van elke burger een actor van duurzame ontwikkeling, een vriend van de natuur,
een beschermer van de biodiversiteit te maken; zodat iedereen zicht steeds meer bewust van
de gevolgen van zijn gedrag is.
Daartoe heeft de Stad verschillende doelstellingen:
-

-

De verspreiding van de sensibiliseringsbrochure “De natuur bij ons uitnodigen! – Praktische
gids voor Brusselse tuinen en balkons” toenemen of behouden waarbij de inwoners worden
aangezet om bij hen thuis bepaalde principes van het gedifferentieerde beheer toe te
passen;
Het aantal “Dinsdagen van het Leefmilieu” (of deelnemers eraan) verhogen of behouden.
Deze behandelen thema’s, zoals energie, voeding, verontreiniging, afval, natuur...;
Het aantal begeleide wandelingen ontwikkelen die de burgers het mogelijk maken om de
rijkdom van de groene ruimten te ontdekken zowel op het gebied van de biodiversiteit als
van het erfgoed;
Het aantal ingeschrevenen in de categorie ”biodiversiteit” van de wedstrijd “Brussel in de
bloemen” verhogen of behouden;
Het aantal toegekende premies voor het planten van een bijvriendelijke en/of inheemse
klimplant aan de voorgevel van een woning verhogen of behouden.

Daarvoor wil de Stad de verspreidingskanalen van de brochure variëren, minstens 5 “Dinsdagen
van het Leefmilieu” organiseren door de formules (besprekingen, praktische workshops en
demonstraties, filmvertoningen…) te diversifiëren, de organisatie van de begeleide wandelingen
vervolgen, de doelgroep van de deelnemers aan de wedstrijd “Brussel in de bloemen”
uitbreiden en het percentage ingeschrevenen in de categorie ”biodiversiteit”behouden en zelfs
verhogen, de promotie van de ”klimplant”premie voortzetten endiversifiëren, met name door
een ”premies”folder uit te geven.
Bravvo vzw, preventiedienst van de Stad, sensibiliseert het publiek van haar structuren ook over
duurzame ontwikkeling. De dienst Jeugd en Burgerschap groepeert meer bepaald 6
jeugdcentra (12-18 jaar), 2 gemeenschapscentra (uiteenlopend publiek) en straatopvoeders. Elk
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van deze diensten richt zich in de eerste plaats tot het publiek van de stadswijk waarin hij
gevestigd is. Via uiteenlopende thema’s (internationale solidariteit, mobiliteit, biodiversiteit...)
worden er reeds regelmatig sensibiliseringsprojecten voor duurzame ontwikkeling voorgesteld
aan het publiek, maar de coördinatie van de dienst wil de denkoefening over duurzame
ontwikkeling met de teams uitbreiden en de kwestie van duurzaamheid in alle projecten
integreren.
Daarom is duurzame ontwikkeling sinds 2013 opgenomen in het strategisch plan van deze dienst.
Hiermee wil hij duurzame ontwikkeling progressief een plaats geven in het dagelijks beheer en de
pedagogie van elk team (projecten en collectieve activiteiten).
Het strategisch vijfjarenplan van deze dienst (2013-2018) voorziet meer bepaald:
-

de invoering van tools die de teams moeten helpen om hun actieplannen meer toe te
spitsen op duurzaamheid;
de opleiding van de teams;
alsook een uitvoerings- en evaluatieperiode.

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

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

Uitvoering van de actie
Middelen:
Begroting van de Cel Milieuraadgeving waarvan “gemeentelijke milieupremies”, kennis en
ervaring van de externe betrokken partijen, subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen
Begroting van de dienst Jeugd en Burgerschap (Bravvo vzw)
Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in samenwerking met de externe
betrokken partijen.
Bravvo vzw (de coördinatie van de dienst sociale en burgerlijke preventie) in partnerschap met
een externe interveniënt (bv.: GoodPlanet vzw, Stichting voor Toekomstige Generaties).
Evaluatie van de actie :
Begintoestand
1.800 “Tuin” brochures verspreid
(2010)

Doelstellingen
De verspreiding van de
brochure vervolgen

Indicatoren
Gecumuleerd aantal verspreide
“Tuin” brochures
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Zwak deelnamepercentage aan
de “Dinsdagen van het
Leefmilieu” (< 50%) (2013)

Tenminste 80% gemiddeld
deelnamepercentage aan
de “Dinsdagen van het
Leefmilieu” bereiken (aantal
deelnemers/aantal
verwachte personen)

Gemiddelde van het
deelnamepercentage aan de
“Dinsdagen van het Leefmilieu”

Weinig “Dinsdagen van het
Leefmilieu”

Minstens 5 “Dinsdagen van
het Leefmilieu” per jaar
onder gevarieerde vormen
organiseren

Aantal georganiseerde
“Dinsdagen van het Leefmilieu”

Zwak deelnameaan de
“Dinsdagen van het Leefmilieu”

Tussen 100 en 150
Totaal aantal van deelnemers
deelnemers per jaar bereiken aan de “Dinsdagen van het
Milieu”

10 begeleide wandelingen
“Ontdekking van de groene
ruimten van de Stad” (2010)

Minstens 10 wandelingen per
jaar organiseren

10-16 ingeschrevenen in de
categorie ”biodiversiteit”van de
wedstrijd “Brussel in de bloemen”

Het aantal ingeschrevenen in Aantal ingeschrevenen in de
de categorie ”biodiversiteit” categorie “biodiversiteit” van de
van de wedstrijd “Brussel in
wedstrijd “Brussel in de bloemen”
de bloemen” verhogen

122 deelnemers aan de wedstrijd
“Brussel in de bloemen” (2011)

Het percentage van
ingeschrevenen in de
categorie ”biodiversiteit”
verhogen

Percentage ingeschrevenen in
de categorie “biodiversiteit” in
vergelijking met het totale aantal
van deelnemers aan de wedstrijd
“Brussel in de bloemen”

Aanname van het gemeentelijke
premiereglement “klimplant aan
de voorgevel” in november 2011

Het jaarlijkse aantal
toegekende “klimplant”
premies behouden of
verhogen

Jaarlijks aantal van “klimplant”
premies toegekend op 31
december van het jaar

Geen bijzondere nadruk op
duurzame ontwikkeling in de
pedagogie en het beheer van de
dienst Jeugd en Burgerschap van
Bravvo

Invoering van een
denkoefening over DO met
de coördinatieteams

Een studie dag over DO met het
coördinatieteam

Redactie van de
actieplannen van de teams
met respect voor duurzame
ontwikkelingscriteria

Bestaan van DO-criteria om de
actieplannen te valideren

16 ingeschrevenen in de
categorie ”biodiversiteit” = 13%

Aantal georganiseerde
wandelingen per jaar
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Duurzame
ontwikkelingscriteria in het
dagelijks beheer van de
diensten integreren

Bestaan van DO-criteria in de
handleiding van de procedures
(aankoop, lening, verplaatsing,
beheer van de infrastructuur...)

De sensibilisering van het
publiek voor duurzame
ontwikkeling via de
programmering van onze
teams nastreven

Aantal sensibiliseringsprojecten
voor DO
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Actieterrein:

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.04C

HANDELAARS SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

De context, het einddoel en de actie:
De Stad is een vertrouwde partner van de handelaars, de verenigingen van handelaars en de
vzw Atrium, met wie ze een constante dialoog onderhoudt. Atrium, dat in 2005 op initiatief van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht, staat in het kader van zijn opdracht om
handelswijken nieuw leven in te blazen, rechtstreeks in contact met de handelaars. De Stad
ondersteunt op een actieve manier de acties van de twee plaatselijke antennes van Atrium die
zich op haar grondgebied bevinden (Brussel Centrum en Bockstael). Die ondersteuning neemt
niet alleen de vorm aan van oriëntatie van en hulp aan de handelaars in hun methodes, maar
ook van een sensibilisering voor de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling. Op dat
vlak maken de acties van Atrium de handelaars attent op duurzame commerciële praktijken:
stabiele werkgelegenheid, gezelligheid, doeltreffend beheer van het voortgebracht afval (en
dan voornamelijk van de verpakkingen), advies voor een rationeler energieverbruik, gebruik van
duurzame materialen, lager verbruik voor verwarming, gebruik van spaarlampen, enz. In 2008 en
2009 werden verschillende acties gevoerd voor het gebruik van herbruikbare zakken door de
handelaars. Eveneens in 2008 werd een gids voor netheid gepubliceerd voor de handelaar.
Sinds 2009 adviseert Atrium de handelaars op basis van het informaticaprogramma ‘Ecotips’
over het energieverbruik in kantoren en handelszaken. De Stad nodigt de handelaars ook met
aandrang uit om hun kerstverlichting van led-lampen te voorzien.

Daarnaast sensibiliseert het Departement Stedenbouw sinds de vankrachtwording van de
Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening voor de Zone van de Grote Markt de
handelaars binnen de UNESCO-perimeter bij hun plannen om hun commerciële ruimte om te
bouwen. De sensibiliseringsbrochure voor de Verordening bevat ook een rubriek over duurzame
handelszaken, waar de handelaars worden aangemoedigd om bepaalde praktijken toe te
passen. Zo worden ze geadviseerd om voorrang te geven aan duurzame materialen, een groen
dak aan te leggen, energie te besparen, enz. Er werd ook een UNESCO-beheerder aangesteld.
Die moet onder meer die acties coördineren en de rol van tussenpersoon vervullen tussen de
verschillende diensten van de Stad, de handelaars en de inwoners van de UNESCO-perimeter.

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

Milieu: energiebesparing - gebruik van duurzame materialen - vermindering van de
afvalberg / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de energiekosten - uitbreiding klantenbestand / Begunstigden:
de handelaars
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•
•

Sociaal: duurzaam commercieel gedrag (onthaal, gezelligheid) - ethisch beheer van de
arbeidsrelaties / Begunstigden: de klanten en de werknemers
Governance: partnership tussen verschillende structuren - transparantie van de acties die
door de Stad worden ondersteund / Begunstigden: de handelaars

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies van de Stad aan de vzw Atrium en de verenigingen van handelaars - human resources
van de Stad die ter beschikking van de vzw Atrium worden gesteld - interne (Handel,
AOS/UNESCO) en externe knowhow voor de sensibilisering

Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen (Cel Handel) en het
Departement Stedenbouw (Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Stad) in partnership met
de vzw Atrium, de handelaars en de verenigingen die hen vertegenwoordigen
Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Atrium Brussel Centrum : 5 winkels van
de 9, die dankzij Atrium zijn geopend,
hebben een sensibiliseringsbezoek
(ecotips) gehad in 2011

Doelstellingen

Indicatoren

Verhoging van de
sensibilisering van de
handelaars door Atrium en
door de UNESCO-beheerder

Aantal
sensibiliseringsbezoeken voor
duurzame ontwikkeling door
Atrium en door de UNESCObeheerder in de
handelszaken

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

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

Atrium Bockstael : 0 in 2011

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

Deelnemen aan en sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling

ACTIE 1.3.05

LOKALE INITIATIEVEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING STEUNEN

De context, het doeleinde en de actie
In het kader van die Agenda 21 lanceerde de Stad in 2011 voor het eerst een projectoproep
voor lokale initiatieven rond duurzame ontwikkeling. Het College van Burgemeester en
Schepenen trekt een jaarlijks budget uit van 18.000 euro aan subsidies om lokale initiatieven
rond duurzame ontwikkeling in de Stad Brussel aan te moedigen.
Het doel van die oproep was om rekening te houden met de ecologische uitdagingen waar
onze planeet mee te maken krijgt, door de burgers te mobiliseren en een andere manier van
leven en ontwikkeling te bevorderen.
De projectoproep werd voornamelijk gericht naar inwoners, verenigingen (wijken, handelaars)
en scholen. De projecten moeten binnen een of meerdere van de volgende domeinen vallen:
sensibilisering rond duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en groene ruimten, water, energie, afval
beperken en beter recycleren, duurzame voeding en consumptie, sociale integratie, toegang
tot cultuur en kennis, leefomgeving, tewerkstelling en economische ontwikkeling, sociale
economie.

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

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

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Jaarlijks budget voor subsidies - human resources van de Stad om de kandidaten te begeleiden,
de dossiers administratief te ondersteunen en de opvolging en evaluatie - externe middelen voor
de jury

Leider en partnerships : de Coördinatie van de Lokale Agenda 21
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Evaluatie van de actie :
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

18 kandidaturen ingediend voor
projectoproep 2011

Stijging van lokale
zichtbaarheid en
belangstelling voor
projectoproep

Aantal ingediende kandidaturen
voor projectoproep ‘lokale
initiatieven voor duurzame
ontwikkeling’

Budget van 18.000 euro
toegekend aan verschillende
initiatieven (2011)

Stabilisatie of stijging jaarlijks
budget van de Stad

Jaarlijks budget toegekend door
de Stad aan ‘lokale initiatieven
voor duurzame ontwikkeling’

Te veel geselecteerde projecten
worden niet zoals voorzien
verwezenlijkt

90% van de prijswinnaars
heeft het voorziene project
verwezenlijkt

Percentage prijswinnaars die het
voorziene project hebben
verwezenlijkt
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1.4 KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING EN BEHEER
VAN DE HUMAN RESOURCES

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

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

57

Modern en doeltreffend bestuur

Actiedomein :
ACTIE 1.4.1

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources
AANBOD AAN GEDECENTRALISEERDE DIENSTEN VERBETEREN

De context, het doeleinde en de actie
In overeenstemming met het algemene beleidsprogramma van de Stad betekent goed bestuur
in de praktijk dat een op de burgers gerichte administratie buurtdiensten aanbiedt. In dat
verband werden in het verleden al stappen gezet : de invoering van verbindingsbureaus (waar
kunnen inwoners die niet in het centrum wonen, de belangrijkste administratieve documenten
verkrijgen, zoals identiteitskaarten en attesten van gezinssamenstelling, of adreswijzigingen
melden), de uitvoering van een externe audit van de diensten van het Departement
Demografie (dit audit raadde aan om enerzijds openingsuren uit te breiden en anderzijds de
dienstverlening uit te breiden tot andere administratieve stappen) en de opening in 2013 van 3
gedecentraliseerde antennes voor geboorteaangiften ingehuldigd, nl. in het UVC Brugmann, in
het St-Jansziekenhuis en het UMC Sint-Pieters.

Deze diensten hebben veel succes waardoor de wachtrijen in het Administratief centrum
opmerkelijk afgenomen zijn. Toch impliceert de uitbreiding van de dienstverlening in de
gedecentraliseerde bureaus een grotere veelzijdigheid van het personeel dat aan die bureaus
wordt toegewezen. Dit betekent dan ook dat daarvoor een geschikte opleiding moet worden
voorzien.

Op het grondgebied van de Stad zijn momenteel 5 verbindingsbureaus beschikbaar (Laken,
Neder-Over-Heembeek, Haren, Noord-Oost en Terkameren) en 3 gedecentraliseerde antennes
voor geboorteaangiften ingehuldigd, nl. in het UVC Brugmann, in het St-Jansziekenhuis en het
UMC Sint-Pieters

De burger van de Stad Brussel heeft dus een gedecentraliseerde bureau en een administratief
dienstverlening in zijn buurt. Er moet steeds de dienstverleningskwaliteit waarborgen en het
aantal beschikbaar producten in deze gedecentraliseerde bureaus verhogen.

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

Governance : nabijheid van de diensten en verbetering van de uitwisseling van
informatie tussen de Stad en haar inwoners / Begunstigden: de inwoners en de Stad
Milieu: vermindering van de verplaatsingen van de burgers naar het centrum van de
stad / Begunstigden: de gemeenschap
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•
•

Sociaal: herstel van de band tussen de inwoners en de administratie / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: aanzienlijke tijdwinst voor de gebruikers dankzij de kortere wachtrijen voor de
loketten / Begunstigden: de inwoners

Uitvoering van de actie :
Middelen : Kostprijs van de informatisering van de diensten en de opleiding van het personeel

Leider en partnerships : Het Departement Demografie in samenwerking met het Departement
Personeel (Cel Opleiding)
Frequentie van de besturingsvergaderingen
Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding

2009

-

Uitvoering
Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie :
Beginsituatie

Doelstellingen

Gekozen indicatoren

Beperkt
dienstenaanbod in de
gedecentraliseerde
bureaus

Uitbreiding van de
dienstverlening in de
gedecentraliseerde
bureaus

Aantal producten
beschikbaar in de
gedecentraliseerde
bureaus

282 bezoeken per dag
aan de
gedecentraliseerde
bureaus (2011)

Toename van het
bezoek aan de
gedecentraliseerde
bureaus

Aantal bezoeken per
dag aan de
gedecentraliseerde
bureaus

Uitbouw van
gedecentraliseerde
diensten “geboorten”

Uitbreiding van de
dienstverlening in de
gedecentraliseerde

Aantal bezoeken per
dag aan de
gedecentraliseerde

Evaluatieperiode
Januari 2017

Januari 2017
Januari 2017
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diensten “geboorten”

dienst “geboorten”

Actieterrein:

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.02
EEN UNIEK LOKET

FORMALITEITEN VOOR DE HUURDERS VEREENVOUDIGEN DOOR MIDDEL VAN

De context, het einddoel en de actie:
De Grondregie is een openbare verhuurder die uit een hele reeks departementen bestaat: een
verhuurkantoor, een technische dienst, een departement dat zich bezighoudt met de
afrekeningen, een boekhouding en departementen die verantwoordelijk zijn voor de
behandeling van geschillen, voor de renovatie van het patrimonium, voor de schoonmaak- en
de onderhoudswerkzaamheden, voor de vastgoedproductie,voor de valorisatie van het
patrimonium enz… Hoewel deze organisatie complex is, is het niet de bedoeling dat de huurder
zich daaraan moet aanpassen. Daarom werd beslist om een uniek loket in het leven te roepen,
dat rechtstreeks in contact staat met de algemene directie en dat erover moet waken dat
iedere aanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld. Voor de invoering van dat unieke loket
waren niet zoveel middelen nodig, aangezien het veeleer gaat om een reorganisatie van het
werkkader, met onder meer de installatie van vier ontmoetingsruimten, die een zekere sfeer van
vertrouwelijkheid creëren.

Vroeger werden deze laatste van de ene dienst naar de andere gestuurd omdat er niet één
referentiepersoon was. Sinds mei 2009 hebben de huurders één enkele contactpersoon die hun
aanvragen centraliseert en zich met de opvolging ervan bezighoudt – wat uiteindelijk tot een
administratieve vereenvoudiging leidt. Overigens worden ook heel wat problemen opgelost
door het feit dat het unieke loket van 09.00 tot 16.00 u telefonisch bereikbaar is. Daardoor
hoeven de huurders zich niet telkens te verplaatsen. De geplande actie is dan ook bedoeld om
de effecten te meten van deze nog recente voorziening.

-

Een uniek loket oprichten
De communicatie tussen de Grondregie en haar huurders rationaliseren
De duur voor tussenkomst verbeteren

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

Governance: administratieve vereenvoudiging - betere communicatie / Begunstigden:
de huurders en de beambten van de Stad
Milieu: beperking van het aantal verplaatsingen / Begunstigden: de gemeenschap
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human resources van de Grondregie voor de opvolging van de bereikte resultaten

Sturing :

Start

Etappes van het project
Voorbereiding

2009

Uitvoering

2009

Voltooiing

Eerste evaluatie

2009

Evaluatie van de actie:
Begintoestand
95% van de interventies
werden gerealiseerd binnen
de maand (2011)

Doelstellingen s
Kortere termijn voor de
tussenkomst

Indicatoren
% interventies gerealiseerd
binnen de maand
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Actiedomein :

Kwaliteit van de dienstverlening en beheer van de human resources

ACTIE 1.4.03
HET GEVOEL VAN HET ALGEMEEN WELZIJN OP HET WERK BIJ HET
STADSPERSONEEL VERHOGEN
De context, het doeleinde en de actie
Naast een juridische en morele waarde, is welzijn op het werk ook een indicator voor prestaties
en efficiëntie.
Een engagement op vlak van welzijn op het werk vereist de overgang van een herstellingslogica
(absenteïsme, turn-over, gebrek aan motivatie of betrokkenheid, stress, ... ) naar een
preventielogica van de psychosociale risico's of meer globaal het bevorderen van de
gezondheid en het welzijn op het werk.

De indicatoren die een beeld moeten geven van het algemeen welzijn op het werk situeren zich
rond een aantal onderwerpen: preventie van (langdurige) ziekte, de voordelen die de Stad
Brussel aan haar personeel aanbiedt, vorming, ziekteabsenteïsme en vrijwillig ontslag

Al de personeelsleden voelen zich zeer goed op het werk, wat hun prestaties en efficiëntie
verhoogt.

1.

De welzijnssituatie van de werknemers van de stad Brussel op het werk begrijpen

2.

De personeelsleden die om medische redenen aangepast werk dienen te doen

3.
De personeelsleden
(herklassering)

die

om

medische

redenen

nieuw

werk

dienen

te

doen

4.

Verhoging van het aantal acties voorgesteld aan het personeel van de Stad Brussel om
gratis of tegen verminderde prijs deel te nemen aan Brusselse evenementen

5.

Verhoging van het aantal deelnemers aan evenementen die exclusief voor het
stadspersoneel georganiseerd worden zoals het Bal, Sinterklaas voor de kinderen van de
personeelsleden, circus Bouglione…

6.

Verhoging van het aantal aanvragen voor premies bij SoBru: geboorte, huwelijk, kind met
een handicap,..

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

62

Modern en doeltreffend bestuur
7.
Voldoen aan het aantal aanvragen van personeelsleden om in een deeltijds regime te
werken
8.

Verhoging van het aantal kinderen van personeelsleden die deelnemen aan kampen en
speelpleinen, georganiseerd via de stad Brussel

9.

2 % van de loonkost wordt besteed aan de vorming van het personeel

10.

Verhogen van het gemiddeld aantal dagen vorming per personeelslid per jaar

11.

In kaart brengen van het vrijwillig ontslag

12.

In kaart brengen van het ziekteabsenteïsme

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

Governance : een beleid voeren om een bedrijfscultuur te ontwikkelen en in te voeren,
alsook een beter extern imago / Begunstigden : de personeelsleden van de Stad
Sociaal: de samenhang en het welzijn verbeteren / Begunstigden: de personeelsleden
van de Stad
Economie: optimalisatie van de prestaties/ Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Interne middelen van het Departement Personeel, met inbegrip van de interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Leider en partnerships :
Het Departement Personeel (IDPBW, Cel Vorming, Cel Interne Communicatie)
het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport, de VZW Jeugd in Brussel/ Jeunesse à
Bruxelles en SoBru.

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding : enquête

2017

Eind 2017

Uitvoering:

2018

Zonder einde

-

vastleggen indicatoren
Meting indicatoren
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Eerste evaluatie

31.12.2018

Evaluatie van de actie :
Begintoestand

Doelstellingen
1. De situatie van het welzijn
op het werk van de
werknemers van de Stad
Brussel begrijpen

Indicatoren
- Kwalitatieve enquête bij de
werknemers van de Stad.
- Enquête bij de personeelsleden
die de Stad verlaten.
- Rapport van de enquête met
de meerwaarde (sterke punten),
zwaktes, opportuniteiten en
bedreigingen in termen van
welzijn + definitie van de criteria
van welzijn op het werk voor de
werknemer van de Stad.
- In functie van de resultaten van
de enquête: de gekozen
indicatoren herzien en
aanpassen/voorstellen van
nieuwe prioritaire operationele
indicatoren

- xx personeelsleden kregen
aangepast werk, na behandeling
van hun dossier op de Medisch
Administratieve Commissie

2. De personeelsleden die
om medische redenen
aangepast werk dienen te
doen

- Het aantal personeelsleden die
aangepast werk kregen, na
behandeling van hun dossier op
de Medisch Administratieve
Commissie.
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- xx aantal medische
herklasseringen (voor
personeelsleden die definitief
ongeschikt zijn voor hun functie)
werden gerealiseerd

3. De personeelsleden die
- Het aantal personeelsleden die
om medische redenen nieuw nieuw werk kregen
werk dienen te doen
(herklassering).
(herklassering)
- Het percentage medische
herklasseringen die succesvol
waren. (personeelsleden die na 6
maanden werkzaam zijn in de
nieuwe of aangepaste functie
tov het totaal aantal
personeelsleden waarvoor een
nieuwe job werden voorgesteld.)

37 acties voorgesteld aan het
personeel van de Stad Brussel om
gratis of tegen verminderde prijs
deel te nemen aan Brusselse
evenementen

4.Verhoging van het aantal
acties voorgesteld aan het
personeel van de Stad Brussel
om gratis of tegen
verminderde prijs deel te
nemen aan Brusselse
evenementen

- Aantal acties voorgesteld aan
het personeel van de Stad Brussel
om gratis of tegen verminderde
prijs deel te nemen aan Brusselse
evenementen door de cel
communicatie en SoBru

1026 deelnemers aan
evenementen die exclusief voor
het stadspersoneel georganiseerd
worden

5. Verhoging van het aantal
deelnemers aan
evenementen die exclusief
voor het stadspersoneel
georganiseerd worden zoals
het Bal, Sinterklaas voor de
kinderen van de
personeelsleden, circus
Bouglione, etc.

- Feed-back bevraging met
betrekking tot het evenement
(steekproef) door middel van een
suggestiebox.

xx aanvragen voor premies die bij
SoBru worden gegeven

6. Verhoging van het aantal
aanvragen voor premies bij
SoBru: geboorte, huwelijk,
kind met een handicap,..

- Aantal deelnemers aan
evenementen die exclusief voor
het stadspersoneel
georganiseerd worden
- Het aantal aanvragen voor
premies bij SoBru
- Het verhogen van het aantal
informatiekanalen voor de
premies naar 3 kanalen: intranet
(rubriek voordelen), algemene
info en brochures
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15 % personeelsleden van de Stad
werkt niet voltijds

7. Voldoen aan het aantal
aanvragen van
personeelsleden om in een
verminderd regime te werken

- Het aantal personeelsleden die
een aanvraag doen om deeltijds
te werken en waaraan een
positief gevolg werd gegeven.
- Tevredenheid van het
personeelslid dat deeltijds werkt:
de werklast van het personeel
objectiveren en aanpassen aan
het aantal te werken uren

XX kinderen van personeelsleden
nemen deel aan kampen en
speelpleinen georganiseerd via de
Stad Brussel

8. Verhoging van het aantal
kinderen van
personeelsleden die
deelnemen aan kampen en
speelpleinen, georganiseerd
via de stad Brussel

- % van de personeelsleden die
hun kinderen hebben
ingeschreven voor deze kampen
en speelpleinen
- enquête bij de ouders (gelinkt
aan de eerste enquête)
- Verdeling via 2
informatiekanalen: brochure en
intranet

1,45% van de loonkost wordt
besteed aan de vorming van het
personeel

9. 2 % van de loonkost wordt - % van de loonkost dat wordt
besteed aan de vorming van besteed aan de vorming van het
het personeel
personeel

Gemiddeld werd 2 dagen vorming 10. Garanderen van het
georganiseerd per personeelslid
gemiddeld aantal
voor het voltallige personeel
georganiseerde dagen
vorming per personeelslid
per jaar.
xx personeelsleden dat vrijwillig
ontslag neemt

11. Het aantal vrijwillige
ontslagen in kaart brengen

- Gemiddeld aantal
georganiseerde dagen vorming
per personeelslid per jaar
- % personeelsleden per niveau
die deelnemen aan een vorming
- het aantal personeelsleden dat
vrijwillig ontslag neemt.
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Geen kaart van absenteïsme

12. Het absenteïsme in kaart
brengen

- het algemeen percentage
ziekteabsenteïsme van de
personeelsleden
- het percentage
ziekteabsenteïsme van de
personeelsleden per niveau
- het percentage
ziekteabsenteïsme van de
personeelsleden per categorie
- het gemideld aantal periodes
dat personeelsleden ziek zijn per
niveau
- het gemiddeld aantal periodes
dat personeelsleden ziek zijn per
categorie
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1.5 OPENBARE FINANCIËN

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

Openbare financiën

ACTIE 1.5.01
DE LOGICA VAN DUURZAME ONTWIKKELING INTEGREREN IN
GEMEENTEBELASTINGEN
De context, het doeleinde en de actie
Heel wat nationale of lokale overheden in België en in het buitenland trachten al enkele jaren
hun fiscaliteit geheel of gedeeltelijk te heroriënteren om op die manier de burgers te bewegen
tot een meer verantwoordelijk gedrag op sociaal, economisch of ecologisch vlak of, anderzijds,
schadelijk geacht gedrag te beboeten. Ook de Stad Brussel past deze methode toe. De
belastingen die worden geheven, zullen eerst nauwkeurig geanalyseerd worden om ervoor te
zorgen dat de gemeentebelasting bij een ongewijzigde fiscale druk volop de logica van de
duurzame ontwikkeling integreert. Om de globale fiscale druk niet te verhogen, zouden de
inkomsten uit de belastingen op schadelijk gedrag symbolisch kunnen worden gecompenseerd
door de toekenning van premies of de verlaging van andere belastingen aangaande meer
duurzaam gedrag.

Er zijn verschillende acties voorzien om het besluitvormingsproces voor te bereiden. In de eerste
plaats komt het erop aan om de officieel aanbevolen strategieën ten gunste van een duurzame
fiscaliteit te inventariseren, aangezien de maatregelen van de Stad in dezelfde logica moeten
passen van het op Europees, Belgisch en regionaal niveau gevolgde beleid. Gelijktijdig dient de
nodige informatie te worden verzameld over de ervaringen van de Brusselse, Belgische of
buitenlandse overheden op het gebied van de duurzame fiscaliteit en dienen voorstellen te
worden geformuleerd om de fiscaliteit van de Stad te heroriënteren. Bij die
informatieverzameling zullen ook andere goede praktijken in verband met de financiële
aspecten van lokale Agenda 21’s verzameld worden, wat dan misschien als inspiratiebron kan
dienen voor de invoering van andere acties. Daarnaast is een screening voorzien van de
geldende reglementen, zodat een duidelijk zicht wordt verkregen op de maatregelen die een
nadelige invloed hebben op de duurzame ontwikkeling en de mogelijkheden om bestaande
belastingen te wijzigen met het oog op het creëren van incentives die moeten leiden tot gedrag
dat meer op duurzame ontwikkeling is gericht.

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

Governance :: maatregelen met een gunstige invloed op duurzame ontwikkeling en met
een rechtstreekse impact op de andere pijlers : / Begunstigden : de gemeenschap
Milieu: / Begunstigden : de gemeenschap
Sociaal: / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: / Begunstigden: de gemeenschap
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Uitvoering van de actie :
Middelen :
Een persoon van niveau A om de actie uit te voeren (minstens 64 werkdagen) - externe
samenwerkingsverbanden
Leider en partnerships :
Het Departement van Financiën in samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en gespecialiseerde onderzoekscentra
Frequentie van de besturingsvergaderingen
Sturing :
Etappes van het project

Start

Voorbereiding

2010

Uitvoering

Voltooiing

Doorlopend

Eerste evaluatie

2011

Evaluatie van de actie :
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

44 in voege zijnde
belastingreglementen (2010)

Geleidelijk screenen van de
belastingreglementen en
goedkeuren van wijzigingen

Aantal belastingreglementen die
ten gunste van de duurzame
ontwikkeling werden gewijzigd
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Actiedomein :

Openbare financiën

ACTIE 1.5.02
FISCALITEIT BENUTTEN ALS MIDDEL IN DE STRIJD TEGEN LEEGSTAND EN
BRAAKLIGGENDE GRONDEN
De context, het doeleinde en de actie
Een van de prioritaire doelstellingen die zowel door de Stad als door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werden aangekondigd, betreft de uitbreiding van het aanbod openbare woningen ten
opzichte van de nog steeds groeiende vraag. Daarbij wordt gelet op de concentratie van de
bebouwing ten nadele van de spreiding van de gebouwen – een benadering die meer
middelen vergt. Een andere doelstelling heeft betrekking op het harmonieuze delen van de
stedelijke omgeving, de maatschappelijke en functionele diversiteit en het behoud van de
visuele kwaliteit van de stad als onschatbaar historisch en toeristisch patrimonium.

Ondanks de inspanningen die de Stad al vele jaren levert op het gebied van de bestrijding van
verkrotting, braakliggende terreinen en constructies zonder bestemming, tellen we op het
grondgebied van de Stad momenteel nog altijd tot 500 handelszaken waarvan de
bovenverdiepingen leeg staan en ongeveer 200 gebouwen en terreinen die verlaten,
verwaarloosd, onbewoond of onafgewerkt zijn. Toch zette de Stad hiervoor in de loop der tijd
verschillende innoverende hulpmiddelen in. We denken daarbij aan de coördinatie van de strijd
tegen de stadskankers en de toekenning van een specifieke opdracht aan de Afvaardiging voor
de Ontwikkeling van de Stad (AOS). Deze laatste heeft het systematisch gebruik maken van de
verschillende hefbomen als opdracht– gaande van een eenvoudig contact met de eigenaars
om hen aan te moedigen om de ruimten in kwestie te herstellen en opnieuw te laten bewonen,
tot en met de stopzetting en zelfs de onteigening van een zaak over stimulansen via premies tot
de aanleg van afzonderlijke toegangen of de toepassing van de belastingen op verlaten
gebouwen en terreinen (cf. Acties 3.1.8 en 3.1.9).

Uitgerekend deze laatste hefboom werd in 2010 herzien in een poging om hem doeltreffender te
maken. De nieuwe tekst van het goedgekeurde belastingreglement bevat dan ook talrijke
aanpassingen: zo werd het toepassingsgebied van het reglement uitgebreid en beter
omschreven, werd de procedure voor vaststellingen gewijzigd in een streven om het
administratieve werk te verlichten en werden de oorzaken voor vrijstelling beperkt en
gereorganiseerd. Nu de nieuwe tekst van kracht is geworden, blijkt dat de nieuwe verordening
een groter team beëdigde controleurs vereist die bevoegd zijn om vaststellingen te doen.
Bovendien moeten die controleurs kunnen beschikken over een informatica-uitrusting waarmee
ze rechtstreeks op het terrein beknopte, maar toch volledige en juridisch stevige vaststellingen
kunnen doen. Dit zijn dus de volgende inspanningen die zullen worden gedaan voor de
optimalisatie van de doeltreffendheid van deze belasting.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•
•

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

Uitvoering van de actie :
Middelen :
3 en 5 extra beambten voor de belastingsdienst - aankoop van mobiele apparaten en software
voor de invoering van de vaststellingen

Leider en partnerships :
Het Departement van Financiën in partnership met het Departement Stedenbouw

Frequentie van de besturingsvergaderingen

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding

2012

-

Doorlopend

-

2012

-

Uitvoering
Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie :
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

72

Modern en doeltreffend bestuur

Vermeerdering van het
aantal gekende gebouwen
effectief belast

% van het aantal gekende
gebouwen / effectief belast
gebouwen

68 kohierartikelen op 02/04/2012

Vermuindering van het
aantal verlaten gebouwen
en terreinen

Aantal verlaten, verwaarloosde,
onbewoonde of onafgewerkte
gebouwen en gronden
ingekohierd

2.302.375 euro (02/04/2012)

Toepassen van het
belastingreglement op de
onroerende goederen
waarvan de staat van
leegstand of verwaarlozing
werd vastgesteld

Totaal bedrag dat ingekohierd
werd in het kader van het
belastingreglement betreffende
leegstand en braakliggende
gronden

1.545.500 euro (02/04/2012)

Toepassen van het
belastingreglement op de
onroerende goederen
waarvan de staat van
leegstand of verwaarlozing
werd vastgesteld

Totaal bedrag dat geïnd werd in
het kader van het
belastingreglement betreffende
leegstand en braakliggende
gronden
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Actiedomein :

Openbare financiën

ACTIE 1.5.03

BEROEP OP SUBSIDIES UITBREIDEN EN OPTIMALISEREN

De context, het doeleinde en de actie
De Stad ontvangt ieder jaar een groot aantal specifieke subsidies. Hiertoe heeft ze in haar
budget voor 2010 meer dan 80 miljoen euro ingeschreven dat van een honderdtal verschillende
subsidieprogramma’s afkomstig is. Die situatie zou nog geoptimaliseerd kunnen worden. De
subsidies worden immers door ieder Departement en dienst aangevraagd, opgevolgd en geïnd
in functie van de respectieve bevoegdheden, zonder dat de informatie over de
subsidieprogramma’s waarvan de Stad zou kunnen genieten wordt gecentraliseerd. Bovendien
wordt ook niet opgevolgd wat voor ieder onder hen wordt voorbehouden.

Die toestand leidt tot vier problemen. In de eerste plaats wordt voor bepaalde
subsidieprogramma’s geen aanvraag ingediend door de Stad, doordat de dienst die
verantwoordelijk is voor de betreffende materie of de bevoegde schepenen er niet van op de
hoogte zijn. Vervolgens doet de Stad vooral een beroep op subsidieprogramma’s om projecten
die ze wil initiëren en ondersteunen, mee te financieren. De Stad heeft echter de identificatie
van alle beschikbare subsidies nog niet gesystematiseerd waarmee eventueel projecten
worden geïnitieerd die van de voordelen van de bestaande programma’s zouden kunnen
genieten. Daarnaast blijkt de opstelling van een kandidatuur voor een projectoproep in
bepaalde gevallen een complexe taak, waarvoor de hulp van een specialist moet worden
ingeroepen. Ten slotte worden heel wat subsidies ingeschreven op de jaarlijks gestemde
begroting, welke dan uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk worden geïnd. Dit kan het gevolg zijn
van een ingeschreven subsidie, die nog niet werd bevestigd en uiteindelijk niet wordt
toegekend. Ofwel is het te wijten aan het niet verzekeren van de noodzakelijke administratieve
opvolging om een maximaal deel van de subsidie te innen.

De Vereniging van de Steden en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB)
heeft een database samengesteld met daarin de subsidies die van belang kunnen zijn voor de
Brusselse gemeenten. De VSGB geeft zelf aan dat die database niet volledig is. Europese
subsidies worden er bijvoorbeeld niet in opgenomen, waardoor de Stad heel wat potentiële
inkomsten niet of onvoldoende benut.

Binnen het Departement van Financiën zou dan ook een cel ‘Subsidies’ moeten worden
opgericht. Die cel zou de volgende taken op zich moeten nemen:
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1. Regelmatig contact opnemen met de ambtenaren van ieder departement die
verantwoordelijk zijn voor de aanvragen van subsidies, waardoor een netwerk wordt
samengesteld van referentiepersonen voor de subsidies.
2. Projectoproepen onderzoeken en ze doorspelen aan de diensten die er zouden kunnen op
antwoorden, en dit zowel voor bestaande activiteiten als voor nieuwe en nog te initiëren
activiteiten.
3. De voorbereiding van het dossier begeleiden op basis van de daartoe ontwikkelde
specifieke know-how die op dat gebied werd ontwikkeld.
4. Constant in contact staan met de controle van de uitgaven en de inkomsten, zodat iedere
uitgave die het voorwerp zou kunnen uitmaken van een subsidie en waarvan het ontwerp
van besluit de redenen niet vermeldt waarom er geen gebruik wordt gemaakt van die
subsidie, een ongunstig advies krijgt.
5. Nauwkeurige criteria opstellen, die toelaten een subsidie in de begroting in te schrijven.
6. Het verzekeren van voldoende opvolging, zodat van de volledige subsidie kan worden
genoten.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
Governance : goed beheer van de openbare financiën met een onrechtstreekse
impact op de andere pijlers milieu, sociaal en economie / Begunstigden: de
gemeenschap
Uitvoering van de actie :
•

Middelen :
-

Een cel ‘Subsidies’ bij het Departement van Financiën

-

Opleiding van de personen werkzaam bij de cel ‘Subsidies’

-

Aanduiden van referentiepersonen in andere betrokken departementen

Leider en partnerships :
Het Departement van Financiën in partnership met de departementen die in aanmerking
komen om subsidies te zoeken en te beheren

Frequentie van de besturingsvergaderingen
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Sturing :
Etappes van het project

Start

Voorbereiding

2011

Uitvoering

Voltooiing

Doorlopend

Eerste evaluatie

2015

Evaluatie van de actie :
Begintoestand

Doelstellingen

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

Oprichten van een cel
‘Subsidies’ binnen het
Departement van Financiën
en specifieke opleiding voor
het zoeken van subsidies

Niet inning of ondermaats gebruik
van sommige subsidies

Innen en volledig gebruiken
van toegekende subsidies

Indicatoren
Opleiding van het personeel (3)

Verschil tussen financiële ruimte
en ontvangen subsidies
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1.6

OVERHEIDSOPDRACHTEN

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

Overheidsopdrachten

ACTION 1.6.01
GUNNEN VAN DUURZAME OPENBARE OPDRACHTEN VOOR TOEBEHOREN,
WERKEN EN DIENSTEN VAN DE STAD
De context, het doeleinde en de actie
In België vertegenwoordigt het financiële volume van de overheidsopdrachten bijna 15 % van
het Bruto Binnenlands Product (BBP). Rekening houden met duurzame ontwikkeling bij openbare
aankopen kan dan ook een groot verschil maken.
De afgelopen jaren heeft de wetgevende macht de reglementering van de
overheidsopdrachten uitgebreid met mechanismen die ervoor zorgden dat in de bijzondere
bestekken ook ecologische criteria en criteria op het gebied van de duurzame ontwikkeling
werden opgenomen.
De doelstellingen zijn dus:
De verhouding lastenkohiers met milieu- sociale en ethische clausules bij openbare
opdrachten voor alle departementen van de Stad, te verhogen.
- De updating van de milieu clausules om rekening te houden met nieuwe technologieen.
- De sensibilisering en de vorming van de beambten voor te zetten.
Hiervoor werd een commissie voor Duurzame aankopen opgericht, samengesteld uit
verschillende diensten en politieke kabinetten van de Stad alsook van externe experten, deze
heeft als opdracht aanbevelingen uit te brengen, het toevoegen van sociale-, milieu- en
etiscehe criteria bij de openbare opdrachten van de Stad te bevorderen, en bij bestaande
referenties indien deze financieel uitvoerbaar deze het aanbod van de Centrale Aankoopdienst
te beperken tot de duurzame opties;
-

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

•
•

Governance : Verbreiding aan duurzame instelling in het kader van de administratie.
Milieu : de impact beperken van de constructies en renovaties van gebouwen van de Stad
op het milieu bij de werken (hergebruik, sorteren van de afval, vervoer) en na de werken bij
het gebruiken van de gebouwen / begunstigden : in de inwoners van de Stad. Vermindering
van de ecologische impact van de overheidsopdrachten van de Stad / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: positieve impact van de maatschappelijke bepalingen - werkgelegenheid voor
laaggeschoolde personen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: Verantwoordelijk gebruik van het overheidsgeld - Ondersteuning van leveranciers
die het nodige belang hechten aan duurzame ontwikkeling / Begunstigden: de
economische marktspelers met ecologische prioriteiten

Uitvoering van de actie :
Middelen :
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Werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende departementen en externe experts
Versterking van de expertise van de Aankoopcentrale - Commissie duurzaam aankopen,
samenwerking tussen departementen / de correspondenten aankopen en met externe partners
- ontwikkeling van de informatica-tool.

Leider en partnerships :
Het Departement Aankoopcentrale in samenwerking met het Commissie duurzaam aankopen,
de andere diensten van de stad.
De vergaderingen van het commissie duurzame aankopen worden driemaandelijks.

Het Departement Stedenbouw in partnership met de andere betrokken departementen:
Wegeniswerken, Handel en Grondregie van de Stadseigendommen, Openbaar Onderwijs,
Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport

Frequentie van de besturingsvergaderingen: driemaandelijks

Sturing :

Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding
-

Samenstellen van eenwerkgroep

Mei 2016

Uitvoering
-

Studie van de hinderlijke sociale- en milieuclausules.
Opmaken van een verslag met de nieuwe clausules dewelke
aan het BLK moeten worden toegevoegd.
Aannemen door het College van het verslag
Gunnen van duurzame openbare opdrachten

Mei 2016

Oct. 2016

Nov. 2016

Februari
2017

Maart 2017
Maart 2017

doorlopend
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-

Opstellen van een dienstorder voor het instellen van de
werking van de Commissie duurzame aankopen.
Aanduiden van de Aankoop correspondenten
Contact nemen met de partners en de voorwaarden van
samenwerking bepalen
Opmaken van de planning voor de opdrachten voor te
leggen aan de Commissie en de uitgenodigde personen

Januari2016

Opstarten van de eerste vergadering Commissie duurzame
aankopen.
- Overleggen en overtuigen aangaande de motivering van de
adviezen van de aankoopcommissie
- Richting geven bij het toepassen van de adviezen van de
Commissie duurzame aankopen
- Opstellen van een nieuw lastenkohier met daarin opgenomen
de duurzame criteria
- 10 stedenbouwkundige pilootprojecten met daarin
opgenomen het nieuwe lastenkohier
- Aannemen van het nieuwe lastenkohier door het College
- Gunnen van duurzame opdrachten met daarin opgenomen
het nieuwe lastenkohier
Eerste evaluatie
-

Februari/Maart
2016

Januari 2017

Evaluatie van de actie :
Begintoestand
Opstarten van de commissie
duurzame aankopen

Doelstellingen
Samenstellen van de
commissie en uitgeven van
adviezen

Indicatoren
Aantal uitgebrachte adviezen
bij de vergaderingen van de
commissie duurzame
aankopen
Het percentage van adviezen
van de commissie in
toepassing

Niveau van het deskundig
onderzoek versterken

Behoud en ontwikkeling van
deskundig onderzoek bij de
Centrale aankoopdienst

Aantal uren van vormingen en
seminars
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Inventaris van de openbare
opdrachten

Bijwerken van de inventaris van
de duurzame openbare
opdrachten door CAD

Inventaris van de openbare
opdrachten beschikbaarheid
en bijwerken

Beperkte integratie bij de
opdrachten van de
duurzame criteria

Inlassen van duurzame criteria
bij gerichte opdrachten

Aantal duurzame openbare
opdrachten (leveringen en
diensten)

Beperkte integratie bij de
opdrachten van de
duurzame criteria

Inlassen van duurzame criteria
bij gerichte opdrachten

Percentage van duurzame
openbare opdrachten
(leveringen ne diensten)

Bestaande niet bindende
sociale- en milieuclausules
in de bijzondere
lastenkohieren (BLK) voor
werken en diensten

Studie en verduidelijking van
de sociale-, en milieuclausules
die moeten bindend zijn de
BLK voor werken en diensten

Verslag van de werkgroep, met
vermelding van alle nieuwe in
te lassen clausules,
zaangenomen door het
College van Burgemeester en
Schepenen

Inlassen en toepassen van de
nieuwe bindende sociale- en
milieuclausules in de BLK voor
werken en diensten

Typevoorbeelden van BLK voor
werken en diensten aangepast
zodat de nieuwe clausules van
toepassing zijn in de 10
pilootprojecten

Beoordeling van ervaring met
de 10 pilootprojecten
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Actieterrein:

Overheidsopdrachten

ACTIE 1.6.02 DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNEN VOOR DE LEVERINGEN EN DIENSTEN
VAN HET OCMW

Actie, doelstellingen en context:
Duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten is een belangrijk item. Door meer duurzame
overheidsopdrachten voor zijn leveringen en diensten te gunnen, hoopt het OCMW een verandering in
het consumptiegedrag op gang te brengen en een voorbeeldrol te spelen voor de burgers. Momenteel
wordt in sommige bestekken ook rekening gehouden met criteria op het gebied van de duurzame
ontwikkeling – bijvoorbeeld voor de aankoop van benodigdheden zoals papier, onderhoudsproducten,
zuinige elektrische huishoudtoestellen of schone voertuigen.

Toch wenst het OCMW die methode nog uit te breiden. De instelling hanteert daarbij de volgende vier
doelstellingen: (1) ecologische clausules integreren via labels of certificaties (kwalitatieve selectie) of
technische specificaties (uitvoeringsbepalingen) die aan iedere opdracht worden aangepast; (2) sociale
bepalingen integreren door de opdracht voor te behouden aan bepaalde categorieën van
ondernemingen of in de uitvoeringsbepalingen telkens wanneer dat mogelijk is; (3) de lijst van de
ondernemingen waarmee contact wordt opgenomen, heroriënteren in het kader van de onderhandelde
procedures naar ondernemingen in de sector van de integratie, van de sociale economie of met
certificaties op het gebied van de milieuvriendelijkheid telkens wanneer dat mogelijk is; (4) de
bewustwording bij de ambtenaren/klanten versnellen, zodat ze die producten aanvaarden.
Sinds begin 2011 hebben de personeelsleden van de Centrale Aankoopdienst, te dezen titel, het
netwerk van de duurzame openbare aankopers vervoegd, door het volgen van de vormings- en
begeleidingscyclus inzake openbare aanbestedingen en inlassing van milieucriteria en duurzame criteria,
georganiseerd door Leefmilieu Brussel.

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

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

Maatschappij: voorbeeldfunctie van het OCMW op het gebied van duurzame consumptie –
ondersteuning van de sociale economie/Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Grotere beschikbaarheid van de human resources die tijdens de opstelling van de bestekken de
mogelijke labels en/of technische kenmerken beheersen en/of het personeel dat die dienst zou kunnen
verlenen

Sturing en partnerships:
De Aankoopcentrale van het OCMW

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren
Aantal en volume van de
duurzame overheidsopdrachten

6 opdrachten van leveringen waarin
systematisch duurzame criteria
waren geïntegreerd (papier,
enveloppen, kantoormateriaal,
onderhoudsproducten, meubilair,
elektriciteit)

Verhoging van het aantal
opdrachten waarin
duurzame criteria zijn
geïntegreerd

Geen enkele specifieke
onderhandelingsprocedure voor de
sociale economie of de
milieuvriendelijke ondernemingen

Verhoging van het aantal
Aantal onderhandelingsprocedures
onderhandelingsprocedures waarvoor alleen contact wordt
opgenomen met ondernemingen
van dit type
uit de sociale economie of met
milieuvriendelijke ondernemingen
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Actiedomein :
ACTIE 1.6.03

Overheidsopdrachten
VOORRANG GEVEN A AN DE AANKOOP VAN DUURZAAM EN ETHISCH SPEELGOED

De context, het doeleinde en de actie

Er worden meer dan 1.500 kinderen opgevangen door de Stad via een netwerk van 37
infrastructuren (kinderdagverblijven, kinderopvangplaatsen en peuterspeelzalen). Het dagelijks
ter beschikking stellen
van speelgoed van hoogwaardige kwaliteit, stimuleert de nieuwsgierigheid en de ontdekkingszin
en prikkelt de zintuigen. Zij vormen dan ook een fundamenteel hulpmiddel voor het personeel
dat de affectieve en senso-motorische ontwikkeling van de allerkleinsten begeleidt.

De Stad doet een algemene inspanning om ecologische en sociale eisen in de verschillende
overheidsopdrachten te integreren. Daarom dienden de betrokken departementen bij de
Aankoopcentrale een aanvraag in tot wijziging van het bestek van de jaarlijkse opdracht, zodat
er ook een lijst van duurzaam speelgoed werd geïntegreerd. Intussen werd een eerste inventaris
opgesteld. Op basis daarvan werden enkele voorwerpen in hout met het FSC-label
geselectionneerd (puzzels, houten kralen, driewielers, enz.). De keuze werd ook gemaakt in
functie van het gebruikte materiaal (natuurlijke stoffen, zonder toxische verf, enz.). en aan de
hand van hun duurzaamheid (gemakkelijk afwasbaar, vervangstukken beschikbaar, enz.) Een
clausule in de opdracht stelt duidelijk dat de inschrijver ook een completere catalogus van
duurzaam speelgoed moet aanbieden (met poppen van gerecycleerde stoffen, ballen, enz.).

Op ethisch vlak werden de afgelopen jaren al vaker vragen gesteld over de speelgoedindustrie
– en dan meer bepaald in verband met de productieomstandigheden van de meest
voorkomende producten. De International Council of Toy Industry (ICTI) stelde dan ook een
charter van goede praktijken op, de ICTI Care. De inschrijvers van de opdracht zullen moeten
kunnen aantonen dat ze dat charter hebben ondertekend.

Het spreekt voor zich dat deze integratie stapsgewijs zal gebeuren in functie van de jaarlijkse
stockvernieuwing, zodat gaandeweg alle speelgoed in de kinderdagverblijven duurzaam is. Het
zal eveneens een aanpassing vergen van de verbruiksgewoonten in de kinderdagverblijven.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•
•

Governance : verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling binnen de
administratie / Begunstigden : de gemeentebeambten van de Stad, het is te zeggen:
de kinderbegeleidsters et de directrices van de verschillende opvanglokaties.
Milieu: beperking van het milieu-impact van de overheidsopdrachten van de Stad/
Begunstigden : de gemeenschap
Sociaal: voorbeeldfunctie van de Stad op het gebied van duurzame consumptie –
verspreiding van een cultuur van duurzame ontwikkeling bij de gezinnen/ Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: ondersteuning van de ondernemingen voor wie duurzame ontwikkeling
belangrijk is / Begunstigden: ondernemingen voor wie duurzame ontwikkeling belangrijk is

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Overleg tussen de betrokken diensten – fractie van het budget dat aan duurzame aankopen
wordt toegekend (30%)

Leider en partnerships :
Het Departement Demografie (Dienst ‘Het Jonge Kind) in samenwerking met de
Aankoopcentrale en met de steun van het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving)

Frequentie van de besturingsvergaderingen: jaarlijks

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding
1. Een lijst met duurzaam en ethisch speelgoed
opstellen gekozen uit het speelgoed dat
door de psychologen geselecteerd werd
2. Het project voorstellen op de
bestuursvergadering met de directrices
code 4
3. Het personeel (directrices en
kinderbegeleidsters) aansporen om voor
duurzaam en ethisch speelgoed te kiezen
4. Het percentage duurzaam en ethisch
speelgoed in de opvanglocaties verhogen.
Uitvoering
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1. – ontmoeting met de cel Milieuraadgeving
om een lijst met criteria op te stellen
waaraan eco-duurzaam speelgoed dient te
voldoen.
- De lijst met criteria opgesteld door de dienst
Milieuraadgeving vergelijken met de lijst met
speelgoed geselecteerd door de
psychologen
2. De lijst, waarvan 30% van het speelgoed
duurzaam en ethisch is, wordt voorgesteld
op de bestuursvergadering van de
directrices code 4
3. – een lijst opstellen met voorbeelden van
problematische producten voor de fysische
gezondheid van de kinderen
- Het project voorstellen tijdens de
pedagogische studiedagen in de
crèches
4. – percentage van het budget uitgegeven
aan duurzaam speelgoed
- bedrag uitgegeven aan duurzaam
speelgoed
Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie :
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

21,72% van het budget voor
Verhogen van het aantal
speelgoed werd toegewezen aan duurzaam speelgoed
duurzame producten (2011)
verhogen

Percentage van het budget
uitgegeven voor duurzaam
speelgoed

€3.040,60 uitgegeven aan
duurzaam speelgoed (2011)

Uitgegeven bedrag voor het
duurzaam speelgoed.
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Actieterrein:
ACTIE 1.6.05
HET OCMW

Overheidsopdrachten
DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNEN VOOR DE WERKEN EN DIENSTEN VAN

Actie, doelstellingen en context:
Sinds 1999 neemt het Departement der Werken van het OCMW in zijn bijzondere bestekken voor alle
opdrachten van werken (nieuwbouw/renovatie van nieuwe gebouwen, en dan meer bepaald van
woongebouwen) ter waarde van meer dan 750.000 euro een maatschappelijke bepaling (“sociale
clausule”) op. Deze is gericht op de rekrutering van werkzoekenden in de loop van de periode dat de
opdracht wordt uitgevoerd in het kader van de realisatie van investeringen van openbaar belang.

In het kader van het Programma ‘1000 woningen’ van de Stad en van het OCMW (2007-2012) en in
andere projecten van nieuwbouw en zware en halfzware renovatie wordt bij ieder bijzonder bestek van
opdrachten voor architectuurdiensten een Kwaliteitscharter gevoegd. Dit impliceert dat de
architectenkantoren projecten met hoge energieprestaties moeten voorstellen waarbij
milieuvriendelijke of natuurlijke materialen worden gebruikt. Om die doelstellingen te bereiken, worden
milieubepalingen (technische specificaties) in de bijzondere bestekken van opdrachten van werken
opgenomen in het kader waarvan de projecten zullen worden uitgevoerd.

Als de opdracht van architectuur of werken wordt gegund via een offerteaanvraag of een
onderhandelingsprocedure, worden gunningscriteria op het gebied van de duurzame ontwikkeling in
het bijzonder bestek opgenomen. Men zou de mogelijkheid kunnen bekijken om enerzijds een
maatschappelijke bepaling op te nemen in de opdrachten van werken met een waarde van minder dan
750.000 euro (wettelijke verplichtingsdrempel) en om anderzijds een maatschappelijke bepaling op te
nemen die de opdracht voorbehoudt aan ondernemingen uit de sociale integratiesector of de sociale
economie voor kleine renovatieopdrachten (cf. gevels).

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

Milieu: beperking van de impact van nieuwbouw of renovatie van gebouwen van het OCMW op
het milieu op het moment van de werkzaamheden en na de werkzaamheden bij het gebruik van
de gebouwen/Begunstigden: de bevolking van de Stad
Governance: verantwoordelijk gebruik van overheidsgeld - beperking van het energieverbruik
van de gebouwen van het OCMW (return on investment)/Begunstigden: het OCMW
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•

Sociaal: positieve impact van de maatschappelijke bepalingen - werkgelegenheid voor
laaggeschoolde personen/Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Opleiding en beschikbaarheid van de human resources voor de opstelling van de bestekken

Sturing en partnerships:
Het Departement der Werken van het OCMW

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

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

Indicatoren
Aantal opdrachten van
min dan 750.000 euros
die rekening houden
met de
maatschappelijke
bepalingen
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1.7

ERVARINGEN DELEN

Van het lokale tot het wereldwijde niveau bekleden de Stad en het OCMW een
bevoorrechte positie in het politieke, economische en sociale landschap. In
Brussel is er inderdaad een concentratie van functies en activiteiten waartussen
er een wisselwerking bestaat in het kader van internationale, federale,
gewestelijke en gemeentelijke invloeden. Door voorrang te geven aan
partnerships met de andere beleidsniveaus en door de uitwisseling van
werkingsmethoden te ontwikkelen tussen steden binnen thematische
netwerken, kaderen de Stad en het OCMW hun actie in een sterke dynamiek
van het delen van ervaringen en van wederzijdse verrijking. Deze aanwezigheid
en positionering oefenen een invloed uit op de gekozen oriënteringen, met
name op het gebied van duurzame ontwikkeling.
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Actieterrein:
Ervaringen delen
ACTIE 1.7.01 AANWEZIGHEID VAN DE STAD EN HET OCMW IN DE NETWERKEN VAN OVERLEG EN
UITWISSELINGEN OPTIMALISEREN
De context, het einddoel en de actie:
De Stad en het OCMW worden op het gebied van de uitdagingen voor deze planeet met
dezelfde problemen geconfronteerd als andere plaatselijke overheden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, in België of overal elders in de wereld. In het kader van de uitwisseling
van ervaringen heeft Brussel er alle belang bij om op de hoogte te blijven van de vooruitgang,
van de experimenten en van het succes van de ervaringen en het beleid dat door haar
collega’s werd gevoerd. Maar ook de Stad en het OCMW moeten hun competentie en hun
kennis delen met de overheden die daarnaar vragen. In de netwerken die daarvoor worden
opgezet, kunnen de Stad en het OCMW elkaar beter leren kennen en kunnen ook de andere
partijen hen beter leren kennen. De instellingen kunnen competenties en knowhow op alle
activiteitenterreinen uitwisselen en zijn dragers van nieuwe rijkdom en projecten. Die netwerken
bieden de mogelijkheid – of ze nu geografisch of thematisch zijn gestructureerd – om debatten
te voeren, de goede praktijken van een plaatselijk beheer te verspreiden en het standpunt van
de plaatselijke overheden te laten horen op het niveau van de regionale, nationale en
internationale instanties.
De Stad en het OCMW zijn dan ook van plan om zich enerzijds als vragende partij en anderzijds
als invloedrijke speler op te stellen. Ze moeten zich op een actieve manier positioneren in de
netwerken die vanuit strategisch oogpunt bekeken het best met hun knowhow en hun
behoeften overeenstemmen. Momenteel maken ze deel uit van een groot aantal netwerken,
maar toch bestaat er nog geen enkele totaalvisie over die deelnames. Niettemin lijken sommige
deelnames relevant maar onbenut, terwijl andere waarschijnlijk minder nuttig zijn. Gelijktijdig
lijken er netwerken te bestaan waarvan de Stad en het OCMW ten onrechte geen lid zijn. Deze
actie is er dan ook op gericht om de huidige betrokkenheid en deelname van de Stad en het
OCMW te verduidelijken, na te gaan of de verplichtingen in dat verband al dan niet worden
nageleefd, de relevantie en de ervaringen van die deelnames te evalueren en de deelnames
te evalueren die het overwegen waard zijn.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 beambte per entiteit, die verantwoordelijk is voor de invoering van het project (Stad en
OCMW)
Sturing en partnerships:
Het Departement Organisatie en het Kabinet van de Voorzitter van het OCMW (Cel
Communicatie en Gemeenschapsprojecten) in partnership met de vzw BRAVVO
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Verslag over de deelname van de
Stad in netwerken (2011)
OCMW in 2011:
Nationale netwerken : 2
Europese netwerken : 5
Internationale netwerken : 1

Doelstellingen
Formulering van aanbevelingen
die gericht zijn op de
optimalisatie van die deelnames
Toename van de aantal van de
netwerken waarin OCMW is
verwikkeld

Indicatoren
Rapport met aanbevelingen
om deelnames van de Stad
te optimaliseren
Aantal en aard van de
netwerken waarin OCMW is
verwikkeld
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Doelstelling 2 Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
Het beheer van de natuurlijke rijkdommen op wereldschaal is vandaag echt onhoudbaar geworden. Dit
is een alarmerende vaststelling. Een aantal gegevens zijn het waard om te worden aan herinnerd.

•

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

•

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

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

-

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

-

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

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

-

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

BIODIVERSITEIT EN GROENE RUIMTEN

Er zijn in Brussel veel en gevarieerde groene ruimten. Terwijl hun eerste functie sociaal blijft, als plaats
voor ontspanning en recreatie, is hun ecologische dimensie van wezenlijk belang voor de kwaliteit van
de stedelijke ruimten. De Stad en het OCMW willen dus het al aangevatte beleid van bescherming,
herwaardering en ontwikkeling van de groene ruimten voortzetten teneinde hun biologische waarde te
beschermen, te restaureren of uit te breiden. Deze acties zijn van primordiaal belang voor een Brussels
ecosysteem dat constant onder druk staat als gevolg van de concentratie van personen en activiteiten.
De Stad en het OCMW beschikken over meerdere actiemiddelen om daar iets aan te doen. Naast
gerichte interventies van onderhoud en beheer met betrekking tot de ruimten zelf kunnen de lokale
overheden meer bepaald gebruik maken van passende reglementaire maatregelen en van een
toegenomen bewustmaking van de bewoners en gebruikers van de diensten van de Stad.
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Actiedomein :
ACTIE 2.1.01

Biodiversiteit en groene ruimten
BEHEREN VAN GROENE RUIMTEN OP VERSCHILLENDE WIJZE

De context, het einddoel en de actie
« Een verschillend beheer » is een nieuwe trend in het beheer van groene ruimten. Meer in
overeenstemming met het actuele streven, gaat het verschillend beheer de weddingschap aan
met haar omgeving onder de vorm van een respectvol beheer en zonder verlies van de kwaliteit
. Tevens wordt tuinbouwkunde volledig in vraag gesteld, echter zonder deze te verbannen. Het
principe is dat voor elke groene ruimte de meest adequate beheermethode wordt toegepast,
rekening houdend met het gebruik ervan en de situering…. Voor sommigen is een intensief
beheer aangewezen, terwijl voor anderen een uitwendig beheer aangewezen is. Op
gemeentelijk vlak zal deze wijze van beheer het type van groene ruimte bepalen, de
biodiversiteit bevorderen en het gebruik van schadelijke producten verminderen.
Bij « een verschillend beheer » kies men zelf de plaatsen waar men de biodiversiteit wil
begunstigen, bijvoorbeeld door het gras slechts één of twee maal jaarlijks te hooien, door
aangepaste planten soorten te gebruiken aangepast aan de lokale condities en dit eerder dan
tuinbouw soorten die meer water of verzorging vragen. Men gaat eerder beroep doen op de
kennis dan op het gebruik van pesticiden om planten te verzorgen. Ook gaat men meer
doordacht overgaan bij het aanplanten van groene ruimten, om latere problemen tijdens de
onderhoudsfase te voorkomen zoals bomen te dicht bij elkaar planten, of te dicht bij gebouwen
en elektrische bedradingen.
(http://www.adalia.be/vpage.php?id=125)

Met zo een vorm van beheer, kunnen bepaalde principes van verschillend beheer ook worden
toegepast door particulieren.

In het kader van de biodiversiteit en het beheer van groene ruimten profileert zich de Stad. Wat
op hun beurt aanleiding geeft tot verschillende acties vermeldt in de hierna vernoemde fiches.

-

Actie 2.1.01.a : Beheer van de parken op verschillende wijze
Actie 2.1.01.b : Ontwikkelen en opwaarderen van het klein,groen patrimonium
Actie 2.1.01.c : identificeren en uitroeien van invasieve planten haarden in Openbare
Ruimten
Actie 2.1.01.d : Ontwikkelen van het stedelijk bos in Neder-Over-Heembeek
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Eigenlijk komt het erop neer het juiste onderhoud op de juiste plek toe te passen, om de
beschikbare middelen te optimaliseren

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

•

Governance: Optimaliseren van de menselijke middelen, de materialen en de financiënbetere verdeling van de taken- aanpassing van het materiaal / Begunstigde: de Stad
Milieu : /Begunstigden : de biodiversiteit-vermindering lees afschaffing van verdelgingsmiddelen- besparing op het water- beter afvalbeheer- verscheidenheid van de
omgevingen en landschappen
Sociaal : / Begunstigden : de inwoners, de gebruikers en het personeel ; bescherming van
de gezondheid van de werklieden en de gebruikers, verbetering van het welzijn en
levenskader van de inwoners, opvoeding van het publiek tegenover de omgeving,
voorbeeld model van de Stad
Economie : beheersen van de beheerskosten gelinkt aan de uitbreiding verificatie(
werkuren, en specifiek materiaal)/ Begunstigde : de Stad
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Actiedomein:

Biodiversiteit, groene ruimten

ACTIE 2.1.01.A BEHEER VAN DE PARKEN OP VERSCHILLENDE WIJZE
De context, het einddoel en de actie

Voor men het principe van verschillend beheer kan toepassen moet er eerst een aantal
uitvoerende objectieven worden gerealiseerd:

•
•

•
•

•

Opstellen van een inventaris (kwalitatief en kwantitatief) van alle groene ruimte zones die
een onderhoud vergen;
Omschrijven van het aantal soorten van onderhoudsklasse (gaande van de zeer
verzogde
gestructureerde
zones
waar
de
natuur
aan
banden
wordt
gelegd(conventionele tuinbouwgebieden), tot de zones met grote tolerantie waar de
vegetatie zijn vrije loop heeft ( natuurlijke zones). De onderhoudsvoorschriften zijn dan ook
bepalend aan de soort- en of de aard van de groene ruimte: scheren of maaien;
besproeien of niet besproeien; manuele onkruidbestrijding of thermische; enz…
Voor elke zone moet de meest voor de handliggende onderhoudstype worden
omschreven.
Voor de grote ruimten, aangewend voor verscheiden gebruik en soms zelfs conflict
gevoelig
(zoals evennementen, verkeers situaties, activiteit in het kader van
instellingen, enz…)moet er een specifiek beheerplan worden opgesteld en worden
uitgevoerd.
het bijscholen van de tuiniers en het sensibiliseren van het publiek i.v.m. het
gedifferentieel beheer: de communicatie en de sensibilisering zijn uiterst belangrijk dit
zowel voor de internen( de beheersteams van die zones,de technische agenten) als voor
de gebruikers en de inwoners. Het is eveneens belangrijk dat de publieke tolerantie
toeneemt voor wat de spontane vegetatiegroei betreft, vermits een natuurlijke zone niet
per definitie een synoniem hoeft te betekenen voor verwaarloosde ruimte.
Personeelsvorming is eveneens een belangrijk punt in dit beheer.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling

•
•

•
•

Governance : Beter gebruik van de publieke ruimten / Begunstigde : de gemeenschap
Milieu: beter stedelijk ecosysteem door de thermische regeling, de doorlaatbaarheid van
het regenwater, de verscheidenheid van planten en het ecologisch evenwicht - de
afschaffing van pesticiden- verscheidenheid in de omgeving en de landschappen /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: voor de inwoners resulteert zich dat in een verbetering van het welzijn en het
levenskader / Begunstigden: de inwoners en de bezoekers van de stad
Economie: / Begunstigde: Stedelijk budget (verhoging van de inkomsten en de verlaging
van de uitgaven)
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Uitvoering van de actie
Middelen:
Een stedelijk budget voor de inrichtingen en de studies en een subsidie van het Gewest en van
de Federale Openbare Dienst voor Mobiliteit en Vervoer – Cel Groene Ruimten – interne
opleiding en participerende acties.

Leider en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Cel Groene Ruimten) en met een eventuele partnership van
het Departement Stedenbouw ( Cel Milieuraadgeving)

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Objectieven

Indicatoren

Geen opsomming van de
onderhoudstaken (
bijvoorbeeld maaien, het
late hooi maaien, scheren
van de hagen, plaatsen van
afsluitingen, enz.)

Personaliseren van de
verschillende uitgevoerde
onderhoudstaken met als doel
deze te inventariseren en hun
klasse waartoe ze behoren te
bepalen

Voltooiing van de opsomming

Noch een inventaris, noch
een opsomming van de
ruimten.

Elke groene zone is
geïnventariseerd volgens hun
klasse van onderhoud.

Percentuele bepaling van de
gerepertorieerde en
geklasseerde groene ruimten

Realisatie van drie
beheerplannen ( Ter
Kameren Bos, Hollands
perceel, Moeras Elsen

Opstellen van beheerplannen
Totaal aantal aan
voor alle grote groene ruimten, beheerplannen
en dit minstens voor de vier
grote parken ( Ter Kameren Bos,
Leopold park, park van Brussel,
Osseghem park).
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Actiedomein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.01.B ONTWIKKELEN EN OPWAARDEREN VAN HET KLEIN,GROEN PATRIMONIUM
De context, het einddoel en de actie
De dienst Groene Ruimten van de Stad verzekert het beheer van meer dan 300ha groene
ruimten en heeft de aanplanting van 17.000 leibomen langsheen de openbare weg
gerealiseerd.
De verschillende grootte van deze groene ruimten ( of het nu gaat van de voet van de bomen
in het bos, over de pleinen tot en met de bloemen beplantingen op de bermen)zij dragen allen
bij tot de verbetering van het levenskader voor de inwoners.
Zij hebben verschillende functies: bescherming voor de natuur, pedagogische ondersteuning,
reserve voor co2, zuivering van de lucht, regeling van de luchtvochtigheid, regeling van de
temperatuur,… en zijn bovendien op verschillende wijze nuttig: wandelingen, rust,
verscheidenheid, sport,…
Het rekening houden met en de ontwikkeling van het groene patrimonium is essentieel voor elk
stedenbouwkundig beleid en bij het bepalen van de ruimtelijke inrichting die evenwichtig en
harmonieus moet zijn met de omgeving.

Het is dan ook noodzakelijk om een inventaris op te maken van alle type en actuele groene
gebieden ( met uitzondering van de parken en de pleinen), in het bijzonder in de delicate zones,
om een netwerk te bedenken en uit te bouwen, waarbij het groene netwerk van de Stad(
verhoudingsgewijs met de grootte van het stedelijk territorium) een verbinding maakt met het
groene netwerk van de streek.

In dicht bebouwde streken, is het verhogen van het aantal bomen en het kwalitatief verbeteren
van de bosgebieden, vaak de enigste oplossing tot vergroening. In dit kader zijn de ruimten aan
het begin van de stam vaak de enigste plaatsen die met beplanting of met bloemen kunnen
worden voorzien.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling

•
•

Governance : Beter gebruik van de publieke ruimten / Begunstigde : de gemeenschap
Milieu: beter stedelijk ecosysteem door de thermische regeling, de doorlaatbaarheid van
het regenwater, de verscheidenheid van planten en het ecologisch evenwicht - de
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•
•

afschaffing van pesticiden- verscheidenheid in de omgeving en de landschappen /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: voor de inwoners resulteert zich dat in een verbetering van het welzijn en het
levenskader / Begunstigden: de inwoners en de bezoekers van de stad
Economie: / Begunstigde: Stedelijk budget (verhoging van de inkomsten en de verlaging
van de uitgaven)

Uitvoering van de actie
Middelen:
Een stedelijk budget voor de inrichtingen en de studies en een subsidie van het Gewest en van
de Federale Openbare Dienst voor Mobiliteit en Vervoer – Cel Groene Ruimten – interne
opleiding en participerende acties.

Leider en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Cel Groene Ruimten) en met een eventuele partnership van
het Departement Stedenbouw ( Cel Milieuraadgeving)

Evaluatie van de actie
Begintoestand
Onvolledige inventaris van
alle bomen langsheen de
openbare weg

Doelstellingen

Indicatoren

Opmaken van een volledige
Aantal van nieuwe bomen,
inventaris van alle bomen langs waarvan de identificatie fiche
de openbare weg en hun
voltooid is ( per jaar)
gezondheidstoestand
Totaal aantal gerepertorieerde
bomen

Geen enkele notering van
gelijk welk plantgat

Opzoeken van alle plantgaten

Totaal aantal van gekende
plant putten

Inrichten (met bloemen,
planten, houtsnippers, zichtbare Aantal ingerichte plant putten
afsluitingen) van alle
gerepertorieerde plantgaten
Verhouding tussen de gekende
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plant gaten en deze die reeds
werden ingericht
60 boomputten met planten
en inheemse bloemen in de
tweede experimentele fase
(2010)

Vergroening en beplanten met
bloemen van alle plantgaten
(met zaad, planten met
meerjarige planten, bloemen
tapijt,..)

Aantal beplante boom putten

x m² bloemen weide

Zaaien van bloemrijke weiden

Oppervlakte van de bloemen
weiden
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Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.01.C
OPENBARE RUIMTEN

IDENTIFICEREN EN UITROEIEN VAN INVASIEVE PLANTEN HAARDEN IN

De context, het einddoel en de actie
De aanwezigheid van invasieve planten heeft een negatieve invloed op de bioversiteit welke
reeds in dalende lijn is in het stedelijk eco-systeem. Inderdaad, als deze planten een ruimte
inpalmen hebben ze de neiging dit te doen over de volle 100% van de oppervlakte en
verhinderen hierdoor de ontwikkeling van inheemse planten. De probleemstelling betreffende
invasieve planten is trouwens wereldwijd en daardoor is een systematische en gestructureerde
opvolging noodzakelijk.

In 2012 heeft de Stad de “AlterlAS-gedragscode goedgekeurd die de juiste houding aanbeveelt
voor de beperking van invoer en verspreiding van invasieve planten.Dat vertaalt zich ondermeer
in een zwarte lijst van soorten die voortaan verboden zijn, en in een strenge controle van alle
aanplantingen en heraanplantingen, maar ook van elke toekomstige inrichting die door
departementen van de Stad besteld of uitgevoerd wordt. Het naleven van deze lijst wordt
eveneens een voorwaarde voor het verkrijgen van stedenbouwkundige vergunningen.

Het doel is het vrijmaken op termijn van alle gronden die overwoekerd worden door invasieve
planten en zo op de vrijgekomen oppervlakte een plantaardige en dierlijke biodiversiteit toe te
laten.

Om dit te bekomen moet men:

-

Het lokaliseren, inventariseren en het op kaart brengen van elke (nieuwe) haard van
invasieve planten.
Inlichten van – en scholing geven aan het personeel ( en aan de burgers)belast met de
uitroeiïng
Plannen van de uitroeiïngoperatie aan de hand van de geinventariseerde haarden (
keuze van de uitroeiïng volgens de soort)
Een strategie uitwerken ter voorkoming van nieuwe invasieve haarden op het territorium
van de Stad ( bijvoorbeeld door het verplichten om gecertificeerde aarde te gebruiken (
zonder “de Japanse duizendpoot” )en dit voor alle verkavelingsprojecten.

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

Governance :een beter gebruik van de openbare ruimten / Begunstigden : de
gemeenschap
Milieu: / Begunstigden :de plantaardige soorten(planten en struiken), en dierensoorten (
vlinders, bijen, insecten, …)
Sociaal: / Begunstigden: de bewoners/verminderen van de risico’s voor de openbare
gezondheid ( bijvoorbeeld: de “Reuzenberenklauw” kan ernstige brandwonden
veroorzaken)
Economie: beheersen van de kosten gelinkt aan de uitbreidings controle ( handen arbeid
en specifiek materiaal) / Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie
Middelen :

Personeel van de Stad Brussel en de kennis van de cel Groene Ruimten.

Leider en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken ( Cel groene Ruimten) voor wat betreft de opstelling van de
iventaris, de uitwerking ervan in de parken en dit in partnership met het Departement
Stedenbouw
(de
cellen:
Toelatingen-Stedenbouwkundige
vergunningen
en
de
Milieuraadgeving).

Evaluatie van de actie
Begintoestand
Reeds geïnventariseerde haarden:
“De Japanse Duizendknoop”(Fallopia japonica); de “Reuzen
Berenklauw”- (Heracleum
mantegazzianum); de
“Reuzenbalsemien” –( Impatiens
glandulifera); de “Amerikaanse
Vogelkers”- (Prunus serotina)

Doelstellingen

Indicatoren

Toevoegen van elke nieuwe
haard aan de inventaris

Totaal aantal van de
gerepertorieerde aarden

Verantwoordelijkheidsbesef
bijbrengen aan elke persoon
tot het uitroeien van
invasieve soorten waarvan hij
de verantwoordelijkheid
draagt

Verschillende informatieve
acties/sensibilisering betreffende
invasieve planten
( vergaderingen, vormingen,
publicaties, persartikels, enz.…)
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Actie domein: Biodiversiteit, groene ruimten
ACTIE 2.1.01.D

ONTWIKKELEN VAN HET STEDELIJK BOS IN NEDER-OVER-HEEMBEEK

De context, het einddoel en de actie

Het aantal inwoners kent een sterke groei in Brussel en meer specifiek in het noorden van de
stad. De bevolking heeft dus nood aan gemeenschappelijke infrastructuren, zoals kinderkribben,
scholen, … maar eveneens aan groene ruimten.

Een ontwikkeling van een bosrijk gebied in Neder-Over-Heembeek beantwoordt aan
verschillende behoeften en dit zowel op sociaal vlak (vrijetijdsruimte, ontspanning, wandelen), als
economisch vlak ( productie van hout) en als omgevingsvlak.
Inderdaad, een beboste omgeving voorkomt erosie van de grond, bevordert de strijd tegen
luchtvervuiling ten gevolge van de fijne stofdeeltjes, ontwikkelt een microklimaat en vrijwaart het
unieke ecosysteem in Brussel: moeraselzen, eiken bossen, wilde kersenboom, linden, allen
gekend als wilde weldoeners voor de plaatselijke fauna ( aanwezigheid van uilen, valken, vossen
en vleermuizen).

Het einddoel is een enorm bosgebied, uit één stuk, van 40ha uit te bouwen, samengesteld uit
inheemse planten aangepast aan hun natuurlijk omgeving en op termijn een beheerplan te
bedenken om deze natuurzone te beheren .

Om dit te bekomen moet men:
-

Alle terreinen die in de onmiddellijke omgeving liggen van het stedelijk bos aankopen of
trachten het vruchtgebruik ervan te bekomen.
het beboste gedeelte aanplanten en onderhouden met een mengeling van inheemse
bomen aangepast aan het milieu ;

Relevantie « duurzame ontwikkeling » van de actie

•
•

Governance: adequater gebruik van de openbare ruimte/ Begunstiger: de gemeenschap
Milieu : / Begunstiger : het ecosysteem
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•

Sociaal : / Begunstiger : de inwoners
Economie : / Begunstiger: de Stedelijke begroting ( verhoging van de inkomsten en de
daling van de uitgaven)

Uitvoering van de actie
Middelen :
Aankoop budget << bosplanten>>(jaarlijks voor 10000€), Human Resources van de Stad en de
handigheid van de Cel Groene Ruimten

Leider en partnerships :
Het Departement Wegeniswerken voor de aankoop van de nieuwe percelen en de Cel Groene
Ruimten voor de uitwerking van de beheer plannen, de werkzaamheden voor de beplanting en
het onderhoud ervan.

De evaluatie van het actieplan

Begin situatie

Objectieven

Indicatoren

Het bestaan van enkele
Verbinden en uitbreiden van
beboste zones in disharmonie de bestaande en beboste
( in totaal 18 ha)
gedeelten

Eind totaal van de beboste
hectaren

Één beplantingsproject na
inspraak

Het totaal aan acties met
betrekking tot de bebossing en
de onderhoudsbeurten

De bewoners betrekken bij de
bebossing en het onderhoud in
hun nabije omgeving
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ACTIETERREIN:
BIODIVERSITEIT EN GROENE RUIMTEN
ACTIE 2.1.02 COLLECTIEVE GROENE RUIMTEN INRICHTEN

Actie, doelstellingen en context:
Ecoflore, het team tuiniers van het OCMW die afkomstig zijn van een socioprofessioneel
integratieprogramma, heeft de opdracht om de groene ruimten die het eigendom zijn van het OCMW
(cf. Actie 5.3.1) te onderhouden en in te richten. Deze bevinden zich in de omgeving van instellingen
zoals rust- en verzorgingstehuizen, opvanghomes, sociale antennes enz… In 2008 werd in de tuin van de
residentie ‘Les Eglantines’ te Neder-Over-Heembeek een eerste aanplantingsproject gerealiseerd, waar
een honderdtal fruitbomen (perenbomen, appelbomen, pruimenbomen en kleine fruitbomen) met
plaatselijke en oude variëteiten werden aangeplant.
Rond die aanplantingen werden meerdere projecten ontwikkeld: activiteiten in verband met tuinieren,
ontdekken of opnieuw kennis maken met plaatselijke en oude variëteiten en het wekken van de
zintuigen. Die projecten zijn in de eerste plaats bedoeld voor de gebruikers van het OCMW die in die
instellingen wonen of ze regelmatig bezoeken, maar ook voor hun gezinnen en de buurtbewoners. De
bloembakken werden zo geplaatst, dat ook personen met een beperkte mobiliteit er bij kunnen. Verder
zijn er partnerships met plaatselijke en collectieve initiatieven gepland – onder meer dankzij de
deelname van Ecoflore aan het netwerk van Brusselse actoren voor landbouw in de stad.
In 2012 werd het beleid van de groene ruimtes, die grenzen aan de nieuwe lage-energie en passieve
woningen van de Bruynstraat in Neder-over-Heembeek, toevertrouwd aan Ecoflore. Een collectieve
moestuin startte op in ‘Zeepziederij’ – Anderlechtsesteenweg in 2014. De percelen worden beheerd
door de bewoners van het gebouw ondersteund door de concierge. Een subsidie Agenda 21 maakte
deze ontwikkeling mogelijk.

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

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

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

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2008

Voltooiing
-

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

Beoogde resultaten
Uitbreiding van de
ingerichte collectieve
groene ruimten

Indicatoren
Aantal ingerichte collectieve groene ruimten
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Actiedomein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.03 GROEN PATRIMONIUM DE ONTWIKKELING VAN DE NATUUR BEVORDEREN DOOR
MIDDEL VAN DE UITGEREIKTE VERGUNNINGEN
De context, het einddoel en de actie
De stad van Brussel ontwikkelt zich meer en meer en deze verstedelijking veroorzaakt
onevenwichtigheden op niveau van de luchtkwaliteit (vervuiling), watercyclus (overstromingen)
en de biodiversiteit (uitsterven van planten- en diersoorten).
Deze onevenwichtigheden kunnen gedeeltelijk hertseld worden door de ontwikkeling van de
natuur onder ander op de daken en langs de gevels. De vegetatie kan een deel van de
vervuiling opnemen namelijk het fijn stof door het wegverkeer veroorzaakt, het zorgt ervoor dat
de regenwater in de grond kan binnenseipelen en verdampern en het biedt een leefmilieu en
voeding aan voor dieren (vogels, vlinders, bijen,…) en de planten kunnen zich daar
ontwikkelen.
Bovendien zorgt de vegetatie voor welzijn en een aangenamer klimaat door onder andere de
hitte-eilandeffect te bestrijden.
De Stad verbindt er zich voor haar part toe om haar beleid gericht op een uitbreiding van de
plantengroei op haar grondgebied voort te zetten dat. Ze doet dit door de geldende
reglementering te doen toepassen (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, Titel I,
Artikel 13). De bescherming en de opwaardering van de binnentuinen als reservoirs van
biodiversiteit, onder en anderen door de verharde oppervlakte te beperken (GSV, Artikels 4 en
7) en groen daken te bevorderen (GSV, Titel I, Artikel 13).
Momenteel onderzoekt de Stad de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning (SV) via
technische fiches die de in de aanvraag vervat zittende informatie uitvoerig beschrijven. De
gegevens van het project, meer bepaald deze betreffende de duurzame ontwikkeling, worden
samengevat onder de vorm van een tabel, hernomen op elke technische fiche. De velden,
zoals de oppervlakte van de groene daken of de groene gevels zijn er bijvoorbeeld op vermeld.
Op deze basis zal er elk jaar aan de betrokken dienst gevraagd worden om van deze
toepassing een complete lijst uit te geven teneinde het groene patrimonium in de in het
voorgaande jaar afgeleverde vergunningen beter te kunnen opvolgen.
Deze methode om de toestand te evalueren en in kaart te brengen heeft echter ook zijn
limieten, want niet voor alle nieuwe installaties moet een vergunning worden aangevraagd.
Toch zou de systematisering van dit overzicht al heel wat informatie verschaffen over het
groene patrimonium.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•
•
•

Governance : een kultuur van duurzame ontwikkeling verspreiden in de administratie /
Begunstigden : de ambtenaren van de Stad Brussel
Milieu: , de luchtkwaliteit, de thermische regeling, van de waterdoordringbaarheid van
de bodem en van de percolatie van het regenwater - toename van de biodiversiteit /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: verhoging van het plezier om in de stad te wonen / Begunstigden: de inwoners
van de stad
Economie: vermindering van de gezondheidskosten van de bewoners wegens
problemen ten gevolge van de luchtvervuiling, vermindering van de kosten wegens
overstromingen/ Begunstigden: de bewoners

Uitvoering van de actie
Middelen:
Budget voor de wijziging van de software en de opleiding van het personeel - knowhow van de
leverancier van de software - human resources van de Cellen Plan en Vergunningen

Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cellen Plan en Vergunningen in partnership met de Cel
Milieuraadgeving)

Evaluatie van de actie

Begintoestand
3.445 m² groendaken waarvoor een
vergunning werd uitgereikt (2011)

Doelstellingen
Berekening van het aantal
groendaken waarvoor een
vergunning werd uitgereikt

Geen gegevens beschikbaar over de Berekening van het aantal
beplante gevels
beplante gevels waarvoor
een vergunning werd
uitgereikt

indicatoren
Aantal m² groendaken
waarvoor een vergunning
werd uitgereikt
Aantal m² beplante gevels
waarvoor een vergunning
werd uitgereikt
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Actiedomein:

Biodiversiteit en groene ruimten

ACTIE 2.1.04

DE STEDELIJKE BIODIVERSITEIT BESCHERMEN EN ONTWIKKELEN

De context, het einddoel en de actie
Sinds verschillende jaren is er een sterke achteruitgang van de biodiversiteit op alle niveaus en in
alle ecosystemen. De oorzaken zijn veelvoudig: wijziging, versnippering en vernieling van de
natuurlijke habitat, aanwezigheid van invasieve soorten, gebruik van pesticides,
klimaatverandering, ziektes, onaangepast voedsel…
Imkers overal ter wereld zijn, machteloos, van een abnormaal hoog sterftecijfer van de
honingbijen getuige. Wilde soorten van andere bestuivende insecten verdwijnen eveneens. Die
toestand zou schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de biodiversiteit van de bloemen en
voor de productie van heel wat fruit en groenten.
Anderzijds zijn vele diersoorten voor hun voortplanting gedeeltelijk afhankelijk van nestkastjes
geworden om zich voort te planten , omdat ze niet meer over voldoende natuurlijke sites
beschikken voor de nestbouw.De eersterol van de nestkastjes is dus het gebrek aan gunstige
plaatsen en natuurlijke holtes te compenseren.
Het is dus belangrijk om de biodiversiteit te behouden waar zij aanwezig is en om de afwisseling
van de biotopen en de nuttige soorten te ontwikkelen.
In deze context heeft de Stad verschillende doelstellingen:
-

De plaatsing van bijenkorven op verschillende plekken van het grondgebied voortzetten;
Met de plaatsing van insectenhotels doorgaan
Nestkastjes plaatsen die voor een maximum gewenste soorten worden aangepast (vogels
zoals pimpel- en koolmezen, spreeuwen, uilen, valken… maar ook zwaluwen en
vleermuizen);
Sites “Réseau Nature” labelen zoals het geval is voor het moerassige elzenbos te NederOver-Heembeek

Deze doelstellingen zullen ontmoet kunnen worden door naar nieuwe plaatsen te zoeken of op
basis van voorstellen om bijenkorven, insectenhotels en nestkastjes te plaatsen en om planten
aan de voet van bomen te zetten; door kandidatuursdossiers aan het label “Réseau Nature” in
te voeren.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•

Milieu: instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit van de flora en de fauna vervanging van verdwenen natuurlijke habitats/ Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: makkelijker spotten van vogels/ Begunstigden: de inwoners
Economie:belang van de rol van insecteneters en andere roofdieren in de biocontrol /
Begunstigden: de tuinieren en kwekers, de Stad

Uitvoering van de actie
Middelen:
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Begroting van de Stad. Human resources en know how van de cel Groene Ruimten
Leider en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (cel Groene Ruimten) voor de plaatsing, de inventarisatie en
het onderhoud van de nestkastjes. Het Departement Stedenbouw (cel Milieuraadgeving) voor
de informatie van het publiek en de sensibiliseringsacties. Samenwerking met externe partners.

Evaluatie van de actie
Begintoestand
5 bijenkorven geplaatst op
verschillende plekken van de Stad
(2015)

99 nestkastjes geplaatst (20150)

11 insectenhotels geplaatsts

Doelstellingen

Indicatoren

Het aantal plekken waar
bijenkorven geplaatst
worden behouden of
verhogen
- Sites geschikt voor de
ontvangst van nieuwe
bijenkasten in de stad
identificeren
Het aantal geplaatste
nestkastjes behouden of
verhogen

Aantal plekken waar bijenkorven
geplaatst worden

Het aantal geplaatste
insectenhotels behouden of
verhogen

Aantal geplaatste insectenhotels

-

2 gelabelde sites (Moerassig
Sites “Réseau Nature”
elzenbos 2012 en Boerderij van het labelen
Maximiliaanpark 2014)

-

Telling van de nestkastjes
Aantal geplaatste nestkastjes

Aantal gelabelde sites “Réseau
Nature”
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2.2

WATERBELEID

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

Waterbeleid

ACTIE 2.2.01 MONITORING VAN HET WATERVERBRUIK IN OPENBARE GEBOUWEN EN INSTALLATIES
VAN DE STAD
De context, het einddoel en de actie

Doelstelling : Het waterverbruik verminderen
Middelen : Een constante opvolging van het waterverbruik van het geheel der leveringspunten
(tellers) van de openbare gebouwen van de Stad Brussel om er de jaarlijkse rapporten uit te
halen die de verbruiken aangeven van de vorige jaren en om aanbevelingen te doen.
En dit op twee manieren:

- de waterboekhouding
- NR Click en dataloggers

De waterboekhouding
De Cel Energie heeft in 2011 een database samengesteld die het volgende bevat:

-De inventaris van het geheel van de tellers/leveringspunten van de openbare gebouwen van
de Stad
-De groepering van de leveringspunten per gebouw en per complex van gebouwen
-De indicatie van de oppervlakte van elk gebouw en complex
-De indicatie van de evolutie van de maandelijkse verbruiken van elk gebouw
-De vergelijking van de gemiddelden met de beschikbare gemiddelden in de regionale
databases voor gelijkaardige gebouwen (zwembaden, scholen, administratieve gebouwen,…)
-De vermelding van de laatste interventies met betrekking tot het gebouw of zijn uitrustingen die
een impact hebben op het energieverbruik

NR Click en dataloggers
Sinds 2012 superviseert en plant de cel energie de installatie van “dataloggers” om aldus de
monitoring te automatiseren. Deze “dataloggers” verzamelen in realtime (kwartier per kwartier)
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de gegevens (impulsen) komende van de watertellers en zenden deze gegevens naar NR Click
(Sibelga).

Context
Drinkwater wordt in de toekomst een zeldzaam en daardoor kostbaar voedingsmiddel. Deze
actie betreft een continue geïnformatiseerde monitoring van invoering van het waterverbruik in
de gebouwen en de installaties van de Stad die voor openbaar gebruik zijn bedoeld (crèches,
scholen, sport- en culturele centra, diensten van de Stad in het kader van hun activiteiten
enz…). In 2010 riep het College van Burgemeester en Schepenen een ‘Cel Energie’ in het leven,
die de opdracht kreeg om een geïnformatiseerd systeem in te voeren dat het energie- en
waterverbruik zou moeten monitoren (cf. Actie 2.3.1).

De actie
Op die basis heeft deze actie betrekking op:
-

-

-

de toevoeging van de gegevens over de levering en het verbruik van het water aan
deze database;
de doorlopende analyse van de evolutie van dat waterverbruik, zodat eventuele
gedragsanomalieën van een gebouw of een installatie snel kunnen worden
opgespoord;
afhankelijk van de monitoring die wordt uitgevoerd, de formulering ter attentie van de
bevoegde diensten van aanbevelingen in verband met tussenkomsten die bedoeld zijn
om de eventuele verspilling te beperken (herstelling van defecte installaties, vervanging
van drinkwater door regenwater voor bepaalde taken enz…);
de mededeling van de jaarlijkse overzichten van het waterverbruik aan iedere
beheerder van een gebouw.

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

Milieu: beperking van het waterverbruik / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor water en hulp bij de programmering van
waterbesparende werken / Begunstigden: de Stad en de gemeenschap
Governance: invoering van instrumenten voor opvolging en evaluatie - bewustmaking
van de beheerders van gebouwen / Begunstigden: de Stad en de gemeenschap

Uitvoering van de actie
Middelen:
1 tot 2 beambten van de Cel Energie voor de monitoring en de evaluatie
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Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw: Cel Energie in samenwerking met Cel Bijzondere Technieken)

Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

doorlopend

2010

-

Evaluatie van de actie

Begintoestand
10 dataloggers geïnstalleerd
(2013)

Doelstellingen
5 bijkomende dataloggers per
jaar

indicatoren
Aantal geïnstalleerde
dataloggers

249 000 m³ water verbruikt (2012) Vermindering van 1% van het
Waterverbruik in m³
waterverbruik met betrekking tot
het aantal tellers
362 tellers opgevolgd (2012)

Aantal tellers
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Actiedomein :
ACTIE 2.2.02

Waterbeleid
HET BESPAREN VAN DRINKWATER BEVORDEREN

De context, het einddoel en de actie
Water – en dan zeker al drinkwater – moet net als energie op een rationele en verantwoordelijke
manier worden gebruikt. Behalve maatregelen om de verspilling van water tegen te gaan en
bijbrengen van aangepaste gedragingen om het verbruik te beperken, bestaan er nog
verschillende andere manieren om water te besparen. Overigens de Cel Milieuraadgeving van
de Stad sensibiliseert de inwoners bij deze verschillende aspecten. Bovendien vormt regenwater
in heel wat toepassingen een ecologisch en financieel interessant alternatief voor stadswater.
Daartoe heeft de Stad in 2006 een reglement goedgekeurd om een premie toe te kennen voor
de plaatsen, het herstellen of het vervangen van systemen voor de opvang van regenwater
(regenput van minimum 2.000 liter) die minstens aan één WC-spoelbak aangesloten worden
(premie afgeschaft begin 2016). In 2015 werd een reglement goedgekeurd om een premie toe
te kennen voor de aankoop van regenwatercollector (maximum 500 liter) aangesloten op een
afvoerbuis en bestemd voor het verzamelen en/of opslaan van regenwater afkomstig van een
dak.
Het doel is de inwoners te stimuleren om meer op het regenwater voor taken een beroep te
doen die geen drinkwater vereisen (het besproeien van de tuin, kamerplanten, of voor het
onderhoud en schoonmaken van het huis, de wagen, het gereedschap…) en om aldus de
hoeveelheid verbruikt leidingwater voor deze gebruiken te verminderen.
Daarvoor doet zij de promotie van deze premie bij haar inwoners (met name door een folder
”premies” uit te geven).
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•

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

Uitvoering van de actie
Middelen:
Begroting “gemeentelijke milieupremies” van de Cel Milieuraadgeving
Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving)
Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren
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Aanname van het gemeentelijke
Het jaarlijkse aantal
premiereglement
toegekende
“regenwatercollector” in april 2015 “regenwatercollector”
premies behouden of
verhogen

Jaarlijks aantal
“regenwatercollector” premies
toegekend op 31 december van
het jaar
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Actieterrein:

Waterbeleid

ACTIE 2.2.03 REGENWATER BEHEREN EN OPVANGEN IN DE GEBOUWEN EN OPENBARE RUIMTEN
VAN DE STAD EN HET OCMW
De context, het einddoel en de actie:
Zowel bij de Stad als bij het OCMW werd bij nieuwbouwprojecten en ingrijpende renovaties een
beleid op het gebied van het beheer en de opvang van regenwater ingevoerd.
Deze is ingeschreven in het waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De uiteindelijk doelstelling gaat verder dan het eenvoudig terugwinnen, ze beoogd een
minimaal terugvloeien in de openbare riolering en een maximaal gebruik van het water op
privaat domein.

De Stad zal het behoud of het toepassen van doordringbare oppervlakten maximaal
bevoorrechten, wanneer de technische voorwaarden dit toelaten, opdat het regenwater
rechtstreeks in de grond zou doordringen.
Als het doordringen plaatselijk onmogelijk is, voorziet de Stad een duurzaam alternatief voor het
beheer van regenwater zoals een gelijkaardig beheer binnen de wijk of een geschikt
recuperatiesysteem.

De beoogde doelstellingen zijn :
-

Het instellen van buffersystemen om het doorsijpelen te bevorderen en de terugloop van
het water naar de riolering te vertragen,
Inzamelen en bijhouden voor hergebruik van het regenwater,
Het regenwater bevorderen (systeem van sondering verbonden met een informatica
toepassing voor een lokaal en globaal beheer),
Sensibilisering en vorming van beambten van de Stad bevoegd inzake regenwater,
Het verbruik van water in de gebouwen van de Stad verminderen,
Het geheel van de binnen- en buitinstallatie onderhouden.

Dit proces bestaat in het ideale geval uit drie fases. In de eerste plaats is het de bedoeling om
de afvoer van regenwater naar het openbare rioolstelsel te vertragen en te beperken. De
technieken die in dat verband worden aanbevolen, bestaan onder meer uit de installatie van
een maximaal aantal groene daken waar het regenwater wordt opgevangen. Op die manier
worden ook de watervolumes voor verdamping uitgebreid. Een andere techniek bestaat uit de
inrichting van een maximaal aantal waterdoordringbare oppervlakten in de onmiddellijke
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omgeving en de binnenruimten van de huizenblokken. Daarna wordt het regenwater
afgevoerd naar regenputten die een dubbele functie hebben:

1/ Opslag van een reserve regenwater dat in de eerste plaats bedoeld is voor collectief gebruik
– d.w.z. voor het onderhoud van gemeenschappelijke oppervlakten, de irrigatie van semiopenbare en openbare ruimten, het onderhoud en de sanitaire ruimten van de woningen voor
grote gezinnen;

2/ Buffer (stormbekken) dat wordt benut in het geval van buien met een uitzonderlijke intensiteit
en duur. Ten slotte wordt het overschot van het regenwater dat occasioneel uit de overlopen
van de regenputten wordt afgevoerd, stroomafwaarts opgevangen, in greppels die ook
voorzien zijn op een gedeeltelijke opvang van het regenwater en die bedoeld zijn om de afvoer
te vermijden, ofwel rechtstreeks naar het openbare rioolstelsel afgevoerd.

De Stad zal zich, bij het finaliseren van haar doelstellingen, laten bijstaan door bijzondere
externe bronnen.

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

Governance: beheer van waterverbruik - onderhoudsbeheer / Begunstigden: de
gemeenschap
Milieu: Herwinnen van regenwater en het gebruik van deze – daling van het
overstromingsgevaar bij hevige regens / Begunstigden : de gemeenschap.
Sociaal: aanwezigheid van water in de leefomgeving die een gunstige invloed heeft op
het welzijnsgevoel / Begunstigden: de inwoners en de buren van de gebouwen en
openbare ruimten
Economie: besparingen bij de opvang van bronwater en het drinkbaar maken van dat
water - beperking van de kosten voor water / Begunstigden: de gemeenschap en de
huurders van de Stad en van het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Haalbaarheidsonderzoek en Investeringen in functie van uitvoeringstechnieken.

Leider en partnerships:
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Voor de tussenkomsten op de sites van de Stad: de Departementen Grondregie van de
Stadseigendommen, Stedenbouw (Architectuur en Openbare Ruimten),
Wegeniswerken
Speciale Technieken. Voor de tussenkomsten in de gebouwen van het OCMW: het Departement
der Werken

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding :
-

-

-

Bepalen van de referenties
Analyse van de moeilijkheden voor de Stad
met betrekking tot het uitbaten en het
beheren van inningssystemen
Bepalen van de criteria dewelke toelaten
om de pilootprojecten te bepalen voor een
geschikt en duurzaam beheer van het
doorstromend water.
Bepalen van de pilootprojecten voor de
regenwaterbakken in functie van de
stedenbouwkundige context met een
sondering en die de uitbating toelaat van
groene ruimten en wegenissen.
Haalbaarheidsstudie voor het project voor
de regentonnen met sondering
Externe partners vinden voor de
pilootprojecten
Opvolging van het waterverbruik in de
openbare gebouwen

Dec. 2016

April 2017

Februari 2017

April 2017.

Februari 2017

Juni 2017

Februari 2017

Augustus 2017

Februari 2017

Dec. 2017

Februari 2017

Doorlopend

Januari 2016

Doorlopend

Uitvoering
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-

Het opstellen van lastenboeken die
regenwaterbeheersystemen, die aan de
checklist beantwoorden, voorschrijven
Het uitvoeren van een landschappelijk
beheer van het regenwater
Het uitvoeren van opvangsystemen
Het waterverbruik verminderen
Het gebruik van regenwater
Het onderhoud van de opvang- en
uitbuitingssytemen

Eerste evaluatie

2017

Doorlopend

2017

Doorlopend

2017

Doorlopend

2017

Doorlopend

2017

Doorlopend

2017

Doorlopend

2017

Evaluatie van de actie:
Begintoestand
8 gebouwen met een regenput
bij de Grondregie (2011)

Doelstellingen
Toename van het aantal
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust

Indicatoren
Aantal gebouwen met
regenputten

8 installaties die met die
Toename van het aantal
regenputten zijn verbonden voor installaties die met die
de Grondregie (2011)
regenputten zijn verbonden

Aantal installaties die met die
regenputten zijn verbonden

Capaciteit van de regenputten
van de Grondregie van 198 m³
(2011)

Toename van het volume
van de Grondregie tot
150m³

Totale
volume
regenputten in m³

6 gebouwen met een regenput
in de openbare gebouwen van
de Stad (2011)

Toename van het aantal
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust

Aantal gebouwen met
regenputten

4 installaties die met die
Toename van het aantal
regenputten zijn verbonden in
installaties die met die
de openbare gebouwen van de regenputten zijn verbonden
Stad (2011)

van

de

Aantal installaties die met die
regenputten zijn verbonden
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Capaciteit van de regenputten
van de openbare gebouwen
van de Stad van 69 m³ (2011)

Toename van het volume
van de openbare
gebouwen van de Stad tot
100m³

Totale
volume
regenputten in m³

van

de

Weinig beheerd gebruik van
het water en aanwezigheid van
lekken in de openbare
gebouwen

Vermindering van het
gebruik van water

Aantal sensibiliseringsacties
van de bewoners.

Aantal gebouwen uitgerust
met dataloggers voor het
opsporen van lekken.
33 gebouwen met een regenput Toename van het aantal
bij de OCMW (2011)
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust

Aantal gebouwen met
regenputten

31 installaties die met die
Toename van het aantal
regenputten zijn verbonden voor installaties die met die
de OCMW (2011)
regenputten zijn verbonden

Aantal installaties die met die
regenputten zijn verbonden

Capaciteit van de regenputten
van OCMW: 346 m³ (2011)

Toename van het aantal
gebouwen die met een
regenput zijn uitgerust

Aantal gebouwen met
regenputten

346m³ inhoud voor de
regenwaterbakken van het
OCMW (2011)

Vermeerdering van het
totaal volume van de
(regen) waterbakken

Totaal volume in m3

Weinig optimaal gebruik van de
regenwaterbakken

Het uitbaten van het
opgeslagen regenwater
bevoordelen

Verwijzingen
‘regenwaterbeheer’ bepaald
voor de Stad, het Gewest en
het OCMW.

Onderzoek verwezenlijkt door
de Stad en het Gewest, in
verband met de opgedoken
problemen inzake het
uitbaten en het beheren van
de inningssystemen.

Aantal pilootprojecten met
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regenwaterbakken dewelke
het uitbaten toelaten van
groene ruimten of wegenis die
uitgerust zijn met een sonde.

Aantal externe partners voor
de pilootprojecten en
(regen)waterbakken
uitgebaat door de diensten
van de Stad die uitgerust zijn
met een sonde.

Haalbaarheidsstudie om allen
(regen)waterbakken van de
Stad te verbinden met geobepalingssysteem met
niveaubepaling van de
waterbakken.
Laag aantal projecten met een
duurzaam beheer van het
regenwater door een
landschapsinrichting

Bevoordelen van het
aantal projecten dewelke
een duurzaam
regenwaterbeheer hebben
op het perceel door een
landschapsinrichting

Onderzoek verwezenlijkt door
de Stad van de opgedoken
moeilijkheden bij de projecten
met een duurzaam beheer
van het regenwater op het
perceel met een
landschapsinrichting.

Aantal pilootprojecten met
een duurzaam beheer van
regenwater voor het perceel
via een landschapsinrichting.

Aantal externe partners voor
de pilootprojecten met een
duurzaam beheer van
regenwater voor het perceel
via een landschapsinrichting.
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2.3

ENERGIEBELEID

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

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

124

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
Actieterrein:
ACTIE 2.3.01
STAD

Energiebeleid
MONITORING VAN HET ENERGIEVERBRUIK VAN DE OPENBARE GEBOUWEN VAN DE

De context, het einddoel en de actie

Energie is een competentie waarvan het belang in de loop der jaren snel zal groeien – zowel op
ecologisch als op financieel vlak. In een streven om die materie beter onder controle te
houden, verzekerde de Stad zich in 2007 van de diensten van een energieverantwoordelijke. In
2008 keurde de Gemeenteraad in het kader van de goedkeuring van de Lokale Agenda 21 van
de Stad en haar OCMW unaniem de CO2-motie unaniem goed, waarmee de Stad zich ertoe
verplicht om haar energieverbruik met 20 % terug te dringen. Daarbij richt ze zich op drie
prioritaire domeinen: de controle over het energieverbruik van alle gebouwen van de
gemeente, de toepassing van duurzame bouwtechnieken en de bevordering van duurzame
mobiliteit. De Stad verbond er zich met name toe om een permanent energiemonitoringsysteem
in te voeren voor haar gebouwen die door het publiek kunnen worden gebruikt. In 2009 kocht
de Stad in haar streven om de vastgelegde doelstellingen te bereiken, meetmateriaal aan
(systeem van meting op afstand, sondes, thermografische camera enz…), lanceerde ze een
gegroepeerde energieopdracht en een opdracht voor het opnieuw parametreren van een
reeks verwarmingsinstallaties van de grootste gebouwen, startte ze een participatief proces op
voor het sensibiliseren voor het rationele gebruik van energie in voorbeeldgebouwen, en voerde
ook bepaalde specifieke isolatiewerkzaamheden uit. In 2010 richtte het College van
Burgemeester en Schepenen een ‘Cel Energie’ op, die specifieke opdrachten in die materie
toegewezen kreeg. In 2011 heeft de cel energie de database samengesteld van alle openbare
gebouwen en complexen van de Stad Brussel. Sinds 2012 superviseert en plant de cel energie
de installatie van “dataloggers” om aldus de monitoring te automatiseren

Doelstelling : het gas- en electriciteitsverbruik verminderen

Middelen : Een constante opvolging van het gas- en electriciteitsverbruik van het geheel der
leveringspunten (tellers) van de openbare gebouwen van de Stad Brussel om er de jaarlijkse
rapporten uit te halen die de verbruiken aangeven van de vorige jaren en om aanbevelingen
te doen. En dit op twee manieren :
- de energieboekhouding
- NR Click en dataloggers
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De energieboekhouding
In 2011 heeft de cel energie de database samengesteld van alle gebouwen en complexen :
groepering van de leveringspunten per gebouw en per complex van gebouwen, indicatie van
de oppervlakte, indicatie van de evolutie van de maandelijkse verbruiken, vergelijking van de
gemiddelden met de beschikbare gemiddelden in de regionale databases voor gelijkaardige
gebouwen (zwembaden, scholen, administratieve gebouwen,…). Dit laat toe het gas- en
electriciteitsverbruik op te volgen in de openbare gebouwen van de Stad Brussel.
NR Click en dataloggers
Sinds 2012 superviseert en plant de cel energie de installatie van “dataloggers” om aldus de
monitoring te automatiseren. Deze “dataloggers” verzamelen in realtime (kwartier per kwartier)
de gegevens (impulsen) komende van de gas- en electriciteitstellers en zenden deze gegevens
naar NR Click (Sibelga).

De actie heeft momenteel betrekking op :
-continue update van de inventaris van de tellers/leveringspunten van de openbare gebouwen
van de Stad in de energieboekhouding
-opvolging van de verbruiken via NR Click en via de energieboekhouding en waarschuwing van
de bevoegde diensten bij abnormaal verbruik
-mededeling op aanvraag van de impact van de laatst gerealiseerde interventies of projecten
op het energieverbruik van een gebouw of complex

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

Milieu: verminderen van het primaire energieverbruik - beperking van de vervuilende
emissies / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: beperking van de energiefactuur en hulp bij de planning van
energiebesparende werkzaamheden / Begunstigden: de Stad en de gemeenschap
Governance: invoering van instrumenten voor de evaluatie / Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie
Middelen:
1 tot 2 ambtenaren van de Cel Energie voor de monitoring en de evaluatie

Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw : Cel Energie in samenwerking met Cel Bijzondere Technieken)
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Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2010

-

Evaluatie van de actie

Begintoestand
100% van de tellers opgevolgd
door de energieboekhouding

Doelstellingen

indicatoren

100% van de tellers van de
openbare gebouwen van de
Stad Brussel opgevolgd door de
energieboekhouding

Percentage van de tellers van
de openbare gebouwen van de
Stad Brussel opgevolgd door de
energieboekhouding

2013 : 595 electriciteitstellers en
380 gastellers
25% van het gasverbruik
opgevolgd via dataloggers en
NR Click

Aantal tellers
90% van het totaal gasverbruik
opgevolgd via dataloggers en
NR Click in 2018

% van het gasverbruik
opgevolgd via dataloggers en
NR Click

Minimum 5% meer in 2014
10 dataloggers geïnstalleerd
(2013)

5 bijkomende dataloggers per
jaar

Aantal geïnstalleerde
dataloggers

Stijging van 4.9% van het
energieverbruik (standaard gas
+ elektriciteit ) voor 70 prior
gebouwen

Het verbruik van 5% jaarlijks
verminderen

Percentage van verandering
van het energieverbruik
(standaard gas + elektriciteit )
voor 70 prior gebouwen

(2011)
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Actieterrein:

Energiebeleid

CTIE 2.3.2

PROCEDURE VOOR REG-INTERVENTIE INVOEREN

De context, het einddoel en de actie

Momenteel lijken heel wat gebouwen of gebouwencomplexen van de Stad abnormaal veel
energie te verbruiken zonder dat daarvoor systematisch een snelle en doeltreffende
tussenkomst wordt voorzien. Deze actie betreft dan ook de invoering van een systematische
interventieprocedure, die varieert in functie van de onregelmatigheden die worden
gedetecteerd en die bedoeld zijn om het energieverbruik van de installaties, gebouwen of
gebouwencomplexen in kwestie te beperken.

Op basis van het ingevoerde systeem voor de monitoring van het energieverbruik (cf. Actie
2.3.1) is de Cel Energie verantwoordelijk voor het opsporen van de gebouwen die de meeste
energie verbruiken of die abnormaal veel energie verbruiken en vervolgens onmiddellijk of na
afloop van een intern uitgevoerde audit voorstellen van interventies te doen aan de
verschillende bevoegde diensten van de Stad. Daarbij moeten specifieke tussenkomsten
worden aanbevolen:
-

voor het omhulsel van het gebouw (dakconstructies, ramen enz…);
voor de installaties in dat gebouw (sanitair voor warmwater, verwarmingsinstallaties,
verlichting enz…);
voor de parametrering van deze installaties.

Wanneer behoorlijke resultaten worden genoteerd voor de bovenstaande posten, moet een
sensibiliseringsproces voor de gebruikers van het gebouw worden voorzien (dienstorder,
huishoudelijk reglement, participatief proces, repressieve responsabilisering enz…).

De actie heeft ook betrekking op de invoering van en de opvolging van de gedane
aanbevelingen. De aanbevolen tussenkomsten worden gebudgetteerd in samenwerking met
het betreffende Departement en in het juiste perspectief geplaatst, rekening houdend met de
verwachte besparingen, zodat eventueel een volgorde van belangrijkheid van de
noodzakelijke tussenkomsten kan worden vastgelegd. Na de tussenkomst zal het energieverbruik
worden opgevolgd en zal de evolutie daarvan worden geanalyseerd. De resultaten van die
analyse zullen vervolgens ter analyse aan het betreffende departement worden bezorgd. De
cel heeft 70 prioritaire complexen geselecteerd die 90% van het totale gasverbruik van de Stad
Brussel vertegenwoordigen. Deze complexen worden prioritair behandeld in samenwerking met
de betrokken diensten.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•

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

Uitvoering van de actie
Middelen:
Audits, studies en verslagen met vaststellingen en aanbevelingen - investeringen in de
gebouwen en hun installaties - regionale en federale subsidies - human resources van de Stad
(Cel Energie) - samenwerking met de departementen die verantwoordelijk zijn voor het beheer
van de betreffende gebouwen – Opstellen van een REG-handvest – Dakisolatieplan (investering
van 8 millioen euro in 4 jaar).

Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie en Cel Bijzondere Technieken) in samenwerking met
de betreffende departementen

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2010

-

Evaluatie van de actie
Beginsituatie
Geen REG-handvest (2013)

Doelstellingen
Opstellen van een REGhandvest

indicatoren
Handvest opgesteld
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Handvest goedgekeurd
door college
79.145.100 kWh verbruikt
(gemiddelde 2010-20112012) door de 70 prioritaire
complexen

Vermindering van 2,5% per
jaar van het genormaliseerd
gasverbruik van de 70
prioritaire complexen

Genormaliseerd
gasverbruik van de 70
prioritaire complexen in
kWh per jaar

Instellen van het
isolatieplan(2014) : eerste
investering (2 millioen euro)

Jaarlijkse besparing van
500.000 euro op de globale
factuur na voltooiing van het
isolatieplan (2019)

Gerealiseerde besparing
in euro
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.3
KENNIS EN ERVARING VAN DE STAD, DE GRONDREGIE EN HET OCMW OP HET
GEBIED VAN DE ENERGIEPRESTATIES VAN DE GEBOUWEN COÖRDINEREN
De context, het einddoel en de actie:
Deze actie is bedoeld om de bestaande initiatieven voor het rationeel gebruik van energie
voort te zetten en om een coördinatie in te voeren tussen de Departementen Stedenbouw en
Openbaar Onderwijs, de Grondregie en het OCMW op het gebied van de energieprestaties
van de gebouwen.

De Grondregie die het privé-patrimonium van de Stad beheert, ontwikkeld 4 parallelle assen: (1)
sinds 2008 het optimaliseren van de opname van het verbruik van de gezinnen, (2) een
energetische audit georganiseerd over het geheel van het patrimonium, te beginnen met de
gebouwen waarvan de lasten het hoogste zijn, (3) het heronderhandelen van de
desbetreffende contracten met betrekking tot het onderhoud van de uitrustingen, (4) het
toevoegen van een criterium ter verbetering van de energetischer performantie in het kader
van de desbetreffende opdracht voor verwarminsinstallaties.

Het betreft het voorzetten van lopende initiatieven op vlak van rationieel energieverbruik en het
op punt zetten van een coördinatie tussen de departementen Stedenbouw en Publiek
onderwijs, de grondregie en het OCMW op vlak van energetischer performantie van de
gebouwen.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een energiekadaster voor alle gebouwen van
het openbare patrimonium van de Stad. Dat kadaster zal binnenkort worden geïmplementeerd
in een softwareprogramma voor energieboekhouding (cf. Actie 2.3.1). De gebouwen die de
meeste energie verbruiken, zullen het voorwerp uitmaken van energieaudits of verslagen waarin
tussenkomsten worden aanbevolen (cf. Actie 2.3.2). Bij het OCMW werden 12 audits uitgevoerd
in 5 collectieve woningcomplexen en 7 inrichtingen. Voor de inrichtingen werd een actieplan
opgesteld door een technisch comité. Dat plan wordt in de praktijk omgezet in overleg met de
personeelsleden van deze entiteiten.

-

dynamiseren en versterken van de samenwerking tussen de verschillende actoren door
het frequenter organiseren van vergaderingen
uitwisselen van ervaringen en hen verderzetten
een gemeenschappelijk platform creëren

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

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Uitvoering van audits en studies - mechanismen voor de opvolging van het verbruik investeringen in de gebouwen en de installaties - regionale en federale subsidies - human
resources van de Stad en van het OCMW (energieverantwoordelijken) - samenwerking tussen de
actoren

Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie), het Departement Handel en de Grondregie van
de Stadseigendommen en het Departement der Werken van het OCMW in samenwerking met
het Departement Openbaar Onderwijs

Sturing
Etappes van het project

Start

Voorbereiding

2008

Voltooiing

Uitvoering
Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie:

Begintoestand
Verschillende initiatieven om
de energieprestaties van de

Doelstellingen
Verbetering van de
energieprestaties van de

Indicatoren
Aantal en kwaliteit van de acties
die door het OCMW worden
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Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

gebouwen te verbeteren

gebouwen van het OCMW

ingevoerd

6.074.351 kWh

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

Globaal gasverbruik OCMW
(kWh/jaar)

(OCMW 2011)
962.794 euros
(CPAS 2011)

1.518.606 kWh

Elektriciteits - en gasverbruik
vergeleken in een welbepaald
panel van gebouwen van het
OCMW (kWh/jaar)

(CPAS 2011)

Elektriciteits- en gasverbruik
vergeleken in een welbepaald
panel van gebouwen van het
OCMW (euro/jaar)

4 vergaderingen met de
verschillende entiteiten over
energie (2011)

Aantal vergaderingen met de
verschillende entiteiten over
energie
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Actieterrein:
ACTIE 2.3.04
VERSTERKEN

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

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW is van plan om een Energiecoördinatie in te voeren met de bedoeling om via concrete acties
energie op een rationeler manier te gebruiken (REG). Deze aanpak zal niet alleen in zijn openbare
gebouwen en zijn residentiële patrimonium worden toegepast, maar ook in de woningen die de
instelling huurt in het kader van Project X (cf. Actie 4.2.2). Die Energiecoördinatie heeft ten doel om de
talrijke plaatselijke initiatieven die al jarenlang worden opgericht binnen de verschillende diensten van
het OCMW, te structureren en te versterken. Die initiatieven streven ofwel naar betere
energieprestaties van de gebouwen ofwel naar lagere energiekosten voor de vestigingen en de
huurders.

De oprichting van de Cel Energie binnen het Departement Maatschappelijke Actie in maart 2007 is een
van die initiatieven. Deze cel biedt hulp en begeleiding voor personen die moeite hebben om hun
energiefacturen te betalen en die dus met problemen op het gebied van de energiebevoorrading
worden geconfronteerd. Daarnaast werd een interne werkgroep Energie opgericht, die werkt aan een
sensibiliseringsprogramma ter attentie van het personeel van het OCMW voor rationeel energiegebruik
op de werkplek. Het OCMW werkt ten slotte ook nog mee aan het gewestelijke PLAGE-project (Plannen
voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie), dat een krachtig energiebeheer promoot bij
administraties en Brusselse huisvestingsmaatschappijen. Dankzij dit project konden in 2005 in vijf
vestigingen en vier woningen van het OCMW audits worden uitgevoerd en maatregelen worden
getroffen.

De Energiecoördinatie zal ontmoetingen organiseren tussen de verschillende actoren die afzonderlijk
aan de energieproblematiek werken en zal de mogelijkheid bieden om de verschillende projecten beter
in de kijker te plaatsen en te opwaarderen, de ervaringen te delen en de vaardigheden aan te vullen. Op
die manier zou ze moeten helpen om de pilootinitiatieven een permanent karakter te bezorgen en ze
geleidelijk aan tot alle gebruikers of alle gebouwen van het OCMW uit te breiden.

Een eerste project-piloot werd met succes met het DVH (Departement Verzorging ten Huize) uitgevoerd.
Samen met de directies van de verschillende instellingen heeft de Coordinatie Energie een efficiente
communicatie tool ontwikkeld : Het Energetisch Dashboard. Deze tools word maandelijks aangepast en
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stelt op een gebruikvriendelijke manier voor de evolutie van de maandelijkse water, gas en
elektriciteitsverbruiken. De directies van de instellingen krijgen hierdoor een duidelijke uitzicht op het
gebruik van energie in hun gebouw en hebben al fouten gevonden die intussen een oplossing hebben
gevonden.

Een tweede project-piloot begint in november 2012 voor de 11 sociale antennes van het OCMW van
Brussel.

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

Milieu: verlaging van het energieverbruik en van de emissies van broeikasgassen / Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: verlaging van de kosten voor energie / Begunstigden: het OCMW
Sociaal: verspreiding van een cultuur met betrekking tot het rationele gebruik van energie sensibilisering en deelneming / Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en de gebruikers van
zijn diensten
Governance: efficiënte coördinatie van de actoren - versterking van de interne dynamiek /
Begunstigden: het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Aanwerving van een energiecoördinator - financiering van de acties door gewestelijke en federale
subsidies (Energiefonds, Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost - FRGE en het Grootstedenbeleid
- GSB)

Sturing en partnerships:
Het Departement Sociale Economie in samenwerking met alle diensten van het OCMW die bij deze
materie betrokken zijn (Cel Energie, Project X, Dienst Eigendommen, Departement der Werken)

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2010

-
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren
Functionele
energiecoördinatie

Functionele energiecoördinatie

Oprichting van de Energiecoördinatie

Energieverbruik (gas en elektriciteit) van
het OCMW in 2011: 36.796.579 kWh

Beperking van het energieverbruik van Energieverbruik in kWh/
het OCMW
jaar

3 vergaderingen van de
Energiecoördinatie in 2011

Uitbreiding van de coördinatie tussen
de verschillende actoren

Aantal vergaderingen
van de
Energiecoördinatie
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.06

LICHTPLAN UITVOEREN

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

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

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Gewestelijke subsidie - stedenbouwkundige vergunning vereist - human resources van
Wegeniswerken - externe knowhow voor de werkzaamheden

Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Cel Openbare Verlichting en Cel Studies-Vergunningen) in
partnership met het Departement Stedenbouw (Cel Energie) en SIBELGA
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

13 projecten voor de vervanging
van lichtpunten werden
uitgevoerd (2011)

Voortzetting van de vernieuwing
van de openbare verlichting

Aantal bijkomende
projecten per jaar

14.969.357,50 kWh totaalverbruik
voor de openbare verlichting
(2011)

Verlaging van de energiekosten
van de openbare verlichting voor
de betreffende sectoren

Jaarlijks totaal verbruik van
de openbare verlichting in
kWh
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.7

STAD EN OCMW VAN GROENE STROOM VOORZIEN

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

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

•

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

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

Start

Voltooiing

36 maanden

2010

2013

Evaluatie van de actie
Begintoestand
Levering van
klassieke
elektriciteit

Doelstellingen
Overschakelen naar
groene elektriciteit
(aangekondigd door de
leverancier)

indicatoren
percentage groene elektriciteit op
het totaal van het
elektriciteitsverbruik (aangekondigd
door de leverancier)
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ACTIETERREIN:
ACTIE 2.3.8

ENERGIEBELEID
DE VERWARMINGSSYSTEMEN RENOVEREN

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

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Variabele investeringsbudgetten volgens de kracht van de installatie - regionale subsidies
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement
Stedenbouw (Cel Speciale technieken)
Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
20 individuele condenserende
stookketels op de 620 van de
Grondregie (2011)
8 uitegeruste condenserende
stookketels op de 82 van de
Grondregie (2011)

Doelstellingen
Veralgemeening van de
condenserende stookketels
Veralgemeening van de
condenserende stookketels

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

Doelstellingen
Uitrusting van alle
woongelegenheden met
thermostatische kranen

Indicatoren
Aantal woongelegenheden
van de Grondregie uitgerust
met thermostatische kranen

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

Aantal individuele
condenserende stookketels van
de Stad
Aantal gemeenschappelijke
verwarmingssystemen uitgerust
met condenserende stookketels
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.9
DE GRONDREGIE

UITVOEREN VAN THERMOGRAFIE VAN DE GEVELS VAN DE GEBOUWEN VAN

De context, het einddoel en de actie:
Het thermografie - project van de gevels van de Grondregie moet in verband gebracht worden
met diegene die het verbeteren van de thermische isolatie van de gebouwen betreft. Het lijkt
primordiaal de kennis van het vastgoedpark en het energieverbruik te perfectioneren zoals ook
de kennis van de verwachtingen van de gebruikers van het gebouw, het rekening houden met
de gedragingen en de evolutieperspectieven. De thermografie is een cartografie - techniek
van oppevlaktetemperaturen meer en meer gebruikt voor de thermische diagnose van
gebouwen. Ze laat toe thermische onregelmatigheden te dedecteren zoals isolatiegebreken,
thermische bruggen, en lucht, - of waterdichtheidsproblemen.

Het lijkt primordiaal om de kennis van het vastgoedpark en haar energetisch verbruik te
perfectioneren, evenals de kennis van de verwachtingen van de gebruikers van het gebouw,
het begrip van de gedragingen en de perspectieven van de evolutie.

Het doel van deze actie is viervoudig:

1) De meest energieverlieslatende gebouwen identificeren en het grootste aantal
woongelegenheden als doelgroep kiezen. Steunend op de analyse van de verbruiken
en op de defenitie van de energetische profielen van de gebouwen, zal een eerste
selectie, samengesteld uit representatieve gebouwen van het patrimonium, equivalant
aan 30% van de woongelegenheden van het huurpark, gemaakt worden;
2) De kennis van het patrimonium verfijnen. Als de eerste opdracht het kiezen van de
doelgroep van gebouwen met een sterke bezettingsgraad zal zijn, zal op termijn het
opstellen van een thermografische kaart van de staat van de energetische verliezen van
het geheel van de gebouwen van de Grondregie gebeuren;
3) Verbeteren van de energetische performantie van de gebouwen. De infrarode
thermografie betekent inderdaad een excellente aanvulling voor de energetische
diagnose. Ze zal toestaan de doelgroep te bepalen en de prioritaire acties te
rangschikken volgens belangrijkheid en daarna de gewenste technische oplossingen te
bepalen (warmteproductiesysteem, warm water, isolatie, permanente luchtverversing,
enz.). Al deze maatregelen zorgen op termijn voor een vermindering van de milieuafdruk
van het vastgoedpark van de Regie;
4) Interactie met de de huurders en hun kennisniveau van de technische infrastructuren
van het gebouw waar ze wonen, ontwikkelen. Enkele van de excessieve

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

143

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
energieverbruken die voortvloeien uit een minder afdoend gebruik van de
woongelegenheden door de huurders, zouden op de voorgrond kunnen geplaatst
worden en dus voorwerp uitmaken van een doelgericht antwoord, eerder dan niet
nuttige inversteringen in een gebouw dat overigens perfomant is.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

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

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

Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen

Sturing :

Etappes van het project

Start

Voorbereiding

2012

Uitvoering

2012

Voltooiing

Eerste evaluatie

2012

Evaluatie van de actie:
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Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Geen enkele
gethermografeerde gevel

Verbetering van de kennis van
het vastgoedpatrimonium

Jaarlijks aantal
gethermografeerde gebouwen

Geen enkel gerealiseerde
investering op basis van de
thermografie van de
gebouwen

Bepalen van de doelgroep en
verhogen van de insolatiewerken
en de zware renovaties op basis
van de thermografie van de
gebouwen

Jaarlijks bedrag van de
gerealiseerde werken van de
Grondregie op basis van de
thermografie van de gebouwen

Zwakke kennis van de huurders
van de Grondregie van het
gebouw waarin ze wonen

Groei van de kennis van de
technische installaties
(stookketels, regeling,
thermostaten, enz.) door de
huurders van de Grondregie

Aantal participatieve
bijeenkomsten over de technische
installaties geörganiseerd ten
aanzien van de huurders van de
Grondregie
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Actieterrein:
ACTIE 2.3.10

Energiebeleid
FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN INSTALLEREN

De context, het einddoel en de actie:
De productie van elektriciteit op basis van fotovoltaïsche zonnepanelen is een interessante
oplossing waarmee de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan worden verminderd. Deze
vorm van energie is echter alleen interessant voor een gebouw waarvan het omhulsel al op een
onberispelijke manier is geïsoleerd en verlucht.
De elektrische energie die door die fotovoltaïsche zonnepanelen wordt geproduceerd, voedt in
de eerste plaats de elektriciteitsinstallaties van de betreffende gebouwen, waardoor zij hun
afhankelijkheid van het openbare elektriciteitsnet aanzienlijk kunnen verlagen. Overigens wordt
iedere elektrische kWh die wordt geproduceerd, in rekening gebracht en gehanteerd als basis
bij de toekenning van Groene Certificaten. Deze vormen een aanzet voor de productie van
groene energie en maken het voorwerp uit van onderhandelingen bij de verschillende
commerciële energieleveranciers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.

-

Een Stad die onafhankelijk is op vlak van elektriciteit
Een Stad die groene energie produceert
Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen voor alle gebouwen waarvoor de
energieconsumptie geoptimaliseerd werd
Het aanbod aan groene energie verbeteren
100 % van de potentiële M2 dak bedekken
Fotovolataïsche zonnepanelen installeren ten einde groene elektriciteit te leveren
De uitsoot van CO 2 verminderen
Een haalbaarheidsstudie uitvoeren door de Cel Energie voor elk nieuw openbaar
gebouw

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
• Milieu: verlaging van de uitstoot van broeikasgassen / Begunstigden: de gemeenschap
• Economie: verlaging van het verbruik en van de kosten voor energie / Begunstigden: de
Stad, de Grondregie, het OCMW en de huurders
• Sociaal: voorbeeldrol van de plaatselijke overheden - sensibilisering voor duurzame
ontwikkeling / Begunstigden: de burgers, de gebruikers en het personeel van de Stad/de
Grondregie/ het OCMW
Uitvoering van de actie:
Middelen:
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Eigen middelen en subsidies - derdepartijfinanciering te overwegen - knowhow van de
studiekantoren
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Energie en Cel Bijzondere Technieken), het Departement
Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen en het OCMW (Departement der Werken)
Sturing :

Etappes van het project

Start

Voorbereiding

2009

Uitvoering

2009

Voltooiing

Eerste evaluatie

2009

Evaluatie van de actie:

Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

10 m² daken uitgerust (Stad
) in 2011

Uitbreiden van de
oppervlakte van uitgeruste
daken

m² panelen door de Stad
geïnstalleerd

0 kWh

De hoeveelheid
geproduceerde elektriciteit
verhogen

Hoeveelheid geproduceerde
elektriciteit in kWh

9,74 m² daken uitgerust
(OCMW) in 2011

Uitbreiden van de
oppervlakte van uitgeruste
daken

m² panelen door het OCMW
geïnstalleerd
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.11

THERMISCHE ZONNEPANELEN INSTALLEREN

De context, het einddoel en de actie:
De productie van warm sanitair water op basis van hernieuwbare bronnen is een interessante
oplossing waarmee de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan worden verminderd. Deze
vorm van energie is echter alleen interessant voor een gebouw waarvan het omhulsel al op een
onberispelijke manier is geïsoleerd en verlucht. Het technische belang van de isolatie is immers
groter dan dat van de zonepanelen.

Voor ieder nieuw of gerenoveerd gebouw zal een relevantiestudie worden uitgevoerd voor een
oppervlakte van 10, 20, 30 m² en meer. De grootste installatie met een terugverdientijd van
minder dan 10 jaar zal worden geïnstalleerd. De nieuwe installaties zullen met warmtemeters zijn
uitgerust, waarmee de energiewinst zal kunnen worden geëvalueerd die uit de zonnestraling
wordt gehaald.

-

Verhogen van de oppervlakte aan geïnstalleerde thermische zonnepanelen

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

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

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

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

148

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
Sturing :
Start

Etappes van het project

Voltooiing

Voorbereiding
Uitvoering
Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie:

Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

480 m² daken uitgerust (Stad
en Grondregie)) in 2011

Verhogen van de oppervlakte
van uitgeruste daken

m² panelen die door de Stad zijn
geïnstalleerd

190,4 m² daken uitgerust
(OCMW) in 2011

Bijkomende uitrusting van 693
m²

m² panelen die door het OCMW zijn
geïnstalleerd

6 toegekende zonneboiler
premies in 2011

Toename van het aantal
zonneboiler premies
toegekende

Aantal toegekende zonneboiler
premies
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Actieterrein:
ACTIE 2.3.12

Energiebeleid
WARMTEKRACHTKOPPELING BEVORDEREN

De context, het einddoel en de actie:
Warmtekrachtkoppeling biedt simultaan warmte en elektriciteit. Haar verbruik aan brandstof is
lager dan het verbruik van een stookketel en een elektrische centrale die dezelfde warmte en
elektriciteit zouden produceren. De verloren warmte gedurende de aanmaak van elektriciteit
wordt volledig hergebruikt voor het verwarmen van het gebouw of voor de aanmaak van warm
sanitair water zowel op het gebied van de economie als van de ecologie voordelen. De
verliezen ten gevolge van het transport van elektriciteit worden bijna tot nul herleid.
De warmtekrachtkoppeling heeft zoel economische, - als milieu – voordelen:
- Een terugverdientijd op de investering van 3 tot 5 jaar
- Een besparing van primaire energie, de vermindering van de energetische factuur tot
30%
- Een vermindering van vervuilende uitstoot van orde grote van 15 tot 30%
-

De energiefactuur van de gebouwen van de Stad verminderen

-

- Verbeteren van het aanbod aan groene energie
Verminderen van het verbruik aan elektriciteit

-

Systematische haalbaarheidsstudie voor alle gebouwen van meer dan 1000 m2
Vermindering van de uitstoot aan CO2

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

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Variabele investeringsbudgetten afhankelijk van het vermogen van de installatie – gewestelijke
subsidie (premie tot 200.000 euro per gebouw en per onderneming voor een periode van 3 jaar,
met inbegrip van alle steunmaatregelen)

Sturing en partnerships:
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Het Departement Stedenbouw (Speciale Technieken) en het Departement Handel en de
Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad en het Departement der Werken van het
OCMW

Evaluatie van de actie:

Beginsituatie

Doelstellingen

1 warmtekrachtkoppelingsinstallatie geïnstalleerd bij het
OCMW (2011)

nstallatie van 2 bijkomende
warmtekrachtkoppelings-

1 warmtekrachtkoppelingsinstallatie geïnstalleerd bij de
Grondregie (2011)

Installatie van 2 bijkomende
warmtekrachtkoppelings-

O kWh geproduceerd (2012)

Stijging van de hoeveelheid
geproduceerde energie

Indicatoren
Aantal warmtekrachtcentrales
geïnstalleerd bij het OCMW

installaties
Aantal warmtekrachtcentrales
geïnstalleerd bij de Grondregie

installaties
Warmteproductie in kWh

Electriciteitsproductie in kWh

Geen enkele
warmtekrachtkoppelings-

Installatie van 2
warmtekrachtkoppelings-

installatie

installaties

Aantal warmtekrachtcentrales
geïnstalleerd bij de Stad
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14 GEBRUIKERS VAN GEBOUWEN VAN DE STAD EN HET PUBLIEK SENSIBILISEREN VOOR
ENERGIEBESPARINGEN

De context, het einddoel en de actie:
“Opwarming van het klimaat” is een thema dat de burgers in hoge mate bezig houdt. Iedereen
maakt zich zorgen over het feit dat de winters de afgelopen jaren abnormaal zacht waren en
over het feit dat abnormale klimaatomstandigheden dichtbij en veraf met alle ongunstige
menselijke en maatschappelijke gevolgen van dien, steeds vaker voorkomen.

Het 4de wetenschappelijke rapport van de intergouvernementele groep experts over de evolutie
van het klimaat (IPCC), dat op 2 februari 2007 werd gepubliceerd, bevestigt dat het klimaat in
de nabije toekomst ingrijpend zou kunnen worden ontregeld en beschrijft ook nauwkeurig hoe
dat kan gebeuren. Dit rapport kan als basis worden gebruikt om maatregelen te treffen die de
klimaatverandering en de ongunstige effecten op het overleven van de planeet moeten
beperken. Daarnaast berekende het Stern-rapport (The economics of climate change,
november 2006) de financiële kostprijs van de klimaatverandering. Als niets wordt ondernomen
om de huidige trend om te buigen, zou die kostprijs tegen het jaar 2050 tot 5.500 miljard euro
kunnen oplopen.

Op 20 maart 2007 heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om haar energieverbruik tegen
het jaar 2020 met 20 % te drukken. In dezelfde periode zou het aandeel van hernieuwbare
energie daarbij van de huidige 6 % naar 20 % worden opgetrokken. Op die manier wil de Unie
tegen de klimatologische ontregeling strijden.

Het is dan ook in dat kader dat het beleid van de Stad op het gebied van het rationele
energiegebruik past. Aangezien energieverspilling gedeeltelijk toe te schrijven is aan dagelijkse
handelingen en het gedrag van gebruikers van een gebouw, is het de bedoeling om de
gebruikers van de gebouwen van de Stad en van de Grondregie (personeel, leerlingen,
huurders enz…) te sensibiliseren voor het rationele gebruik van de energie. Dat beleid wordt
omgezet in verscheidene acties, die in de volgende fiches worden beschreven:

-

Actie 2.3.14.a:

-

Actie 2.3.14.b:

Gebruikers en personeel van de Stad en het OCMW Sensibiliseren
voor energiebesparingen
Gebruikers van de scholen Sensibiliseren voor energiebesparingen
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-

Actie 2.3.14.c:

-

Actie 2.3.14.d:

•

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

•
•

Gebruikers van de Huizen voor het Kind sensibiliseren voor
energiebesparingen
Gebruikers en personeel van de Stad en het OCMW sensibiliseren
voor het rationeel energiegebruik
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Actieterrein:

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14.A GEBRUIKERS EN PERSONEEL VAN DE STAD EN HET OCMW SENSIBILISEREN VOOR
ENERGIEBESPARINGEN
De context, het einddoel en de actie
Energieverspilling is gedeeltelijk toe te schrijven aan dagelijkse handelingen en het gedrag van
de gebruikers van een gebouw. Deze actie heeft tot doel om alle betrokken partijen te
sensibiliseren door enerzijds het personeel van de Stad en van het OCMW aan te sporen tot een
rationeel gebruik van de energie op hun werkplek (verlichting, computers, verwarming enz…) en
door anderzijds de gebruikers te sensibiliseren voor energiezuinig gedrag in de gebouwen
waarvan ze gebruik maken.
Algemeen gesteld zal het sensibiliseren van het personeel en van de gebruikers volgens de
gebruikelijke kanalen verlopen waar zowel de Stad als het OCMW altijd toegang toe hebben:
publicatie van informatieve artikelen op de website van de Stad, in het informatieblad van de
Stad (Brusseleir) en in het blad van het gemeentepersoneel (PerBruNews), gerichte
sensibiliseringsacties enz… Bij het OCMW zouden in de verschillende diensten
energieambassadeurs moeten worden aangeduid.

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

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

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

Doelstellingen

indicatoren

11 sensibiliseringsacties van
de Stad (2011)

Sensibiliseringsacties
verderzetten

Jaarlijks aantal
sensibiliseringsacties

Geen enkele actie
gevoerd door de
energieambassadeurs van
het OCMW in 2011

Werktuigen en
betrokkenheid van het
energieambassadeurs
netwerk

Aantal acties door de
energieambassadeurs
gevoerd

1249 schuldbemiddelingen, Verlaging van het
verband houdend met
aantal bemiddelingen
energiefacturen in 2011

Jaarlijks aantal schuldbemiddelingen in verband
met energiefacturen

Aanname van het
gemeentelijke
premiereglement “koelkast
A+++” in april 2015

Totaal jaarlijks aantal
“koelkast A+++” premies
toegekend op 31 december
van het jaar

Het jaarlijkse aantal
toegekende “koelkast
A+++” premies
behouden of verhogen
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Actiedomein :

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14.B
DE GEBRUIKERS VAN DE SCHOLEN BEWUST MAKEN VAN
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
De context, het einddoel en de actie
Het probleem van energieverspilling in de schoolgebouwen wordt vaak als voorbeeld gegeven
om te laten zien wat er op het gebied van energiebesparing moet worden vermeden.
Is het te warm? Dan gaan de ramen open.
Is het te koud? Dan wordt gevraagd om de verwarming hoger te zetten.
Er bestaan technische middelen om het energieverbruik te beperken. Een rationeel
energiegebruik wordt evenwel pas mogelijk als iedereen er zich bewust van wordt.
Er worden pedagogische bewustmakingsacties ondernomen rond rationeel energiegebruik
(REG) waar kinderen, leerkrachten en ouders aan deelnemen, soms met de steun van externe
deskundigen. Dit is Milieueducatie (MilE).
De uiteindelijke doelstelling is om via een collectief bewustzijn tot een voorbeeldige
gedragsverandering te komen en om vanuit de onderwijssector basisgedragingen te
verspreiden die leiden tot een verantwoord energieverbruik. Dat is begeleiding bij
gedragsverandering.
In de scholen wordt de temperatuurregeling verbeterd door enkel de gebruikte lokalen te
verwarmen; daarnaast wordt er communicatie gevoerd en worden gebruikers aangemoedigd
om deel te nemen.
Er zijn twintig prioritaire gebouwen (49 scholen) aangeduid die energiebesparingen kunnen
verwezenlijken via een reeks verantwoorde handelingen en beperkte inrichtingskosten.
De bedoeling is dat de gebruikers van deze gebouwen als eerste worden gesensibiliseerd voor
energiebesparingen. In die zin moet in elk van deze gebouwen minstens één jaarlijkse
sensibiliseringsactie plaatsvinden.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•

Milieu: energiebesparing en minder uitstoot van broeikasgassen / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: milieueducatie van het publiek - deelname van de gebruikers aan collectieve
projecten - voorbeeldrol van de Stad / Begunstigden: de Stad en de gebruikers van de
scholen
Economie: beperking energiekosten / Begunstigden: de Stad

Uitvoering van de actie
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Middelen : Ondersteuning door het onderwijzend personeel - thematische ondersteuning externe technische expertise (Leefmilieu Brussel - BIM, Stadswinkel, COREN, GoodPlanet)

Leider en partnerships : het Departement Openbaar Onderwijs en occasionele samenwerking
met het Departement Stedenbouw (Cel Energie en Cel Speciale Technieken) en met de steun
van externe partners.

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Op datum van 1 september 2015
Eén REG-project per jaar per
hadden 28 scholen in een prioritair prioritair gebouw.
gebouw speciale REG-projecten
uitgewerkt.

Indicatoren
Tal van scholen hebben
permanente REG-projecten
uitgevoerd in het voorbije
schooljaar.
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Actiedomein :

Energiebeleid

ACTIE 2.3.14.C
GEBRUIKERS VAN DE HUIZEN VOOR HET KIND SENSIBILISEREN VOOR
ENERGIEBESPARINGEN
De context, het einddoel en de actie
Die structuren zijn over het volledige gemeentelijke grondgebied verspreid en vangen buiten de
lesuren alle kinderen van 6 tot 12 jaar op en bieden er gevarieerde ludieke en educatieve
activiteiten aan (sport, culturele uitstappen, thema workshops, burgerprojecten enz…). In dat
kader behandelen bepaalde activiteiten onder meer de duurzame ontwikkeling, waarbij de
kinderen en de animatoren voor energiebesparingen en milieubehoud worden gesensibiliseerd.
In de praktijk worden die doelstellingen omgezet in sensibiliseringsacties voor dagelijks gedrag:
workshops over verlichting thuis en het zuinige verbruik van de spoelbak, het bekijken van
sensibiliseringsvideo’s en themabezoeken van verschillende structuren.
Kinderen moeten van kindsbeen af worden gesensibiliseerd voor energiebesparingen. Dat is de
reden waarom de Jeugddienst in de 10 Huizen voor het Kind regelmatig pedagogische acties
over dit thema organiseert. Beroep doende op externe gespecialiseerde verenigingen of intern
gevormd personeel, verbinden de Huizen voor het Kind zich ertoe door middel van acties de
uitdagingen van energiebesparing in het praktische leven te integreren.
Met die acties wordt gestreefd naar een duidelijker zicht op de impact van het verbruik op het
milieu (energie, sorteren van afval, watercyclus enz…). Algemeen gesteld vinden die
sensibiliseringsacties met de kinderen plaats, los van alle activiteiten die door de Huizen voor het
Kind worden georganiseerd.

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

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

Uitvoering van de actie
Middelen :
Omkadering door de 27 animatoren van de 10 Huizen voor het Kind – knowhow van externe
partners (Leefmilieu Brussel - BIM, Agentschap Net Brussel)

Leider en partnerships :
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Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Jeugdsectie) in samenwerking met de
externe partners

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

Diverse sensibiliseringsacties
Instandhouding of vergroting
‘energie’ in het kader van de
van de deelname
activiteiten van de Huizen voor het
Kind

Jaarlijks aantal Huizen voor het
Kind die aan sensibiliseringsacties
op het gebied van de energie
deelgenomen hebben

Nieuwe sensibilisatie campagne
voor energiebesparing.

Percentage van positieve
antwoorden op de test « voor/na
» aangaande het bepgrijpen van
de campagne.

50% van de kinderen
verzekeren een goed begrip
van de uitdagingen.
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Actiedomein : Energiepolitiek
ACTIE2.3.14 D INFORMEREN EN SENSIBILISEREN VAN DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW OVER HET
RATIONELE GEBRUIK VAN ENERGIE

De actie, haar doelstellingen en haar context :
De evolutie en de ontwikkeling van de economische markt, de liberalisering van de diensten van
openbaar nut (gas, elektriciteit, telecommunicatiemiddelen …) vergen vanwege de burgers een grotere
beheersing van hun verbruikskeuzes. Dit is nog ingewikkelder voor een kansarm publiek.
Het is van belang dat de energieproblematiek niet enkel op geïsoleerde en individuele wijze aangepakt
wordt. De communautaire en collectieve initiatieven laten een globale en geïntegreerde aanpak toe van
deze problematiek, die is onontbeerlijk als het OCMW een doelstelling van maatschappelijke
emancipatie van de persoon wenst te realiseren.
Dit project beoogt het ontwikkelen, binnen de dienst, van pedagogische informatievergaderingen die
betrekking hebben op het rationele energiegebruik. Kansarmen kunnen op die manier aanleren, op
concrete en gezellige wijze, om het hoofd te bieden aan de talrijke problemen die verband houden met
het energiegebruik in hun woning. Of het nu gaat om het lezen en begrijpen van hun energiefactuur,
zich in te lichten over de mogelijkheden om hun leverancier te kiezen of hun tariefplan, gewaarschuwd
te worden tegen de gevaren van CO uitstoot van bepaalde verwarmingsketels, een reeks nuttige
reacties aan te leren om minder te verbruiken, … de doelstelling die door deze vergaderingen
nagestreefd wordt, is de deelnemers een reeks noodzakelijke middelen en instrumenten aan te reiken
met de bedoeling een toestand van schuldoverlast te vermijden die gelinkt is aan een slecht
energiegebruik.

Om de deelnemers aan te moedigen en de motivatie te ondersteunen tijdens de vergaderingen maar
eveneens tijdens de pre-traject begeleidingsateliers (zie actiefiche 4.3.05), wordt een « nuttig
geschenk » overhandigd op het einde van de sessie, dat hen de kans biedt om ook tot een beter begrip
te komen. De “energiekit” biedt de kans, naast zijn rechtstreeks nut, om de gebruikers te sensibiliseren
op het vlak van rationeel energiegebruik.

De mensen laten langskomen, de meest kansarmen bereiken, hen aansporen om terug te komen, hen
naar waarde schatten voor hun deelname, hen de herinnering aan een positieve ervaring geven, blijft
voor de cel energie het beste middel om de doelstellingen te bereiken van een daling van
schuldproblemen gelinkt aan energiefacturen.
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De relevantie « duurzame ontwikkeling » van de actie:
•
•
•

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

Het uitvoeren van de actie:
Middelen :
Twee uur per vergadering, tijdens de ochtend of ‘s avonds. Aanwezigheid van twee of drie personen
leden van de cel energie, klein budget voor de dranken.
Subsidie van het Energiefonds en Grootstedenbeleid van de POD Sociale Integratie

Sturing en partnerschappen :
De Cel Energie – Dienst Schuldbemiddeling van het Departement van de Sociale Actie van het OCMW, in
samenwerking met de externe actoren (leveranciers, verenigingen, …)

De evaluatie van de actie :
Begintoestand

Te behalen resultaten

Indicatoren

4 informatie- en sensibiliseringvergaderingen
voor energie ten gunste van het publiek van
de sociale antennes, de dienst
schuldbemiddeling, de huurders van het
OCMW en het publiek van de buurthuizen in
2011

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

Aantal vergaderingen
georganiseerd per
jaar

274 deelnemers aan de informatie- en
sensibiliseringvergaderingen energie ten
gunste van het publiek van de sociale
antennes, de dienst schuldbemiddeling, de
huurders van het OCMW en het publiek van

Stijging van het aantal
geïnformeerde en gesensibiliseerde
personen

Totaal aantal
deelnemers per jaar
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Begintoestand

Te behalen resultaten

Indicatoren

de buurthuizen in 2011
120 stekkerdozen met schakelaar uitgedeeld
in 2011

Stijging van het aantal uitgedeelde
stekkerdozen per jaar

Aantal uitgedeelde
stekkerdozen per jaar

80 LED lampen uitgedeeld in 2011

Stijging van het aantal uitgedeelde
LED lampen

Aantal uitgedeelde
LED lampen per jaar

100 energiemappen uitgedeeld in 2011

Stijging van het aantal uitgedeelde
energiemappen

Aantal
energiemappen
uitgedeeld per jaar

150 thermometers uitgedeeld in 2011

Stijging van het aantal uitgedeelde
thermometers

Aantal uitgedeelde
thermometers

60 meter isolatie voor warmwaterbuizen
uitgedeeld in 2011

Stijging van het aantal uitgedeelde
meter isolatie voor
warmwaterbuizen

Aantal uitgedeelde
meter isolatie voor
warmwaterbuizen

60 meter isolatie voor achterkant radiatoren
uitgedeeld in 2011

Stijging van het aantal uitgedeelde
meter isolatie voor achterkant
radiatoren

Aantal uitgedeelde
meter isolatie voor
achterkant radiatoren
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2.4 VERMINDERING EN VALORISATIE VAN AFVAL

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

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.01 SYSTEEM INVOEREN VOOR DE MONITORING VAN HET AFVAL DAT DE STAD
PRODUCEERT EN INZAMELT
De context, het einddoel en de actie:
De verschillende cellen van Stad Brussel voeren elke jaar af ongeveer 15.000 ton afval bij een
privaat bedrijf. Dit afval komt vooral uit de onderhoud en de schoonmaak van de openbare
ruimte (cel Openbare Netheid – cel Groene Zones – cel Openbare Werken). Na de sortering van
een privaat bedrijf is dit afval verzend naar verschillende verwerkingsprocessen (recycling,
verbranding of storting).
Het eerste luik van deze actie heeft betrekking op de opstelling van een jaarlijks verslag over de
hoeveelheid afgevoerd afval en de verwerking ervan.
Deze verslag zal de evolutie van de hoeveelheid afgevoerd afval door de Stad analyseren en in
cijfers vertalen de hoeveelheid afval die recycleert, verbrand of gestort zijn.
Het tweede luik van deze actie heeft betrekking op de verschillende initiatieven van de cellen
om de hoeveelheid afgevoerd afval door de Stad bij de privaat bedrijf te beperken, zoals de
compostering van groenafval van de Groene Zones.
De verslag zal proberen om een uitputtende lijst van deze initiatieven en een korte beschrijving
te maken.

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

•

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

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

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

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

Een monitoring van de
hoeveelheid afgevoerd afval
verzend naar het sorteercentrum
en de verwerkingsprocessen.

% gerecycleerd afval

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

Een monitoring van de initiatieven
om de hoeveelheid afgevoerd
afval naar verwerkingsprocessen
te beperken.

Aantal van de ingediende
voorstellen

% verbrand afval
% gestort afval
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Actiedomein:
ACTIE 2.4.02

Vermindering en valorisatie van afval
VERBRUIK VAN KRAANTJESWATER BINNEN DE ADMINISTRATIE BEVORDEREN

De context, het einddoel en de actie
De bewustmaking voor de afvalproblematiek gebeurt zowel op eigen initiatief van de Stad als
door de toepassing of zelfs de versterking van het gewestelijke beleid op dat vlak. Het
sensibiliseren krijgt vorm door de verspreiding van informatie of door doelgerichte acties. De
medewerking aan gewestelijke campagnes bestaat in de praktijk uit het doorspelen van
informatie en door het uitdelen van brochures en folders van het Agentschap Net Brussel en van
Leefmilieu Brussel-BIM.
Eén van de luiken van deze sensibilisering heeft betrekking op het drinkwaterverbruik.
Kraantjeswater in plaats van water uit flessen drinken biedt zowel op financieel als op ecologisch
vlak voordelen. Kraantjeswater is immers 100 tot 300 keer goedkoper – zonder rekening te
houden met de voordelen van de kostenbesparingen door het verminderen van afval, het
transport en de opslag.
Daartoe is de Milieuraadgeving van plan om het kraantjeswaterverbruik (kranen, fonteinen,
kruiken enz…) te bevorderen in plaats van tijdens vergaderingen water in flessen ter beschikking
te stellen door bewustmakingsacties binnen de administratie; uitrusting van de gebouwen met
drinkfonteinen / kraanfonteinen.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•
•

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

Uitvoering van de actie
Middelen:
Human Resources van de cel Milieuraadgeving – potentiële kosten van bepaalde kleine
inrichtingen (aansluiting van fonteinen) – brochures en folders van de partners
Leider en partnerships:
Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in partnership met het Departement
Aankoopcentrale en met alle departementen die water in flessen bestellen
Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren
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Geen enkele promotie van het
verbruik van kraantjeswater
binnen de administratie

De beambten van de Stad
bewustmaken voor het
verbruik van kraantjeswater

Aantal sensibiliseringsacties

Weinig beschikbare drinkfonteinen Het aantal drinkfonteinen /
/ kraanfonteinen
kraanfonteinen verhogen

Aantal geïnstalleerde
drinkfonteinen / kraanfonteinen

Weinig gebouwen uitgerust met
drinkfonteinen / kraanfonteinen

Aantal gebouwen uitgerust met
drinkfonteinen / kraanfonteinen
verhogen

Het aantal gebouwen
uitgerust met drinkfonteinen
/ kraanfonteinen verhogen
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.03

SLOOP- EN BOUWAFVAL BEPERKEN, HERGEBRUIKEN EN RECYCLEREN

De context, het einddoel en de actie:
Sloop- en bouwafval vormt de grootste groep niet-industrieel afval. Beide soorten leiden ook tot
een belangrijk energieverbruik (vervoer, sloopwerktuigen, enz.). De ordonnantie van het Brussels
Hoodstedelijk gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen verplicht de regionale en lokale
overheden de afvalhierarchie na te volgen. Deze laatste geeft voorrang aan het voorkomen
van het ontstaan van afvalstoffen eerder dan aan het beheer van deze.

De Stad heeft als doelstelling om een pyramidaal model in de hierarchisatie van de afvalstoffen
te bereiken waarvan de basis (het voorkomen) zo breed mogelijk is en de top (het verwijderen
naar afvalstortplaatsen) zo klein mogelijk is.

De bedenking rond het beheer van het afval zal bij alle fases gehouden worden (van de
bedenking tot het levenseind van de gebouwen) en voor alle andere soorten van projecten
(afbraak, onderhoud, verbouwing en bouwen). De Stad zal zich, bij de opmaak van haar
beleidsplan kunnen laten bijstaan door externe bronnen.

De acties zijn naar prioriteit gerangschikt:

1/ Het voorkomen van afvalstoffen

De Stad moedigt lichte renovatie en de verbouwing aan in plaats van afbraak en
heropbouwprojecten, wat steeds vaker voorkomt (voornamelijk bij kantoorgebouwen).
Natuurlijk zijn deze bepalingen toe te passen op een rationele wijze, geval per geval, in functie
van de technische, financiële en milieu noodwendigheden (PEB bepaald en erfgoed belang).
Het betreft in het bijzonder om deze actie te ondersteunen door een sensibilisering en het
toepassen van een gemeentelijke reglementering en een belasting op de afbraak van gehele
gebouwen. Op termijn zou deze belasting de Stad uiteindelijk 0 euro moeten opleveren. Dit zou
immers betekenen dat de aanbeveling goed wordt opgevolgd en dat er geen gebouwen
meer worden gesloopt. De Stad verbindt er zich dan ook toe om op dit vlak het voorbeeld te
geven en deze aanbeveling ook zelf te op te volgen.
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Voor projecten waar materialen geplaatst moeten worden, zal de Stad haar voorkeur voor de
keuze van de materialen geven in functie van de mogelijke hergberuik van deze. De
mechansiche en gemakkelijk uitneembare verbindingen zullen begunstigd worden.
De nieuwe projecten zullen zodanig ontworpen worden dat ze in functie van de behoeftes
kunnen evolureren om de afbraakwerken te beperken.

2/ Hergebruik

De Stad geeft ook het voorbeeld op gebied van hergebruik, bij wegenwerken worden
opgebroken kasseien gerecupereerd en opnieuw gebruikt, net als boordstenen in blauwe steen.
Dit prinicpe zal van toepassing zijn voor al de werken. De Stad zal daarvoor het Document, dat
door het vzw Rotor opgemaakt werd, kunnen beraadplegen: Vademecum voor het hergebruik
buiten de bouwsite.

3/ Recycleren
De gewestelijke reglementering verplicht de aannemers om het puin omschreven als de steenen zandfractie van het bouw- of sloopafval te recycleren. Een ministeriële rondzendbrief biedt
de mogelijkheid om puin bij wegenwerken en infrastructuurwerken te hergebruiken op
voorwaarde dat nauwkeurige technische voorwaarden worden gerespecteerd.
De Stad zal in haar hoedanigheid van bouwmeester waken over de naleving van die wettelijke
bepalingen op haar werven, waarvoor ze samen met de aannemers zal nadenken over de
middelen die kunnen worden ingezet om het werfafval zo goed mogelijk te sorteren. De Stad zal
ook ontvangstbewijzen eisen vanwege de erkende afvalophalers.

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

Governance : circulair ontwerp, Immobiliënpark en moduleerbare en uitbouwbare
modules.
beheer van de hulpbronnen, beheer van het leefcyclus van de materialen, producten
en gebouwen om het afvalproductie af te schaffen / Begunstigden : de gemeenschap
Milieu: beperking van de hoeveelheid afval, de vervuiling en het energieverbruik /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: betere levenskwaliteit: sneller uitgevoerde en minder luidruchtige werven, die
minder stofhinder veroorzaken en minder verkeer van zware vrachtwagens tot gevolg
hebben – opwaardering van de architectuur en van de identiteit van de wijken /
Begunstigden: de inwoners in de buurt van de werven en de arbeiders
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•

Economie: het ontstaan van nieuwe beroepen diet onverplaatsbaar zijn en voor laag
geschoolde functies / Begunstigden: de gemeenschap en de bouwheren

Uitvoering van de actie:
Middelen:
En transversale gropeswerk opstellen, sensibiliseringscampagnes van de vakmensen van de
bouwsector en van de bouwheren – invoering van een gemeentelijk reglementering en een
belasting op de volledige sloop van gebouwen – personeel van de stad

Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Sectie Architectuur, Bouwwerken, Erfgoed en Cel Strategie Van
Ontwikkeling) in partnership met het Departement van Financiën en het Departement
Wegeniswerken

Frequentie van de besturingsvergaderingen: twee keer per maand

Sturing :
Start

Etappes van het project

Voltooiing

Voorbereiding
-

Informatie bijeenkomsten in verband met het Januari 2017
hergebruik en het uitbaten van herbruikbare
materialen via tussenkomsten van experten
Voorlichtingssessies over de complete sloop van
gebouwen met optredevn van deskundigen
Het aanduiden van de referenten

April 2017

Doorlopend

Doorlopend
Doorlopend

Dec 2016
Uitvoering
-

Overheidsopdarchten
extractie

van

hergebruik

en Sept. 2017

-

Bordereel van de opvolging van de matreialen
Sept. 2017

Doorlopend
Doorlopend
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Eerste evaluatie

Januari 2017

Doorlopend

Evaluatie van de actie:
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

Miskenning van de
afvalhierarchisatie
pirncipes in het
beheer van
vastgoedprojecten

De agenten opleiden ten
opzichte van de
problematiek van de
bouwafvallen en hen de
de werkwijze aanleren om
deze te beheren

Aantal agenten die en opleiding
gevolgd hebben

De herbruikbare
bouwmaterialen
worden weinig
hergebruikt

Systematisch het
herbruikvermogen in de
projecten onderzoeken

Aanduidingen van de referenten die de
de voorwaarden voor extractie en
hergebruik van d ematerialen zullen
verduidelijken

Bepaling door de referenten van de
richtlijnen om de opdrachten van
extractie en hergebruik vats te leggen

Aantal pilootprojecten met aanzienlijk
hergebruik van materialen

Aantal pilootprojecten met borderel van
opvolging van de materialen, met
vermelding van oorsprong, levensduur,
sanitaire fiche, de toepassing en
verwerking op het eind en werkwijze bij
het ontmantelen van het gebouw
Geen enkele zekerheid
over de
eindbestemming van
het afval van de
bouwwerven van de
Stad

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

Aantal ontvangen ontvangstbewijzen
vanwege erkende afvalophalers die het
afval moeten verwerken dat op de
werven van de Stad ontstaat en inh het
As-Built dossier toegevoegd
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80 % van de
straatstenen opnieuw
gebruikt op de
werven van de Stad
en 15 % van de
straatstenen elders
doorverkocht

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

Verhouding tussen het aantal m³
gerecupereerde straatstenen en het
aantal m³ straatstenen die op de werven
van de Stad worden hergebruikt en die
elders worden doorverkocht

50 % van de
kantstenen van
hardsteen opnieuw
gebruikt op de werven
van de Stad en 15 %
van de kantstenen van
hardsteen elders
doorverkocht

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

Verhouding tussen het aantal meters
kantstenen van hardsteen die worden
gerecupereerd en het aantal meters
kantstenen in hardsteen die op de
werven van de Stad worden hergebruikt
en die elders worden doorverkocht

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

172

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
Actiedomein:
ACTIE 2.4.04

Vermindering en valorisatie van afval
COMPOSTEREN VAN ORGANISCH AFVAL AANMOEDIGEN

De context, het einddoel en de actie
De huishoudelijkafvalstoffen van de Brusselaars bevatten gemiddel een derde organisch afval
(keuken- en tuinafval). Composteren is een eenvoudige, ecologische en economische manier
om ze te verwerken. Door organisch afval thuis te composteren, is het mogelijk om het gewicht
van de huishoudelijke vuilniszak met 50% te verlagen en het nutteloze vervoer van afval
(vermindering van CO2-uitstoot) te veermijden. Bovendien produceert men een 100% natuurlijke
en gratis meststof.
Al naar gelang men of niet een tuin bezit, bestaan verschillende oplossingen:
-

de klassieke compostering, plaatst men organisch afval op de grond of in een
compostrecipiënt (compostvat, -silo, -bak...), verlucht men af en toe, en de natuur - de
micro-organismen van de bodem - doen de rest;
- de wormcompostering is de ideale oplossing als men geen tuin bezit, voorbehoud alleen
voor keukenafval;
het is eveneens mogelijk om de organische afvalstoffen geproduceerd door een geheel van
personen in een gemeenschappelijke compostbak te composteren via
-

wijkcompostering, site open voor de bewoners van een wijk
collectieve compostering, gereserveerd voor bewoners van een residentie/appartement of
met een gemeenschappelijke tuin die samen composteren

Het doel is om een maximum inwoners aan te moedigen hun organisch afval te composteren.
Daartoe kent de Stad sinds 2000 een premie toe voor de aankoop van een compostrecipiënt.
In 2016 heeft de Stad een premie voorgesteld voor de aankoop van een wormcompostbak die
100 % van de aankoopprijs bedekt met een maximum van 100 euro om nog meer de inwoners
die geen tuin hebben in deze gedraging te ondersteunen.
Daarvoor doet de Stad de promotie van deze premie bij haar inwoners (met name door een
folder ”premies” uit te geven) en organiseert ze praktische workshops in verschillende plaatsen
van het grondgebied. Overigens biedt een logistieke of financiële ondersteun aan
wijkcomposteringsprojecten.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•
•

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

Uitvoering van de actie

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

173

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
Middelen:
Begroting “gemeentelijke milieupremies” van de Cel Milieuraadgeving - logistieke ondersteuning
voor de wijkcompostering (Cel Groene Ruimten) - kennis en ervaring van bepaalde partners
(compostmeesters, Worms vzw)
Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving) in samenwerking met het Departement
Wegeniswerken (Cel Groene Ruimten) en met de steun van externe partners

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

Aanname van het gemeentelijke
premiereglement
“composrecipiënt” in juni 2000

Het jaarlijkse aantal
toegekende
“composrecipiënt” premies
behouden of verhogen

Jaarlijks aantal
“composrecipiënt” premies
toegekend op 31 december van
het jaar

Wijziging van het gemeentelijke
premiereglement
“composrecipiënt” in januari 2016

Het jaarlijkse aantal
toegekende
“wormcompostbak” premies
behouden of verhogen

Jaarlijks aantal
“wormcompostbak” premies
toegekend op 31 december van
het jaar

20 wijkcompostering sites (2015)

Het aantal wijkcompostering
sites behouden of verhogen

Aantal wijkcompostering sites
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Actiedomein :

Afvalvermindering en -opwaardering

ACTIE 2.4.6
PREVENTIE VAN AFVALPRODUCTIE EN BEWUSTMAKING ROND
AFVALSORTERING IN SCHOLEN EN BUITENSCHOOLSE STRUCTUREN
De context, het einddoel en de actie
Scholen en gemeentelijke structuren voor de jeugd sorteren afval in functie van hun activiteiten
en beschikbare infrastructuur.
Soms wordt dit aspect geïntegreerd in pedagogische projecten, zoals:
•

kinderopvang

•

jongerencentra

•

de scholen van het basisonderwijs en secundair onderwijs

Elk van ons kan zijn steentje bijdragen aan de kwaliteit van het milieu door dagelijks eenvoudige
handelingen te verrichten.
Door afval te recycleren in plaats van het te verbranden, worden minder grondstoffen gebruikt
en wordt minder CO2 uitgestoot.
Enkele tips om te besparen en onze afvalberg drastisch te verminderen, zijn: overconsumptie
vermijden, verpakkingen beperken, composteren, herstellen, delen, lenen, huren, spullen
weggeven, ... Dit heet "preventie".
Dit project heeft als doel om:
•

te leren wat verantwoord consumeren inhoudt

•

de afvalproductie te verminderen

•

afval selectief te sorteren

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

Governance : anticiperen op problemen i.v.m. overtollig afval./ Begunstigden: de
gemeenschap
Milieu: vermindering van de hoeveelheid afval - vermindering van de hoeveelheid
ongesorteerd afval - vergroting van het aandeel van recycleerbaar afval /
Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: bewustmaking rond duurzame ontwikkeling en burgerschapseducatie /
Begunstigden: de kinderen en het personeel van de scholen en buitenschoolse
structuren.
Economie: ondersteuning van de activiteiten rond het beheer van afvalsortering en recyclage. Jobcreatie / Begunstigden: de gemeenschap
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Uitvoering van de actie
Middelen :
Betrokkenheid van het onderwijzend personeel en animatoren - budget voor het ter beschikking
stellen van materiaal - externe expertise van Agentschap Net Brussel (opleiding
onderhoudspersoneel en workshops in de klassen) en vzw Tournesol-Zonnebloem (workshops in
de klassen)

Leider en partnerships :
Het Departement Openbaar Onderwijs (afdeling Logistiek, Cel Duurzame Ontwikkeling), het
Departement Cultuur, Jeugd, Vrije tijd en Sport (afdeling Jeugd) met de steun van externe
partners (Net Brussel, vzw Tournesol-Zonnebloem)

Sturing :
Start

Etappes van het project
Voorbereiding - Deelname aan eerste
directiecomités, basisscholen en secundaire
scholen.

Eerste kwartaal 2016

Eerste evaluatie

Eerste kwartaal 2017

Voltooiing

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren
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1. De feitelijke toestand
beschrijven met
vermelding van de
volgende punten:

-

Een enquête opstellen en
versturen naar de scholen
(Vragen: hoeveel
onderhoudsmedewerkers
hebben een opleiding
gevolgd, hoeveel klassen
werden er voorgelicht,
infrastructuur, peilen naar
behoeften, enz.)

-

Een enquête sturen naar de
opleidingsinstellingen

-

Een stand-van-zaken opstellen
- verslag Agenda 21

-

Aantal opgeleide personen

-

Aantal klassen die hebben
deelgenomen aan de
workshops aangeboden door
de partners.
Percentage deelnemende
scholen
Statistieken betreffende het
aantal compostplaatsen in de
scholen

a. de acties die de
gemeentescholen
hebben ondernomen.
b. de behoeften aan
opleidingen over afval
sorteren in de
gemeentescholen.
c. Vaststelling van de
aanwezige
infrastructuur: aan
kinderen aangepaste,
gescheiden
vuilnisbakken op de
speelplaatsen en
binnenkoeren, in
gangen en refters;
papiermanden in de
klassen, enz.
Op 1 september 2014 hadden 41
personen een opleiding gevolgd.

Op 1 september 2014 hadden 30
scholen/74 klassen een workshop
gevolgd.

12 compostplaatsen in 2014.

2.

Het
onderhoudspersoneel
een opleiding laten
volgen rond afval
sorteren.
3. 90 scholen en minstens 2
klassen per school
aanmoedigen om deel te
nemen aan de workshops
die de partners
aanbieden.
4. Aanleg van
compostplaatsen

-
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Vanaf 2011 organiseren de 10
Huizen voor het Kind
sensibiliseringsacties «sorteren van
afval»

5. Maximaal aantal kinderen
om deel te nemen aan
de vorming «sorteren van
afval» van Net Brussel

-

Aantal kinderen (die de
Huizen voor het Kind niet
bezoeken buiten de
zomerperiode) hebben de
vorming gevolgd

Van Net Brussel .
Vanaf de zomer 2013, verruiming
van de actie naar een breder
publiek gedurende de
zomervakantie.
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Actieterrein:
ACTIE 2.4.07
VERBETEREN

Vermindering en valorisatie van afval
EXPLOITATIEDUUR VAN HET INFORMATICAPARK VAN HET OCMW VERLENGEN EN HET

Actie, doelstellingen en context:
Het gebruik van verouderd computermateriaal kan op drie verschillende manieren worden verlengd. De
eerste twee daarvan zijn gericht op het hergebruik van het materiaal. De eenvoudigste manier bestaat
erin om de gebruikers te identificeren die ook met gebruikt en verouderd materiaal hun activiteiten
kunnen uitoefenen. De klassieke vorm bestaat erin om werkstations op een behoorlijke manier in een
goede staat te herstellen dankzij de recuperatie van componenten waarvan de behuizing werd
afgedankt. De laatste vorm bestaat erin de edele en zeldzame materialen in de verschillende
onderdelen die de afgedankte behuizingen vormen, te recupereren. De meest doeltreffende manier
bestaat er echter in om de gemiddelde levensduur van het materiaal in de instelling zo lang mogelijk te
rekken. Dat is de manier waarvoor het OCMW heeft gekozen. Daarnaast heeft het OCMW twee
overeenkomsten afgesloten met gespecialiseerde ondernemingen die regelmatig de afgedankte
behuizingen komen halen.
Sinds 2011heeft het OCMW beslist om massaal alle schermen 15 duim TFT te vervangen door schermen
van 17 en 19 duim omwille van redenen van werkcomfort.
Gezien de vervanging van PC's door Citrix-stations in volle gang is en de verhoudingen haast niet meer
zullen wijzigen, is de aanduiding "Gemiddelde levensduur van informaticamateriaal / Aantal verworven
Citrix-stations ter vervanging van PC's" vervangen door een aanduiding die de levensduur van het
informaticamateriaal aangeeft.
Die levensduur van nieuw geïnstalleerd materiaal kan om verschillende redenen afnemen, zoals door de
logische veroudering of door de kwaliteit van het materiaal zelf.

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

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

Sturing en partnerships:
De Dienst Informatica en Methoden van het OCMW in samenwerking met gespecialiseerde instellingen

Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

-

-

Evaluatie van de actie:

Onbekend

Verhoging van de gemiddelde
levensduur van printers

Gemiddelde levensduur van uit
gebruik genomen printers

Onbekend

Verhoging van de gemiddelde
levensduur van schermen

Gemiddelde levensduur van uit
gebruik genomen schermen

Onbekend

Verhoging van de gemiddelde
levensduur van laptops

Gemiddelde levensduur van uit
gebruik genomen laptops

Onbekend

Verhoging van de gemiddelde
levensduur van NS Citrix
stations

Gemiddelde levensduur van uit
gebruik genomen NS Citrix stations

Geen info over het aantal herbruikte
eenheden door Les Ateliers des
Tanneurs in 2011

Afvalvermindering en verhoging
van het aantal herbruikte
eenheden

Aantal herbruikte eenheden door
Les Ateliers des Tanneurs
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Actiedomein :
ACTIE 2.4.08

Vermindering en valorisatie van afval
DEMATERIALISEREN VAN DE ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN VAN DE STAD

De context, het einddoel en de actie
De dematerialisatie is de transformatie van papieren documenten naar elektronische dragers
(computerbestanden) met een identieke waarde als het document. Het is duidelijk dat digitale
informatiedragers een elektronisch management van de documenten vereisen en bijgevolg ook
een gestructureerde organisatie van de gegevens binnen de instelling. Intern gebeurt de
dematerialisatie via onder andere het programma Workflow dat de volledige behandeling van
de dossiers die worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en de
Gemeenteraad mogelijk maakt. Een nieuw platform van dematerialisatie (IRISNEXT) is live
gegaan in januari 2016 voor het vreemdelingenbureau. In het departement Financiën is de
dematerialisatie van inkomende facturen en hun interne opvolging is voorzien voor september
2016. De dematerialisatie heeft eveneens betrekking op administratieve documenten voor het
publiek. Via het e-loket op de website van de stad kan het publiek administratieve documenten
bestellen zoals: gezinssamenstelling, uittreksel uit het strafregister, enz. Van de financiële
documenten zijn tot nu toe alleen de belastingsreglementen online beschikbaar. Uiteraard kan
dit aanbod uitgebreid worden naar aangiften, bezwaren en aanvragen voor vrijstelling. De
burgers kunnen ook online een heleboel andere documenten raadplegen. Voor sommige
vertrouwelijke documenten is wel een toegangscode vereist. De identificatie en elektronische
handtekening gebeuren door middel van de elektronische identiteitskaart (eID). Het maximale
gebruik van de eID door de burgers, maar ook door het personeel van de Stad zal dus zeer
belangrijk zijn om de vertrouwelijkheid en de wettelijkheid van de documenten te respecteren.

De Stad wil deze dematerialisatie van interne procedures voortzetten alsook het ter beschikbaar
stellen van administrative documenten online door het aanbod uit te breiden tot een echte
online service. De verhuis naar het nieuw administratief centrum, voorzien voor 2020, zal de
katalysator zijn (en de deadline) voor de evolutie naar een moderne en efficiënte administratie
in een digitaal tijdperk.

De Stad wil dus het moderniseringsproces van haar administratie opvoeren, onder andere met
referentiegegevensbanken, het informatiseren van de inkomende/uitgaande brieven en
facturen, het archiveren van haar informatiepatrimonium met als doel het te bewaren, enz. Ook
zou binnenkort nog een andere reeks procedures kunnen worden gedematerialiseerd.
Inderdaad, een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat immers de verzending
toe van de beslissingen van het College en de Gemeenteraad van de Stad via elektronische
weg naar de toeziende overheid. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
(CIBG) zal aan de Stad het protocol bezorgen dat die verzending via elektronische weg toelaat.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•

•
•
•

Governance : vlugge en gemakkelijke toegang tot informatie voor de burgers; beter
beheer van de wettelijke bepalingen en een betere bewaring van het
informatiepatrimonium en van de expertise van de administratie - grotere efficiëntie van
de diensten / Begunstigden: de administratie en de gemeenschap.
Milieu: minder papierverbruik; vermindering van het aantal verplaatsingen van de
particulieren naar de administratie ; minder openbare ruimte nodig voor het publiek,
minder verwarming,… / Begunstigden: de administratie en de gemeenschap.
Sociaal: /
Economie: vermindering van de directe en indirecte kosten voor de verwerking van
documenten; verbetering van de productiviteit / Begunstigden: de administratie en de
gemeenschap

Uitvoering van de actie
Middelen :
Informatica budget van de Stad

Leider en partnerships :
Sturing: Departement Organisatie, Financiën en Demografie
Partner: GIAL + externe leveranciers.

Sturing :
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2008

-

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren
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Geen elektronische uitwisseling
met het administratief toezicht

Elektronische transmissie van
documenten naar het
administratief toezicht

Verkrijgen van het protocol (+
conventie) hetgeen een
elektronische uitwisseling mogelijk
maakt
Implementeren van het nieuwe
programma mbt de elektronische
uitwisseling door GIAL

Geen inventaris van
dematerialiseerde processen

Zicht op en stijging van het %
van dematerialiseerde
processen

% van dematerialiseerde
processen

Inkomende briefwisseling niet
geïnformatiseerd (Expeditie,
Departement Organisatie)
aangetekende zendingen
handmatig ingeschreven in farde
Organisatie

Elektronische opvolging van
aangetekende zendingen

Implementatie van een
elektronische tracking tool voor
aangetekende zendingen

100% van inkomende
facturen gedematerialiseerd

% van inkomende
gematerialiseerde facturen

Inkomende facturen niet
geïnformatiseerd

100% van de interne
controleprocedures voor
inkomende facturen
gedematerialiseerd

Percentage van de interne
Gedematerialiseerde
controleprocedures
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Actieterrein:
ACTIE 2.4.09

Vermindering en valorisatie van afval
IN- EN UITGAANDE FACTUREN VAN HET OCMW VIRTUALISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Hoewel de verhuurder geen enkele verplichting heeft met betrekking tot de verzending van zijn
facturen, stelt het OCMW ieder jaar 26.000 facturen voor de huur op (bedrag van de huur en/of de
voorschotten, samen met een overschrijvingsformulier), die vervolgens per post naar de huurders
worden verzonden. Dit project moet een eind maken aan die historische praktijk zonder dat dat ten
koste gaat van de inning van de verschuldigde huur. Daarbij wordt het aanbevolen het gebruik van
domiciliëringen (175 van 4.264 contracten voor 2.530 huurders) of van bestendige betaalopdrachten,
waarvan de huidige omvang niet bekend is, maar waarvoor de verzending van de facturen al niet meer
nodig is. De beslissing om geen papieren facturen voor de huur meer te gebruiken, zou toelaten om
13.000 euro frankeerkosten per jaar en ongeveer 26.000 brieven en 26.000 enveloppen te besparen.

De binnenkomende facturen worden sinds 2002 automatisch gescand en geïdentificeerd via een optisch
herkenningssoftwareprogramma, voordat ze in een Workflow Notes worden ingevoerd en de betalingen
digitaal naar de bankinstellingen worden verzonden. Dankzij dit gevirtualiseerde circuit van de facturen
kan het globale proces worden versneld, worden geen facturen vergeten en worden de facturen
historisch beheerd. Dankzij deze methode kan het aantal fotokopieën aanzienlijk worden beperkt.
Vroeger werden die gemaakt ter ondersteuning van het goedkeuringsproces. Op die manier wordt ook
een meervoudige archivering van de facturen voorkomen. Men schat dat de keuze om niet langer met
papieren binnenkomende facturen te werken, een besparing kan opleveren van 30.000 tot 60.000
fotokopieën per jaar.

Om gemakkelijker en preciezer de nieuwe elektronische stromen te meten die de papieren behandeling
vervangen, werden er nieuwe indicatoren gekozen :
• Jaarlijks aantal gescande facturen ;
• Aantal elektronische facturen ;
• Aantal elektronische mandaten ;
• Aantal elektronische betalingslijsten ;
• Aantal elektronische creditnota’s ;
Uit deze aantallen kunnen volgende aantallen afgeleid worden :
•

Aantal bijlagen bij de gescande facturen : Gemiddeld twee documenten per factuur, ofwel het
jaarlijkse aantal gescande facturen ;
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•

Aantal bijlagen bij de elektronische facturen : Gemiddeld twee documenten per elektronische
factuur, ofwel het jaarlijkse aantal gescande facturen ;
Eén van de nieuwe te bereiken doelstellingen is het bevorderen van de stroom van elektronische
facturen, ten ten bate van de papieren facturen.

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

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

Sturing en partnerships:
De Dienst Informatica en Methoden van het OCMW

Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

Binnenkomende facturen:

-

2002
Facturen huur:
2010
Elektronische facturen
2013
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Evaluatie van de actie :
Beginsituatie
Geen enkele factuur voor de huur
gevirtualiseerd

Beoogde resultaten
Virtualisatie van de facturen
van de huur

Gekozen indicatoren
Besparingen frankeerkosten
en papier

De binnenkomende elektronische facturen
Inlassing van de elektronische Aantal ingelaste facturen in
(Lampiris, Electrabel, ...) zijn niet rechtstreeks facturen in de flux Scanfact
de flux Scanfact
geïntegreerd in de WF Scanfact (Eerste
zonder voorafgaand printen
evaluatie: januari 2014)
Uitgespaarde frankeerkosten en
papierkosten

Besparing van 13 000 €,
virtualisatie van de facturen
van de huur en beroep op
domiciliëringen

Toestand in 2013 : 35534

Scan van alle inkomende
papieren facturen

Aantal gescande inkomende
facturen :

Toestand 2013 : 7723

Sensibilisering van de
leveranciers voor
elektronische facturen

Aantal elektronische
facturen :

Toestand 2013 : 18%

Toename van het ene jaar
naar het andere van de ratio

Ratio tussen het aantal
elektronische facturen op het
totale aantal facturen :

Toestand 2013 : 35534*2 7723*2 + 30125 +
1730 + 2494 = 120863 bladzijden

Dit aantal vertegenwoordigt
de jaarlijkse besparing van
bladzijden papier die in
omloop zijn en geregeld
gekopieerd worden in het
OCMW.

Aantal bladzijden die niet in
omloop zijn papier (som van
de verschillende aantallen) :
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Actieterrein :
ACTIE 2.4.10

Vermindering en valorisatie van afval
HET PAPIERVERBRUIK VAN HET OCMW VERMINDEREN

De actie, zijn doelstellingen en zijn context:
Papier is een van de kantoorbenodigdheden die het meest gebruikt worden in een bestuur zoals het
OCMW. Op een jaar tijd vertegenwoordigt het verbruik een niet onaanzienlijk deel van het budget, en
ook van het voortgebrachte afval. Het beperken van zijn verbruik kan dan ook aanzien worden als een
middel om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Wat dat betreft, blijkt het sensibiliseren van de
personeelsleden tot goede praktijken een belangrijke fase te zijn. Alle kantoren van het bestuur
beschikken over sorteermanden maar bepaalde personeelsleden van het OCMW wensen verder te gaan
dan een eenvoudige recyclage door het probleem aan de bron aan te pakken: het papierverbruik..

Eind 2009 werd er binnenshuis een werkgroep opgericht. Deze legde doelstellingen vast voor het
verminderen van het verbruik, evenals de middelen om dit te bereiken. Er werd een dienst gekozen als
stuurproject voor het invoeren van de procedures. Er zullen verscheidene maatregelen genomen
worden op verscheidene vlakken. Op beheersvlak zullen er geleidelijk informaticaprocedures ingevoerd
worden die moeten toelaten om het papier te vervangen. In de loop van het jaar 2010 werd er een
interne audit van het papierverbruik uitgevoerd binnen de stuurdienst, met het oog op het opsporen
van de probleempunten en het vastleggen van heldere, samenhangende en realistische doelstellingen
voor vermindering. In termen van sensibilisering werden er verscheidene acties gevoerd om de mensen
aan te moedigen slechts datgene te printen wat echt noodzakelijk is, waarbij de milieueffecten van een
overconsumptie van papier in het licht gesteld werden.

In de loop van het jaar 2011 hebben de resultaten een vermindering van het verbruik van 8 %
aangegeven in de stuurdienst. In datzelfde jaar werd er een bijkomende fase van het project geactiveerd
door de Dienst Informatica en Methodes (DIM), die overgegaan is tot de geleidelijke vervanging van de
fotokopieerapparaten en faxen in de diensten van het OCMW door efficiëntere machines, die ook
bepaalde voordelen bieden, zoals een scanningfunctie of een “push to mail” optie, die toelaat om het
printen van faxen te vermijden die rechtstreeks naar het e-mailadres van de ontvanger gestuurd
worden.

De vervangingen van printers gebeuren nu op meer onderscheiden wijze. De bedoeling is het
verminderen van het aantal printers, maar dat zal ook de gebruiker beïnvloeden om te snel te printen
als het document op grotere afstand geprint wordt.
LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

187

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen

De verbruiksgegevens worden aan de bron opgenomen : de aankoop van riemen papier en het verbruik
van inktpatronen. Dit zal een betere vergelijking toelaten van het verbruik van jaar tot jaar. Het
burgerlijk jaar wordt als referentie genomen. De voornaamste indicator wordt dus een absolute waarde.

Voor 2013 stellen wij een stijging van het papierverbruik vast van 6%, terwijl het verbruik van toners
ongeveer stabiel blijft. Een sensibiliseringscampagne voor de vermindering van het papierverbruik en
voor een matig gebruik van kleurendruk is onontbeerlijk

Deze verschillende cijfers moeten gematigd worden in functie van de stijging van het aantal
personeelsleden (zijnde 2.5% méér van januari 2012 tot januari 2013).

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

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

Het invoeren van de actie :
Middelen :
Gebruik van de softwares voor bestellingen en aankopen, om de jaarlijks door het OCMW gekochte
hoeveelheid papier te ramen. Het aangekochte papier voor de werkzaamheden van het
reproductieatelier wordt afgetrokken van de aangekochte bedragen.

Voorziene kalender :
Volledige duur van de
actie

Start

Voltooiing
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Doorlopend

December 2009

-

De evaluatie van de actie :
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren

Willekeurig en te hoog aantal Rationalisering van het
informaticapark volgens de nieuwe
printers per diensten
uitgevaardigde regels

Eerbied voor de vervangingsprocedure
van de printers (100%, de toepassing
van de regels wordt besproken voor
iedere vervanging van een printer)

Aanzienlijk volume van prints Stabilisatie/daling van het
in de diensten van het
papierverbruik
OCMW

Aantal door het OCMW gekochte
pagina’s

Stabilisatie/daling van het verbruik
van inktpatronen

Aantal zwart-wit patronen aangekocht
door het OCMW

Stabilisatie/daling van het verbruik
van inktpatronen

Aantal kleurpatronen aangekocht door
het OCMW
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.11 VERGADERINGEN EN BERAADSLAGINGEN VAN HET OCMW
VIRTUALISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Voorafgaand aan de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) van het OCMW houden
een twintigtal bijzondere comités zich bezig met de voorbereiding en de instructie van de
werkzaamheden van de raad. De agendapunten van die comités variëren van een tiental punten tot
bijna tweehonderd voor de RMW en het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid (SCSZ). Het beheer
van de verslagen aan de RMW en aan de bijzondere comités maakt sinds 2002 het voorwerp uit van een
indrukwekkende Workflow-toepassing die wordt opgestart op het niveau van de diensten en de
departementen voor het opstellen, de validatie en de voorlegging voor de agenda. Het beheer van de
vergaderingen en de productie van de notulen, van de beraadslagingen en van de uittreksels werden
hierbij ook meteen geautomatiseerd.

De raadsleden zullen vanaf 2010 over een ‘touchscreen’ beschikken, waarmee ze naar eigen
goeddunken alle verslagen die voor de agenda van de vergadering worden voorgesteld, kunnen
bekijken. Via een bestaande VPN-aansluiting op het netwerk van het OCMW zal die informatie vóór de
vergadering ook thuis kunnen worden bekeken, zodra de agenda officieel aan de raadsleden is bezorgd.
De raadsleden krijgen nu al de notulen via elektronische weg bezorgd. In het verlengde van het
Workflow-project voor het beheer van de verslagen aan de RMW, zal het er om gaan om de
beraadslagingen van de RMW elektronisch over te maken aan de Stad en aan het Gewest en met dezen
een elektronische dialoog te onderhouden voor wat betreft de opvolging van deze beraadslagingen . Het
is de bedoeling om met die acties te vermijden dat de beraadslagingen en de documenten die erbij
worden gevoegd, in de toekomst nog worden afgedrukt en per post naar de Stad en het Gewest worden
verzonden en dat er nadien nog via de post informatie over de beraadslagingen wordt uitgewisseld.

In 2011 zal de komst van tablets, instrumenten die toelaten om op meer ergonomische wijze toegang te
verkrijgen tot de informaties, de gebruikers oriënteren naar een meer interactief instrument, ten koste
van een werkinstrument dat vanwege zijn hoeveelheid hinderlijk zou kunnen worden : papier.

Voorafgaand werd overeengekomen om de informatiedragers in te lassen in de verscheidene comités
en vervolgens te komen tot het volledig informatiseren van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op
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vandaag zou het wenselijk zijn om eerst de RMW te informatiseren en vervolgens de papieren dragers
van de verscheidene comités af te schaffen.

Op het ogenblik (toestand maart 2014) werden de volgende comités geïnformatiseerd en zijn ze in
productie :

•
•
•
•
•
•
•

BCSA (Bijzonder Comité van de Sociale Actie)
BCI (Bijzonder Comité van de Informatica)
BCFI (Bijzonder Comité van de Financiën)
BC-W-PA (Bijzonder Comité Werken Patrimonium)
BCPE (Bijzonder Comité van het Personeel)
BCIP (Bijzonder Comité van Pacheco sector ROB/RVT)
BHCGIP (Beheerscomité van Pacheco ziekenhuissector)

Volgende comités werden geïnformatiseerd en opgeleid, maar maken geen gebruik van deze
mogelijkheid :

•

BCRCH (Bijzonder Comité van het Revalidatiecentrum van de Heizel)

•

BCNOH (Bijzonder Comité van de Wilde Rozen)

De volgende comités werden geïnformatiseerd maar zijn nog niet opgeleid :

•
•

BCUR (Bijzonder Comité van de Ursulinen)
BCRSG (Bijzonder Comité van Ste Geertruide)

Volgende comités zijn nog niet geïnformatiseerd :

•
•
•
•
•
•
•

VB (Vast Bureau)
BCSD (Bijzonder Comité van de Sociale DienstComité Spécial du Service Social)
BC-TJH (Bijzonder Comité van het Tehuis Juliette Herman)
BC-DBB (Bijzonder Comité Hulp Bejaarden)
BC-HOM (Bijzonder Comité Hulp in Open Milieu)
BC-TV (Bijzonder Comité Tewerkstelling - Vorming)
BCLD (Bijzonder Comité van de Linnendienst)

De dialoog met de Stad Brussel en met de Gewestelijke Voogdij wordt momenteel geïnformatiseerd. De
verzendingen naar de stad en naar de Gewestelijke Voogdij gebeuren met behulp van het instrument
BOS-Change (ex TX-Change). De terugkerende verzendingen zijn in de testfase (toestand maart 2014).

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

Milieu: vermindering van de hoeveelheid papierafval - vermindering van het papierverbruik en
de impact van de papierproductie op het milieu / Begunstigden: de gemeenschap
• Economie: vermindering van de uitgaven voor papier - energiebesparing doordat er geen
documenten meer moeten worden afgedrukt en gekopieerd / Begunstigden: het OCMW
• Governance: efficiënter gebruik van het informaticasysteem - rationalisatie van de werking van
de administratie / Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en de voogdij
Uitvoering van de actie:
Middelen:
1 mobiel werkstation per adviseur met een specifieke toepassing ‘raadsleden’ die in de Workflow voor
het beheer van de verslagen aan de Raad is geïntegreerd - technische ondersteuning van het Centrum
voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

Sturing en partnerships:
De Dienst Informatica en Methoden van het OCMW in samenwerking met het CIBG

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start

Voltooiing

Workflow RMW-Word:

De Workflow is voltooid en verkeert in
evolutief onderhoud

2002
Doorlopend

Elektronische overdracht van
de verslagen aan de RMW :

-

2010
6 maand/comité
Doorlopend

Informatisering van de
comités

Eind 2017

Uitwisselingen met de stad
en met de voogdij

De terugkerende uitwisselingen zullen
geïmplementeerd zijn in 2014

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren
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3 volledig geïnformatiseerde
Bijzondere comités

Informatisering van de dialoog met de
stad en de Gewestelijke voogdij :
Verzendingen operationeel (behalve niet
1 geïnformatiseerd Comité dat informatiseerbare
een tablet gebruikt in 2011
documenten)/terugkeer papier

Aantal volledig
geïnformatiseerde
bijzondere comités : 6
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Actieterrein:

Vermindering en valorisatie van afval

ACTIE 2.4.12
SOCIO-ECONOMISCH INTEGRATIEPROJECT DREAM: ONVERKOCHTE
GOEDEREN VAN MABRU RECUPEREREN VOOR DE VOEDSELHULP

De actie, haar doelstellingen en haar achtergrond :
De voedselhulp neemt voortdurend toe en wordt vandaag georganiseerd voor meer dan 55.000
personen die in Brussel in grote armoede leven. Verenigingen en OCMW’s delen voedselpakketten en
maaltijden uit of beheren sociale kruidenierszaken. Hoewel de vraag van mensen in moeilijkheden
steeds groeit, betekende het einde van het ‘Programma voor Europese Hulp aan de meest
behoeftigen’ (PEAD) een belangrijk keerpunt in de voedselhulp. Dit Europees besluit brengt grote
uitdagingen met zich mee voor de sector, maar biedt tegelijk ook de kans om de
bevoorradingsbronnen en de kwaliteit van het bedeelde voedsel te herbekijken.
Zo beslisten talrijke Brusselse instanties (OCMW Brussel, Restos du Cœur, Leefmilieu Brussel (BIM),
Federatie van Maatschappelijke Diensten (FMD-FBMD)) om te onderzoeken hoe voedselhulp
gecombineerd kan worden met de strijd tegen verspilling, door bijvoorbeeld onverkochte of
onverkoopbare producten uit de landbouw- en voedselketen te recupereren. De organisaties
beklemtonen de noodzaak aan een grootschalig project voor voedselhulp dat beantwoordt aan de
dringende behoeften van de meest kwetsbare doelgroepen. Een studie van «Groupe One», in
opdracht van Leefmilieu Brussel, onderzocht of zo’n voedselhulpprogramma gerealiseerd kon worden
in het kader de Vroegmarkt van Brussel. De Mabru-site bleek mogelijkheden te bieden. Het project
«Dream», wat staat voor ‘Distribution et récupération d’Excédents Alimentaires à Mabru’ (verdeling
en recuperatie van voedseloverschotten op Mabru), zag het licht. Dit project wil:
•
•
•
•

voedselverspilling bestrijden;
voedselhulp bieden aan een kwetsbaar publiek en hen verse producten aanbieden (fruit en
groenten);
een dynamiek op gang brengen om mensen in te schakelen in het beroepsleven;
de afvalberg van onverkochte goederen verminderen.

Een structuur werd opgezet om onverkochte voedingsmiddelen (fruit en groenten) van de Brusselse
Vroegmarkt (Mabru) te recuperen, opnieuw te verwerken en ze vervolgens te verdelen binnen de
voedselhulp. Dit gebeurde in twee fasen:
1. de aanwerving van een strategisch coördinator om een beheerstructuur voor het project op te zetten
en de toekomst ervan te garanderen door onder andere een betere financiering.
2. eens de beheerstructuur er is, zal de strategisch coördinator het project een betere structuur en een
breder draagvlak geven door een coördinatie die steunt op contacten met de marktkramers en op de
samenwerking met verenigingen voor voedselhulp. De logistiek coördinator zal alle activiteiten op het
terrein beheren (recuperatie van onverkochte goederen, omkadering van medewerkers onder «Artikel
60»).
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Een actie voor «duurzame ontwikkeling » :
•
•
•

Leefmilieu : Voedselverspilling tegengaan om zo het afvalvolume van onverkochte
verbruiksgoederen te verminderen. / Begunstigden: de gemeenschap.
Economie : Creëren van arbeidsplaatsen en de kost voor afvalverwerking verlagen. /
Begunstigden: de marktkramers en de gemeenschap.
Sociaal: De voeding van socio-economisch kansarme personen verbeteren en onverkochte
producten sociaal opwaarderen. Achtergestelde bevolkingsgroepen in contact brengen met
hulporganisaties en hen zo permanente aanbieden. / Begunstigden: de gebruikers van
verenigingen en instellingen die actief zijn in de voedselhulp.

Uitvoering van de actie :
Middelen:
Medewerkers: Een strategisch coördinator die de algemene planning van het project verzorgt en op
zoek gaat naar subsidies, een logistiek coördinator en een logistieke medewerker voor het beheer op
het terrein et de begeleiding van 4 medewerkers onder «Artikel 60».
Financiering: Eigen middelen van het OCMW, tussenkomst van Jobs Office, Plaatselijke Initiatieven voor
Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW), De Brusselse Keukens, Leefmilieu Brussel (BIM), Alliantie
Werkgelegenheid-Leefmilieu.
Materiaal:
- werkplaats voor voedingsmiddelen (Mabru),
- twee koelcellen (Restos du Cœur)
- een administratief kantoor (computer, telefoon, printer)
- een bestelwagen
- een heftruck
- boxen voor stockage
- sorteermateriaal (tafel, kasten, messen …)
- materiaal voor de recyclage van afval

Bestuur en samenwerkingsverbanden:
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Mabru, Europees Centrum voor fruit en groenten, de vzw Resto du Cœur "De Andere Tafel", Federatie van
Maatschappelijke Diensten (FMD), Samusocial, het OCMW van de stad Brussel, Exki, Suez Environnement,
…
Interne partners: Departement Communicatie en Organisatie (DCO) - Agenda 21, Departement
Tewerkstelling, Departement Vorming, Departement Personeel, vertegenwoordigers van vzw "Restos du
Cœur".

Voorlopige kalender:
Totale duur van de actie

Start

Einde

Doorlopend

September 2015

-

Evaluatie van de actie:
Startsituatie

Te bereiken resultaten

Eenheden

Recuperatie van 1000 kg fruit
en groenten per week

Recupereren van één ton fruit
en groeten per dag

Aantal kg gerecupereerde
voedingsmiddelen

Recuperatie van 200 kratten
groenten en fruit per dag

Verhogen van het aantal kratten Aantal gerecupereerde
kratten

Samenwerking met 6
verenigingen voor voedselhulp

Verhogen van het aantal
samenwerkingen

Aantal partnerorganisaties

4 medewerkers onder «Artikel
60» voor het recupereren,
sorteren en verdelen van
onverkochte goederen.

Verhogen van het aantal
aanwervingen en vormingen
per jaar

Aantal aanwervingen en
vormingen per jaar

Mabru was aanvankelijk de
enige schenker voor het
platform Dream

Verhogen van het aantal
schenkers

Aantal schenkers voor Dream
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2.5

LABELISERING EN IMPACTBEHEERSING

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

Labelisering en impactbeheersing

ACTIE 2.5.01

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN EVENEMENTEN VAN DE STAD BEHEERSEN

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

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

•

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies aan de vzw’s, sponsors ‐ personeel dat voor de evenementen wordt aangeworven en
human resources van de vzw’s en van de Stad (openbare netheid, wegeniswerken, cultuur, enz.)
afhankelijk van het de evenementen

Leider en partnerships
De Stad (Cel Events, openbare netheid, cultuur, enz.) in samenwerking met de vzw Brussels Major
Events (BME), de vzw ‘Rock the city’ en de vzw Brufeest

Evaluatie van de actie:
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Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Energiefactuur van

Daling van de kosten

Bedrag van de

Winterpret: 91.086,63

voor energie voor

energiefactuur van

euro (2008)

Winterpret

Winterpret

361 NMBS-tickets ‘B‐excursie’

Toename van het aantal
bezoekers dat per trein reist

Aantal verkochte tickets ‘Bexcursie’

9 % van de ambachtslui en 25 %
van de Brusselse

Grotere aanwezigheid van
Brusselse

Percentage Brusselse

handelaars aanwezig op

ambachtslui en

Winterpret (2009)

handelaars

handelaars ten opzichte van
het totaal

Sensibiliseringsacties voor
duurzame ontwikkeling tijdens
Brussel Bad

Meer sensibiliseringsacties voor
duurzame ontwikkeling tijdens
Brussel Bad

Aantal sensibiliseringsacties
voor duurzame ontwikkeling
tijdens Brussel Bad

1.125

Toename van het aantal

Aantal geboekte

hotelovernachtingen

hotelovernachtingen dat

hotelovernachtingen

geboekt tijdens

via de

tijdens Winterpret via de

Winterpret via de

‘Winterpretpakketten’

‘Winterpretpakketten’

‘Winterpretpakketten’ (2009)

werd geboekt

Mobiliteit van het publiek tijdens
‘Nuit Blanche’:

Toename van het gebruik van
‘duurzame’ vervoermiddelen

Indicatieve percentages van
het gebruikte vervoertype

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

Percentage van de
gebruikte
papiercommunicatiedragers

verkocht voor
Winterpret (2009)

ambachtslui en

22% per wagen, 23% te voet, 45%
met het openbaar vervoer en 7%
met de fiets (2011)
Drukwerk in het kader van de
communicatie rond ‘Nuit
Blanche’ 64% geprint tegenover
36% op radio/tv en website (2011)
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Actieterrein:

Labelisering en impactbeheersing

ACTIE 2.5.02 DE DUURZAAMHEID VAN DE EVENEMENTEN AANMOEDIGEN DIE OP HET
TERRITORIUM VAN DE STAD PLAATSVINDEN
De context, het einddoel en de actie:
De Stad ondersteunt talrijke evenementen die op haar grondgebied plaatsvinden en wenst de
organisatoren van deze evenementen te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling. De Stad
maakt de organisatoren hiervoor gevoelig d.m.v. een vragenlijst die zij ingevuld aan de Cel
Events moeten bezorgen (de Cel Events beheert de bezetting van de openbare ruimte).

Deze vragenlijst stimuleert het belang om het duurzaam aspect in de evenementen te
integreren (rationeel energieverbruik, afvalsortering, ter beschikking stellen van droge toiletten,
gebruik van herbruikbaar vaatwerk, zachte mobiliteit, enz.).

Daarbij heeft de Stad een nieuw project - via de vzw ‘Rock the City’ die instaat voor het gebruik
van herbruikbare glazen op de evenementen van de Stad - om de organisatoren aan te
moedigen deze herbruikbare glazen in hun evenementen te integreren.

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

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human ressources van het Cel Events, diensten van de Stad (openbare reinheid, wegeniswerken,
cultuur enz…) afhankelijk van het evenement en van de vzw ‘Rock the City’

Leider en partnerships:
Cel Events van de Stad in partnership met de verschillende diensten van de Stad en de vzw
‘Rock the city’
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Weinig aandacht voor duurzame
ontwikkeling in de
aanvraagformulieren bestemd
voor de organisatoren van
evenementen

Stijgende bewustmaking van
duurzame ontwikkeling bij de
organisatoren

Praktische gids duurzame
ontwikkeling beschikbaar
voor de organisatoren

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

Stijging van het aantal
Aantal grote evenementen
evenementen dat beroep doet op die herbruikbare glazen
de vzw ‘Rock the city’ om
voorziet
herbruikbare glazen te verkrijgen

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

Stijging van het aantal
Aantal herbruikbare glazen
herbruikbare glazen ter beschikking ter beschikking gesteld door
gesteld door de vzw ‘Rock the city’ de organisatoren
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Actiedomein:

Labeling en beheersing van de impact

ACTIE 2.5.03
AANZETTEN TOT HET BEHALEN VAN HET LABEL "ECOLOGISCH DYNAMISCHE
ONDERNEMING" VOOR DE GEBOUWEN VAN DE STAD EN HET OCMW
Context, resultaatsgebieden en actie:
De labels "Ecologisch dynamische onderneming" en "Eco School" van Leefmilieu Brussel
erkennen officieel het goede milieubeheer van een site door de projectbeheerder
(onderneming, administratie, vereniging of school) te helpen zijn inspanningen te structureren, te
plannen en te meten. De labels belonen de ecologische dynamiek en de vorderingen die zijn
geboekt inzake afvalbeheer, energieverbruik, beheer van de verplaatsingen of nog rationeel
energiegebruik. Bovendien stimuleert en bevordert dit label de installatie van een internationaal
erkend beheersysteem, zoals aanbevolen door de norm ISO 14001 of de Europese verordening
EMAS. Vandaag beschikken 3 gebouwen van de Stad over het label: het Stadhuis (2 sterren),
het gebouw Le Continental (1 ster) en de site van de vzw Bravvo in de Kazernestraat (2 sterren).

De Stad Brussel wenst de installatie van deze programma's van milieuverbetering te intensiveren
door de kandidaten te ondersteunen in hun benadering.

Daartoe werden meerdere doelstellingen gedefinieerd:
- Het aantal gebouwen van de Stad met een label verhogen
- De continuïteit van de labelingsbenadering verzekeren
- De betrokkenheid van het personeel van de gebouwen in de labelingsbenadering
ondersteunen
- De opvolging en de analyse van het verbruik van het gebouw ondersteunen
- De duurzame aanpassingen in gebouwen met een label bevorderen

Relevantie van de actie m.b.t. "duurzame ontwikkeling"

•
•

Leefmilieu: rationeel gebruik van energie, water en producten (verbruiksgoederen
kantoor, onderhoudsproducten enz.) - verminderen van afval en luchtverontreiniging /
Begunstigden: de collectiviteit
Economie: vermindering van de uitgaven inzake energie, water en verbruiksgoederen
kantoor / Begunstigden: de Stad en het OCMW
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•

Sociaal: bewustmaking van het personeel en bevestiging van de milieubekommernissen
van de Stad en het OCMW ten aanzien van de bewoners en de gebruikers /
Begunstigden: de Stad, het OCMW en de gemeenschap

Uitvoering van de actie
Middelen:
Werkings- en investeringsbudgetten voor de uitvoering van het actieprogramma - nauwe
samenwerking tussen alle diensten die actief zijn op de site.

Sturing en partnerships
Eco Team in elk gebouw

Evaluatie van de actie
Beginsituatie
3 gebouwen met een label
(2015)

Doelstellingen
Het aantal gebouwen van de
Stad met een label verhogen

Indicatoren
- Aantal gebouwen
opgenomen in een
labelingsbenadering
(ondertekening van het charter
in het kader van het label
"ecologisch dynamisch")
- Aantal gebouwen met een
label
- Aantal betrokken
departementen en
paragemeentelijke entiteiten
-Gebouwen met een label en
aantal sterren

De continuïteit van de
labelingsbenadering
verzekeren

-Bestaan van een team van
ten minste drie personen om
het labelingsdossier op te
maken
-Bestaan van één
milieuverantwoordelijke per
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gebouw met een label
-Aantal geplande acties
-% uitgevoerde acties van het
actieplan
Weinig ondersteuning van de
betrokkenheid van het
personeel van de gebouwen
in de labelingsbenadering

De betrokkenheid van het
personeel van de gebouwen
in de labelingsbenadering
ondersteunen

- Bestaan van een Eco Team

- Beschikbaarheid van een
budget voor het Eco Team

-Aantal acties voor informatie
of bewustmaking van het
personeel
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ACTIEDOMEIN :
ACTIE 2.5.04

LABELISERING EN BEHEERSING VAN DE IMPACT
BOUWEN VAN PUBLIEKE VOORBEELDGEBOUWEN

De context, het einddoel en de actie:
Tussen 2007 en 2013 organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op haar grondgebied
oproepen voor projecten om de bouw of renovatie van “Voorbeeldgebouwen” te valoriseren
en aan te moedigen. Het doel van dit initiatief bestaat eruit aan te tonen dat het mogelijk is om
goede energie- en milieuprestaties te bekomen binnen een redelijk budget.
Door de drie oproepen voor projecten, opgestart tussen 2007 en 2011, hebben de Stad Brussel,
de Grondregie van de Gemeentelijke eigendommen en het OCMW hun beleid voor duurzaam
bouwen verdergezet en hebben nu al vijf voorbeeldgebouwen op hun naam, gerealiseerd
dank zij de financiële steun van het Gewest. Het betreft de Ecologische kribbe Gabrielle Petit en
het Jeugdhuis “L’Avenir” (Stad), het l’Oréal complex (Grondregie), de zeepziederij Heymans en
een passief woongebouw Fineaustraat (OCMW), de kleuterschool Emile Bockstael, de kribbe
Hectoliter, de Baden van Laken, het gemengd complex Locquenghien, Simons-Antwerpen,
Harenberg en Locquenghien en de woningen op de hoek van de bGroendreef en de
Antwerpsesteenweg.

Na deze periode met een door Batex gerichte begeleiding, blijft er de sterke wil om gebouwen
te bouwen met een duurzaam beheer van hun (energie, water en materialen) bronnen maar
dewelke ook tot comfort en gezondheid bijdragen. Het geheel van deze nieuwe gebouwen
weerspiegelen deze wil. Deze Batex zijn niet meer van toepassing maar in 2016 werd een
nieuwe oproep voor projecten ‘Be Exemplary’ gelanceerd. De doelstelling van ‘Ee Exemplary’ is
om projecten te selecteren waarvan de concrete verwezenlijking op korte en middel lange
termijn wordt voorzien. Ieder project, in zijn context genomen, zal zijn bijzonderheid moeten
bepalen ten aanzien van de 4 théma’s dewelke de Brusselse stedenbouwkundige uitdaging
vormen in haar geheel (de architecturale en stedenbouwkundige uitdaging, de sociale
uitdaging, en de milieu uitdaging de circulaire economische uitdaging). De geselcteerde
projecten zullen enerzijds in hun programmatie vernieuwende antwoorden moeten geven en
anderzijds architecturale, stedenbouwkundige en technische bekwaamheid moeten aantonen.

De nieuwe constructies moet steunen op de eisen en de voorschriften van ‘Be Exemplary’ als
waarborg voor stevige duurzame bouwcriteria.

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

Governance : / Begunstigden :
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•

•
•

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human Resources van het Departement Stedenbouw, van de Grondregie van de
Stadseigendommen en van het Departement Werken van het OCMW - gewestpremies
“Voorbeeldgebouwen” voor een bedrag van 100 euro/m² (waarvan 90 euro/m² voor de
bouwheer en 10 euro/m² voor de ontwerper van het project).

Leider en partnerships :
Het Departement Stedenbouw (Sectie Bouwkunst) in samenwerking met het Departement
Handel en Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement Werken van het OCMW

Sturing :
Etappes van het project
Voorbereiding

Start

Voltooiing

Januari 2016 Doorlopend

Kennisname van de verschillende labels
Uitvoering

Januari 2016 Doorlopend

Voorstelling aan de beambten van de toekomstige project
labels zoals ‘Referentie B’ of toepassingen zoals ‘Duurzaam
Wijkmomento’
Eerste evaluatie

Januari 2017

-

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

206

Verantwoordelijk beheer
van de natuurlijke rijkdommen
Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

2 voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door de Stad (2011)

Verhoging van het aantal
gerealiseerde
voorbeeldgebouwen

Aantal voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door de Stad

2 voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door het OCMW
(2011)

Verhoging van het aantal
gerealiseerde
voorbeeldgebouwen

Aantal voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door het OCWM

1 voorbeeldgebouw gerealiseerd
door de Grondregie (2011)

Verhoging van het aantal
gerealiseerde
voorbeeldgebouwen

Aantal voorbeeldgebouwen
gerealiseerd door de Grondregie

Einde van de oproep voor het
Batex project

Gebruik van de verschillende
referenties : Be Examplary,
BREAM ..

Aantal pilootprojecten dewelke
gebruik maken van een
referentiesysteem
Aantal geschatte
pilootprojecten.
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Doelstelling 3
Harmonieuze
ontwikkeling van de stad
De 3de doelstelling van de Agenda 21 moet worden gelezen in combinatie met het Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan (GOP) van de Stad en heeft betrekking op de harmonieuze ontwikkeling van de Stad.
Vandaag leeft bijna 80 % van de Europese bevolking in een stedelijk milieu. Steden en agglomeraties zijn
de habitat en werkplaats geworden van een aanzienlijke meerderheid van Europese burgers.
Stedenbouw en mobiliteit liggen aan de basis van de levenskwaliteit in de stad. Ze formuleren de grote
belangen van de ontwikkeling van het grondgebied en stimuleren kwaliteitsvolle projecten die eerbied
hebben voor de identiteit, de kwaliteit en het gebruik van de stad. Wanneer ze goed worden beheerd,
staan ze borg voor een duurzame toekomst voor de bewoners en versterken ze de toeristische en
economische aantrekkingskracht van het grondgebied.

De verwarming van woningen en mobiliteit zijn de twee bronnen van energieverbruik en van de uitstoot
van broeikasgassen. Daarom is de planning en de beheersing van een harmonieuze stedelijke
ontwikkeling een van de grootste uitdagingen voor de stedelijke overheid. Het doel van de openbare
ruimte is dat de bewoners en gebruikers van de stad zich die stad opnieuw toe-eigenen. Op gelijk welke
leeftijd moet het gemakkelijk en aangenaam zijn om zich in eender welke wijk op een comfortabele en
veilige manier te verplaatsen. De stad mag niet alleen voorbehouden zijn voor wie beschikt over een
individueel gemotoriseerd vervoermiddel. Ze mag evenmin een toeristisch of patrimoniaal uitstalraam
worden zonder mogelijkheden voor dagelijkse verplaatsingen. Het mobiliteitsbeleid moet sociale
contacten, de bereikbaarheid van de werkplaats, van cultuur, van onderwijs en van de stadsdiensten
bevorderen. Deze derde doelstelling verzamelt dus de initiatieven van de Stad ten gunste van:
-

-

huisvesting, een belangrijk element van het beleid van de gemeenten die op hun niveau moeten
bijdragen tot de verwezenlijking van eenieders recht op een degelijke woning;
de opwaardering van de leefomgeving, gecombineerd met de ondersteuning van de
evenwichtige ontwikkeling van economische, sociale en vrijetijdsactiviteiten (functionele en
sociale verwevenheid);
de waardering van het landschappelijke en bouwkundige patrimonium en van de versterking
van de kwaliteit van het bebouwd domein;
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-

-

-

het opstellen en uitvoeren van verplaatsingsplannen van het personeel van de Stad en het
OCMW, die bij voorrang tot doel hebben individuele gemotoriseerde verplaatsingen te
verminderen;
het opstellen en uitvoeren van een mobiliteitsplan op het niveau van de Vijfhoek, het historisch
centrum van de Stad, en haar hele grondgebied met als doel individuele gemotoriseerde
verplaatsingen te verminderen;
de opwaardering van de verplaatsingen van zwakke weggebruikers, zoals voetgangers en
fietsers;
de bevordering van alternatieve vervoerwijzen ter vervanging van de persoonsauto, zoals het
collectief openbaar vervoer, taxi’s of autodelen;
de opvolging van nieuwe technologieën betreffende de hulpbronnen die individuele
motorvoertuigen gebruiken (LPG, elektriciteit, biobrandstof enz.) teneinde hun ecologische
impact te verkleinen.
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3.1

STEDENBOUW, HABITAT EN HUISVESTING

Stedenbouw en ruimtelijke ordening liggen aan de basis van de levenskwaliteit in de stad. Ze vervullen
een belangrijke rol op het gebied van de grote belangen van stadsontwikkeling en moedigen
kwaliteitsvolle projecten aan die eerbied hebben voor de identiteit van de stad. In dit kader hebben de
Stad en het OCMW er bewust voor gekozen om zich aan te sluiten bij een proces van duurzame
ontwikkeling dat renovatie en valorisatie van de habitat, de bescherming van het groene patrimonium,
de waardering van opwaardering sites en de evenwichtige ontwikkeling van economische, sociale en
vrijetijdsactiviteiten met elkaar verzoent. In het kader van de Agenda 21 vertaalt dit zich in de sterke
bereidheid om opnieuw bezit te nemen van onbewoonde of braakliggende zones, het potentieel en de
kwaliteit van de woningen en gebouwen te verhogen, duurzaam te bouwen en de verstedelijking van
Neder-Over-Heembeek op harmonieuze wijze voort te zetten.
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Actieterrein:
ACTIE 3.1.1

Stedenbouw, habitat en huisvesting
AANBEVELINGEN VOOR DUURZAME STEDENBOUW GOEDKEUREN

De context, het einddoel en de actie:
Deze actie heeft ten doel om aanbevelingen op te stellen om bepaalde praktijken te
ontmoedigen en andere praktijken die het milieu-impact beperken, te bevorderen. Die
aanbevelingen betreffen enerzijds de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning
door particulieren of overheden. In die gevallen komt het erop aan om de praktijken te
identificeren die al dan niet energie en natuurlijke rijkdommen besparen, hoogwaardige
materialen gebruiken of de hoeveelheid afval verkleinen. Die aanbevelingen vormen een
aanvulling op de aanbevelingen die eerder door het College van Burgemeester en Schepenen
werden goedgekeurd. Anderzijds zullen nieuwe gedragslijnen worden uitgezet in de
verkavelingsvergunning. Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen een openbare en
een privéaanvrager.

Die aanbevelingen zullen in twee hoofdstukken worden ingedeeld. Het ene hoofdstuk betreft de
stedenbouwkundige inplanting en de algemene principes van het project die in de
stedenbouwkundige vergunning zijn opgenomen en het andere hoofdstuk zal een
gedetailleerde beschrijving geven van de constructie en haar uitrustingen. Voor de opstelling
van de tekst zal met de sectie Plan en Vergunningen van het Departement Stedenbouw worden
samengewerkt. De aanbevelingen zijn bedoeld om te worden verspreid en om het publiek te
sensibiliseren en ervan te overtuigen om zijn praktijken aan te passen. De aanbevelingen zullen
als criterium worden gehanteerd bij de uitreiking van de vergunningen. Het eerste hoofdstuk
werd in 2010 afgerond. Aan de tekst van het eerste hoofdstuk wordt nog gewerkt.

Aanvullend op het werk dat op het bestek voor de verkavelingsvergunningen wordt geleverd,
lijkt het interessant om te kapitaliseren op de pilootexperimenten die de diensten van de Stad
hebben uitgevoerd om een referentiebestek voor de openbare gebouwen van de Stad samen
te stellen (cf. Actie 3.1.4). Die kapitalisatie zal meer bepaald steunen op de projecten die door
de sectie Architectuur van het Departement Stedenbouw (bouw van de ecologisch
verantwoorde pilootcrèche en daarna de passieve kleuterschool) en door de Grondregie
(Kwaliteitshandvest van de nieuwe woningen, project L’Oréal enz…) werden gerealiseerd. Er zal
een werkgroep worden opgericht die zal moeten nadenken over de samenstelling van een
typebestek op basis van de proefprojecten op het gebied van de duurzame ontwikkeling en
milieuvriendelijke bouwtechnieken.

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

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

211

Harmonieuze ontwikkeling van de stad
•
•
•

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

Uitvoering van de actie:
Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw in samenwerking met het Departement Handel en Grondregie
van de Stadseigendommen

Evaluatie van de actie:
Begintoestand
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

Doelstellingen

Indicatoren

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

Aantal vergunningen die
werden uitgereikt waarin criteria
van duurzaamheid zijn
opgenomen

Begeleiding van de aanvragers
voordat de vergunningen
worden ingediend

Aantal projecten die het
voorwerp hebben uitgemaakt
van een begeleiding

Formulering van aanbevelingen
voor duurzame ontwikkeling

Publicatie van een
referentiedocument met
aanbevelingen op het gebied
van de duurzame ontwikkeling
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Actieterrein:
ACTIE 3.1.02

Stedenbouw, habitat en huisvesting
PRINCIPES VAN HET KWALITEITSHANDVEST VOOR NIEUWE WONINGEN TOEPASSEN

De context, het einddoel en de actie:
De Stad Brussel en het OCMW hebben voor de huidige legislatuur (2012/2018) een nieuw
Woningplan opgesteld voor de creatie van 850 extra woningen.
Om ervoor te zorgen dat de constructiewijze van de woningen uiteindelijk geen extra kosten zou
meebrengen voor de bewoners of beheerders van het gebouw en zich zou integreren in het
omliggende stedelijke weefsel en om technische inhoud te geven aan het concept van
duurzame ontwikkeling werd het Kwaliteitshandvest voor nieuwe woningen reeds in 2007
goedgekeurd, toen het eerste Woningplan aanvang nam.
Door de constante evolutie van technische en energetische reglementen en gezien de
aanpassingen in de lijn moeten liggen van “Brussel Passief 2015”, dient het Kwaliteitshandvest
voor nieuwe woningen te worden geactualiseerd.
Op basis daarvan, geven de Stad en het OCMW de voorkeur aan de bouw van nieuwe
woningen die voldoen aan de passiefnorm.

Het handvest mikt op een maximale ecologisch verantwoorde efficiëntie van de nieuwe
gebouwen om de energiebalans van de woningen, het verbruik van natuurlijke rijkdommen, de
productie van afval, de verontreinigende emissies en iedere andere schadelijke impact voor
mens en natuur te beperken. Het handvest streeft daarmee niet alleen ecologische
doelstellingen na, maar mikt meer bepaald op een aanzienlijke verlaging van het
energieverbruik van iedere bewoner en daardoor de lasten die hij draagt.
Dit nieuwe Kwaliteitshandvest beoogt dezelfde doelstellingen als het voorgaande (zie fiche
2011), maar gaat hierin nog verder, niet enkel ten aanzien van de eisen van het Gewest met
“Brussel Passief 2015”, maar ook in de begeleiding hierin van de huurders.

De beoogde doelen:
-

Het perfomantieniveau K vastgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk gewest voorbij
steken
Het perfomantieniveau E vastgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk gewest voorbij
steken

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

Milieu: beperking van praktijken die veel energie verbruiken of sterk verontreinigen en
afval voortbrengen / Begunstigden: de gemeenschap
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•
•

Economie: verlaging van de energiekosten en de lasten / Begunstigden: de huurders
Sociaal: gestructureerde en duurzame methode voor de ruimtelijke ordening - beperking
van de risico’s op giftigheid / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Eigen middelen en subsidies (cf. Leefmilieu Brussel - BIM)

Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement
der Werken van het OCMW

Voorziene kalender:

Etappes van het project

Start

Voorbereiding

2013

Uitvoering

2013

Voltooiing

Eerste evaluatie

2013

Evaluatie van de actie:

Beginsituatie

Beginsituatie

Indicatoren

Gewestelijke norm voor het
performantieniveau voor de
isolatie van een woning gelijk
of kleinder dan K40

Overschrijden van het
performantieniveau K,
vastgelegd door het Brussels
Hoofdstedlijk Gewest

Aantal wooneenheden waarvan
de isolatieperformantie hoger is
dan die van het Handvest voor
Kwaliteit (≤ K35)

Gewestelijke norm voor het
totale energieverbruik van een
woning lager of gelijk aan E80

Overschrijden van het
performantieniveau E voor
woongelegenheden,
vastgelegd door het Brussels

Het aantal woongelegenheden
waarvan het totale
energieverbruik lager is dan het
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Beginsituatie

Beginsituatie
Hoofdstedelijk Gewest

Indicatoren
Handvest voor Kwaliteit (≤ E65)

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

215

Harmonieuze ontwikkeling van de stad

Actieterrein:
ACTIE 3.1.03
TOEPASSEN

Stedenbouw, habitat en huisvesting
PRINCIPES VAN HET KWALITEITSHANDVEST VOOR GERENOVEERDE WONINGEN

De context, het einddoel en de actie:
Zware renovatieprojecten van woningen kaderen in een renovatieplan zowel voor het
openbare patrimonium als voor het privépatrimonium van de Stad en van het OCMW (verlaten
gebouwen, onbewoonbare of niet-conforme woningen enz…). Om er zeker van te zijn dat de
renovaties ervoor zorgen dat er opnieuw woningen op de markt komen die aan de hoge
kwaliteitsnormen voldoen, werd in 2010 een kwaliteitshandvest opgesteld voor
renovatieprojecten. Dat handvest was geïnspireerd op en afgeleid van het Kwaliteitshandvest
voor nieuwe woningen (cf. Actie 3.1.2).

Dit Kwaliteitshandvest voor gerenoveerde woningen moedigt een maximale ecologische
efficiëntie aan volgens de renovatietypes. Het handvest werd ingevoerd met de bedoeling om
de energiebalans van die woningen, het verbruik van natuurlijke rijkdommen, de productie van
afval, de uitstoot van verontreinigende stoffen en iedere andere schadelijke impact te
beperken, maar ze zorgt er ook voor dat de huurders na de renovatie kunnen besparen op hun
energiefacturen. Ieder jaar worden gemiddeld 75 woningen gerenoveerd. Voortaan worden de
principes van het handvest maximaal toegepast. Het OCMW probeert daarmee zo dicht
mogelijk de normen te benaderen van de Energieprestaties van een gebouw (EPB) die voor
nieuwe woningen zijn voorzien, en dat met een maximale beperking van de aanvragen voor
afwijkingen.

De beoogde doelstellingen:
-

Verminderen van het energetisch verbruik en de productie van afval van de
gerenoveerde woongelegenheden
Toepassen van het kwaliteitshandvest voor de gerenoveerde woningen

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

Milieu: beperking van de praktijken die veel energie verbruiken of die verontreinigende
stoffen uitstoten en die afval voortbrengen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: reductie van de energiekosten en de lasten / Begunstigden: de huurders
Sociaal: gestructureerde en duurzame methode voor de ruimtelijke ordening verbetering van de mogelijkheden voor toegang tot een behoorlijke woning vermindering van de risico’s op giftigheid / Begunstigden: de gemeenschap
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Sturing en partnerships:
Het Departement der Werken van het OCMW en het Departement Handel en de Grondregie
van de Stadseigendommen in samenwerking met externe studiekantoren

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Geen enkele woongelegenheid
van de Grondregie
gerenoveerd volgens de
principes van het handvest
(2011)

Het toepassen van de
principes van het Handvest
voor Kwaliteit

Het aantal gerenoveerde
wooneenheden volgens de
principes van het Handvest voor
Kwaliteit

76 woningen OCMW vastgoed
gerenoveerd volgens de
principes van het Charter (2011)

Stijging van het aantal
gerenoveerde woningen
volgens de principes van het
Charter

Aantal woningen OCMW
gerenoveerd volgens de principes
van het Charter

32 woningen OCMW
gerenoveerd lage energie
(2011)

Stijging van het aantal
gerenoveerde woningen lage
energie

Aantal woningen OCMW
gerenoveerd lage energie

Geen enkele woning OCMW
gerenoveerd passief (2011)

Stijging van het aantal
gerenoveerde passief
woningen

Aantal woningen OCMW
gerenoveerd passief

2600 m² woningen OCMW
gerenoveerd lage energie
(2011)

Stijging van de oppervlakte
van de gerenoveerde
woningen OCMW lage energie

Oppervlakte van de
gerenoveerde woningen OCMW
lage energie

0 m² woningen OCMW
gerenoveerd passief (2011)

Stijging van de oppervlakte
van de gerenoveerde
passiefwoningen OCMW

Oppervlakte van de woningen
OCMW gerenoveerd passief
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Actiedomein:
ACTIE 3.1.04
BRUSSEL

Stedenbouw, habitat en huisvesting
KWALITEITSHANDVEST VOOR BOUW- EN RENOVATIEPROJECTEN VAN DE STAD VAN

De context, het einddoel en de actie
De Stad beschikt over een behoorlijk patrimonium van openbare gebouwen en van grondebzit
en voorziet ieder jaar om er een aantal grondig te renoveren of om er nieuwe te bouwen.
De stad is, net als alle andere privé- of openbare bouwheren - verplicht om bepaalde
reglementaire kwaliteitscriteria te respecteren (toegankelijkheid voor allen, Energieprestaties van
gebouwen,…)
Bij bepaalde projecten heeft de Stad reeds haar wil getoond bij de constructie van gebouwen
met een voorbeeld functie, dit in het kader van de oproep tot mededinging Brussel Milieu.

De Stad Brussel wil zeker zijn dat alle bouw- en renovatieprojecten van de Stad beantwoorden
aan de hoge kwaliteitsnormen bij duurzame ontwikkeling, zij zal gebruik maken van een
kwaliteitshandvest om deze te bekomen.
De kwaliteitshandvest zal het beheer van het project, van de werf en van het gebouw, energie,
mobiliteit, natuurontwikkeling, fysieke omgeving, menselijke omgeving, materiaal, water, welzijn,
comfort en gezondheid* aansnijden en zal zich op de fiches van het Agenda 21 die een link met
deze thema’s hebben baseren.

Het Kwaliteitshandvest zal de volgende implicaties hebben:
-

-

-

De definitie van de hoge kwaliteitsniveaus van duurzame ontwikkeling
De definitie van een transversaal werkproces die een gemeenschappelijke
werkmethodologie zal verzekeren, evenals het feit dat de criteria van duurzame
ontwikkeling in de projecten opgenomen zullen worden vanaf het ontwerp (planning,
definitie van het programma, selectie van de inschrijvers, ontwerp, uitvoering,
onderhoud, verbouwing en hergebruik) tot de afbraak en de afvalbehandeling
(hergebruik, recycleren,…)
Het opmaken van een inventaris van de behoeftes van de verschillende departementen
van de Stad, van de stand van zaken en van het potentieel van de gebouwen en het
grondbezit van de Stad
Het opstellen van een gegevensbank

Er zal een werkgroep worden samengesteld bestaande uitvertegenwoordigers van alle
betrokken departementen, die de inhoud van het handvest zal formuleren en zal bestaan uit
een richtinggevende alsook een technische raad... De bedoeling is om dit handvest door het
College van Burgemeester en Schepenen te laten goedkeuren, zodat het systematisch bij alle
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bestekken voor overheidsopdrachten van werken en diensten (bouw en renovatie van
openbare gebouwen en ruimtes) wordt gevoegd.
De Stad zal zich daarbij kunnen laten bijstaan door externe gespecialiseerde bureaus voor de
voltooiing van die nieuwe bepalingen.

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

•
•
•

Governance : samenstellen van werkinstrumenten en van hulpmiddelen voor het beheer
van het patrimonium van gebouwen en van grondbezit, samenstelling van een
kwalitatieve patrimonium van functionele, performante en duurzame openbare
gebouwen en ruimtes / Begunstigden: de gemeenschap
Milieu: het milieueffect van de projecten beperken/ Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: verbetering van de gezondheid , het comfort en de levensvoorwaarden van de
burgers / Begunstigden: de gebruikers van de openbare gebouwen en ruimtes
Economie: verlaging van de kosten die verbonden zijn aan de beschadiging van de
gebouwen, het leefmilieu en de gezondheid en aan het gebruik van de gebouwen/
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie
Middelen :
Transversale werkgroep - externe kennis

Leider en partnerships :

Het Departement Stedenbouw in samenwerking met alle betreffende departementen
(Wegeniswerken, Grondregie van de Stadseigendommen, Openbaar Onderwijs, Cultuur, Jeugd,
Ontspanning en Sport)

Frequentie van de besturingsvergaderingen: twee keer per maand

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding
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-

-

Aanduiding van de werkgroepsleden
Groepswerk verenigen
Transversaal werkproces bepalen
Een inventaris opmaken van de behoeftes van
de verschillende departementen van de Stad
De stand van zaken van de gebouwen en
grondbezit van de Stad opmaken
Een inventaris opmaken van het potentieel van
de gebouwen en het grondbezit van de Stad
Een referentiesysteem bepalen
Pilootproject bepalen via thema’s (COPIL)

Oktober 2014

Doorlopend

Mei 2016

Januari 2017

Mei 2017

Okt. 2017

Mei 2017

Okt. 2017

Mei 2017

Okt. 2017

Mei 2017

Okt. 2017

Mei 2017

Okt. 2017

Mei 2017

Okt. 2017

Nov. 2016

Dec. 2017

Uitvoering
-

Het opstellen van de kwaliteitshandvest
Goedkeuring van de kwaliteitshandvest en van
de werkmethodologie door het College van de
burgemeester en Schepen
Projecten ontwerpen die de kwaliteitshandvest
aannemen
Update van de kwaliteitshandvest

Dec. 2017

Februari 2018

Doorlopend

Doorlopend
Eerste evaluatie

2015

Evaluatie van de actie:
Begintoestand
**Gebrek aan een transversale
overweging van de
kwaliteitshandvest

Doelstellingen
een transversale overweging
van de kwaliteitshandvest
aansporen via een werkgroep

Indicatoren
- Aantal vergaderingen van de
werkgroep
- aantal diensten betrokken of
geraadpleegd tijdens de
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vergaderingen
- opkomst van de betrokken
diensten
Geen Kwaliteitshandvest voor de
bouw- en renovatieprojecten van
de openbare gebouwen en
ruimtes van de Stad en geen
gemeenschappelijke
werkmethodologie

Opstellen van het het
Kwaliteitshandvest voor bouwen renovatieprojecten van de
openbare openbare
gebouwen en ruimtes van de
Stad en de soorten
lastenkohieren.

- Het bepalen van een
referentieel die de hoge
kwaliteitsniveaus van duurzame
ontwikkeling verduidelijkt

- Het bepalen van een
transversaal werkproces die een
gemeenschappelijke
werkmethodologie zal
verzekeren, evenals het feit dat
de criteria van duurzame
ontwikkeling in de projecten
opgenomen zullen worden

- Inventaris van de behoeftes
van de verschillende
departementen van de Stad
opgemaakt
Stand van zaken van de
gebouwen en het grondbezit
van de Stad opgemaakt
Inventaris van het potentieel
van de gebouwen en het
grondbezit van de Stad
opgemaakt

- Kwaliteitshandvest opgesteld

*Deze thema’s komen overeen met de thema’s van de Gids Duurzame gebouwen van Brussel
Leefmilieu.
**Indicator in percentage van het uitgevoerde doelstelling uitgedrukt – 100% = indicator
vervoledigd
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Actiedomein :

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.05
DE DAKEN EN GEVELS VAN DE OPENBARE GEBOUWEN IN EEN STEDELIJK
MILIEU OPWAARDEREN DOOR BEGROEIING
De context, het einddoel en de actie
Groene oppervlakten in het stadscentrum zijn beperkt omwille van de dichtheid van de
bebouwing en de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen. Deze ontwikkeling zorgt er ook
voor dat de bodem minder doordringbaar wordt voor het water, terwijl er minstens een
waterdoordringbaarheid van 50 % van de bebouwde oppervlakte moet worden gehaald. De
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) bepaalt dat ontoegankelijke platte daken
met een oppervlakte van meer dan 100 m², als begroeide daken moeten worden ingericht (Titel
1, artikel 13). Dit soort daken houdt niet alleen het regenwater tegen (vertraging en
vermindering van het volume regenwater dat uiteindelijk in de openbare riolering terecht komt),
maar biedt nog meer voordelen: regeling van de vochtigheid en het warmteverlies of
warmtewinst van de gebouwen, vermindering van de gereflecteerde warmte, verbetering van
de luchtkwaliteit, versterking van de biodiversiteit, de continuïteit van de ecologische gangen/
groen netwerk, productie van lokale waren (groentetuin) enz.
Tegenwoordig begunstigen sommige projecten daken met een zwakke helling of met
onderverdelingen opdat ze aan de verplichting van begroeiing kunnen ontwijken. De oorzaken
hiervan kunnen verschillen:
-

meerkosten;
de verplichting van het jaarlijks onderhoud;
de nodige voorzorgsmaatregelen om tegelijkertijd het gebruik van een
regenwaterput toe te staan;
de nodige voorzorgsmaatregelen om infiltratie in het dak-complex te vermijden.

Voor hun gebouwen, zullen de Stad, de Grondregie en het OCMW het uitvoeren van begroeide
daken in hun projecten begunstigen zonder rekening te houden met de minimale oppervlakte
die door het GSV bepaalt wordt en door de hierboven vermelde problemen op te lossen.
Zo zal vervolgens elk plat dak systematisch begroeid worden indien de technische voorwaarden
volstaan.
De stad zal eveneens de uitvoering van begroeide gevels (planten die vanuit de grond of
bloembakken groeien) begunstigen ,aangezien deze dezelfde voordelen aanbiedt, en het
inrichten van openingen, holten, uitsteeksels, hoeken enz. in de gevels en daken om de fauna
schuil- of nestelgelegenheid te bieden.
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De Stad zal zich voor het uitwerken van deze nieuwe milieu- en sociale clausules, laten bijstaan
door externe bijzondere bronnen.

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

•

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

Uitvoering van de actie
Middelen :
Haalbaarheidsstudie en investeringsbudgetten in functie van de oppervlakte van het dak en/of
de gevel, het type techniek dat daarbij wordt toegepast en het draagvermogen van de
structurele elementen

Leider en partnerships :
Het Departement en de Grondregie van de Stadseigendommen, het Departement Stedenbouw
(Sectie Architectuur, Onderhoud en Bouwwerken), het Departement Wegeniswerken (Groene
Ruimten) en het Departement der Werken van het OCMW

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding
-

Analyse van de problemen die de Stad ontmoet ten Februari 2016
opzicht van de uitvoering van begroeide daken
Bepaling van de criteria die toestaan om de
aangepaste opwaardering van een dak te kunnen

Mei 2017
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bepalen in functie van de stedelijke omgeving
Februari 2016

Mei 2017

Uitvoering
-

Bepaling van de referenten
Opstellen van type lastenboek en details
Opstellen van de checklist
Opstellen van een bestek die de voorschriften voor
een aangepast uitvoering van begroeide daken en
gevels bepaalt
Uitvoering van begroeide daken en gevels
Onderhoud van begroeide daken en gevels

Eerste evaluatie

Dec 2016
Dec 2016

September 2017

Juni 2017

September 2017

September 2017

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Tweejaarlijks

Doorlopend

Januari 2017

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

4 gebouwen van de Grondregie
met een groen dak (2011)

Toename van het aantal
groene daken (6 in 2012)

Aantal groene daken

OCMW: 5 gebouwde
groendagen in 2011

Verhoging van het aantal
Aantal groene daken
groendaken, gebouwd in 2013

665 m² extra groene daken op de Toename van de totale
gebouwen van het OCMW in 2011 oppervlakte in 2012

Totale oppervlakte in m² op het
volledige park van het OCMW

Gebrek aan voorschriften voor
lastenboeken en type details die
de samenstelling van de
begroeide dak- en gevelcomplex

Aanduiding van een referent
“begroeide dak en gevel” voor
de Stad, de Grondregie en het
OCMW.

vastleggen

Een aangepaste uitvoering
van de begroeide dak- en
gevelcomplex verzekeren

Voorschriften voor type
lastenboeken, details en nadere
gegevens betreffend de
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plantensoorten, inbegrepen de
plantensoorten te vermijden,
opgemaakt door de referenten
Checklist opgemaakt door de
referenten om de voorschriften
van de lastenboeken na te
gaan
Aantal lastenboeken die aan de
checklist beantwoorden en die
de type voorschriften en details
overnemen
2 openbare gebouwen van de
Stad met begroeide dak (2011)

Toename van het aantal
begroeide daken (3 in 2012)

Aantal extensieve groene daken
Aantal intensieve groene daken
Aantal groentetuinen
Aantal onbegroeide nieuwe
daken
Aantal onbegroeide herstelde
daken

200 m² begroeide daken op de
Toename van de totale
openbare gebouwen van de Stad oppervlakte
(750 m² in 2012)

Totale oppervlakte extensieve
groene daken in m² op het
volledige park
Totale oppervlakte intensieve
groene daken in m² op het
volledige park
Totale oppervlakte intensieve
groentetuinen in m² op het
volledige park
Totale oppervlakte daken in m²
op het volledige park

Gebrek aan onderhoud van de
begroeide daken en gevels.

Het toegankelijker maken van
het beheer voor het
onderhoud van de begroeide
daken en gevels.

Opmaak van staten van de
maatschappijen met een
selectie van de kwaliteitscriteria
door de referenten.
Uitgeven van de een
opdrachtbericht met de
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sociale- en technische criteria.
Voorselecteren van de
onderhoudsmaatschappijen.
Aantal onderhoudsbeurten van
begroeide daken.
Aantal onderhoudsbeurten van
begroeide gevels
Begroeide gevels
Geen enkele groene gevel bij de Toename van het aantal
Aantal gebouwen met groene
gebouwen van het OCMW in 2011 groene gevels (5 gebouwen in gevels
2012)
0 m² groene gevels bij de
Toename van de totale
gebouwen van het OCMW in 2011 oppervlakte

Totale oppervlakte in m² op het
volledige park

(± 1.500 m² in 2012)
1 begroeide gevel bij de
gebouwen van de Stad

Toename van het aantal
begroeide gevels

Aantal gebouwen met
begroeide gevels verwezenlijkt
door het aanbrengen van een
groen bedekking rechtstreeks op
de gevel (klimplanten)
Aantal gebouwen met
begroeide gevels verwezenlijkt
door het aanbrengen van een
gescheiden groeigordijn
Aantal nieuwe gebouwen
zonder begroeide gevels

O gevel met voorzieningen in de
gevels om de fauna schuil- of
nestelgelegenheid te bieden

Toename van het aantal
begroeide gevels met
bijzondere voorzieningen

Aantal gevels met openingen,
holten, uitsteeksels, hoeken enz.
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.06

THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN VERBETEREN

De context, het einddoel en de actie:
Voor nieuwbouwprojecten voorziet het Kwaliteitshandvest voor nieuwe woningen een
energieprestatieniveau van K30 (cf. Actie 3.1.02). Voor het bestaande patrimonium gebruikt of
ontwikkelt de Grondregie verschillende hulpmiddelen waarmee de thermische bruggen en alle
andere bronnen van verlies kunnen worden voorkomen.

Zo werd enkele jaren geleden een energieboekhouding ingevoerd waarmee het maandelijkse
verbruik kon worden opgevolgd van de tien grootste wooncomplexen, die allemaal samen
meer dan 60 % van het patrimonium van de Regie – of 85.000 m² - vertegenwoordigen. Dit
hulpmiddel laat de Grondregie toe om tussenbeide te komen wanneer er anomalieën worden
vastgesteld – bijvoorbeeld door de regeling aan te passen, de stookketels te vervangen,
wijzingen aan het omhulsel van het gebouw aan te brengen of de temperatuur van de
gemeenschappelijke ruimten aan te passen. Daarnaast werd de gewestelijke luchtthermografie
toegepast om de prestaties onder de daken te vergelijken.

De beoogde doelstellingen:
-

Het verbeteren van het niveau van thermische isolatie van de gebouwen
Verhogen van het comfort van de bezetters
Het verminderen van de uitstoot van CO2

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

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

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

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding
Uitvoering
Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie:

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

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

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

Grondregie:
genormaliseerde
verbruikswaarden voor ieder van
de grote complexen: 15.661.375
kWh (2011)
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.07

VERLUCHTING MET DUBBELE STROMING AANBEVELEN

Actie, doelstellingen en context:
De verluchting van de woningen vervult drie functies: toevoer van verse lucht, afvoer van
verontreinigende stoffen en afvoer van vocht. Hiervoor bevelt het OCMW het gebruik van een
mechanisch systeem aan, de dubbele stroming.

Dit systeem biedt niet alleen een doeltreffende afvoer van het vocht en voorkomt daarmee de
aanwezigheid van schimmel in de lokalen, maar laat ook toe om de verse lucht vooraf op te
warmen of af te koelen. Voor die laatste functie wordt gebruik gemaakt van een
warmtewisselaar die in de leidingen is geïntegreerd of van een Canadese put.

Het hoofddoel van deze actie is het installeren van mechanische ventilatiesystemen met
warmtewisselaar

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

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

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Variabel budget afhankelijk van de projecten

Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen en het Departement
der Werken van het OCMW

Sturing :
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Etappes van het project

Start

Voorbereiding

2009

Uitvoering

2009

Voltooiing

Eerste evaluatie

2009

Evaluatie van de actie:

Beginsituatie
OCMW:

Beoogde resultaten
OCMW:

10 gebouwen met een
Toename van het aantal
mechanisch verluchtingssysteem gebouwen met een
met dubbele stroming in 2011
mechanisch
verluchtingssysteem met
dubbele stroming (+13)

Indicatoren
Nombre de bâtiments munis d’une
Aantal gebouwen met een
mechanisch verluchtingssysteem
met dubbele stroming bij het
OCMW
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.08

WONEN BOVEN HANDELSZAKEN

De context, het einddoel en de actie:
De uittocht van de Brusselaars naar de rand in de jaren 1970-1980 heeft nefaste gevolgen gehad
voor de Stad. Een voorbeeld daarvan is het feit dat er steeds minder mensen op de
verdiepingen boven winkels wonen. Sinds 2001 levert de Stad de nodige inspanningen in een
poging om die woningen opnieuw te laten bewonen en om de oplossingen te diversifiëren die
aan de rechthebbenden (eigenaars, beheerders, huurders) worden aangeboden. Met deze
actie konden in 2006 al 250 woningen worden gecreëerd. In 2009 werden 110 extra woningen
gerenoveerd. In 2010 waren het er nog 98 bij. Die renovatieprojecten kunnen worden uitgevoerd
in partnership met de overheid – en dan meer bepaald via de Sociale Verhuurkantoren (SVK),
die in dat geval het beheer van de renovatiewerkzaamheden en het beheer van de
gerenoveerde woningen op zich nemen, en intussen een doorlopende huurwaarborg
verzekeren. Intussen werden al 28 woningen gecreëerd in partnership met een SVK. Deze actie
kadert in het herwaarderingsbeleid van de Stad en wordt in de volgende richtingen uitgewerkt:

-

Het probleem van de creatie van gescheiden toegangen oplossen: stimuleren en
controleren van projecten met gescheiden toegangen naar de verdiepingen. Informatie
voor eigenaren en aanvragen opvolgen voor premies voor het creëren van een
gescheiden toegangen.

-

De bevordering van partnerships, en dan in het bijzonder met de sociale instellingen: de
samenwerking met de Sociale Verhuurkantoren zal worden voortgezet. Zij zullen dan ook
adressen ontvangen van gebouwen die eventueel door een van die kantoren zou
kunnen worden beheerd. Daarbij wordt telkens – in functie van diverse casestudies – het
meest aangewezen partnership gekozen (al dan niet overname van de investering, duur
van het huurcontract enz…).

-

Oplossing van de problematiek van de enkele commerciële huurovereenkomsten en de
bestemming van de verdiepingen. De moeilijkheid om de bestemming van de
verdiepingen te bewijzen en de mogelijkheid om van de belasting af te wijken in geval
van enkele commerciële huurovereenkomsten beperken de acties van de administratie.
Het departement Stedenbouw en het Departement Financiën werken samen om een
gemeenschappelijk antwoord op het probleem te ontwikkelen.

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

•

•

Milieu: toename van de compaciteit van de stad door het feit dat er opnieuw woningen
op de vastgoedmarkt worden gebracht - vermindering van het aantal verplaatsingen
met gemotoriseerde voertuigen - sanering van ongezonde toestanden (verrotting,
huiszwam) / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: activering van een privédynamiek op de vastgoedmarkt - onderhoud en
opwaardering van de gebouwen - behoud van het gemengde stadskarakter - creatie
van een meerwaarde in de dichtbevolkte stad / Begunstigden: de inwoners en de
gebruikers van de diensten van de stad
Sociaal: behoud van relatief betaalbare woningen dankzij de Sociale Verhuurkantoren nieuw evenwicht tussen het aanbod en de vraag op de markt van de woningen - strijd
tegen het exclusiever worden van een wijk - maatschappelijk gemengd karakter bijdrage aan de animatie van de openbare ruimten / Begunstigden: de inwoners van de
stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Medewerkers Cel Strategie van Ontwikkeling en specifiek budget van het Departement
Stedenbouw voor de premies voor het voorzien van gescheiden toegangen

Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Strategie van Ontwikkeling, Cel Toelatingen – Controle, Cel
Historisch Erfgoed) in samenwerking met Departement Financiën, de grond regie, de instellingen
voor sociale woningen (SVK, Project X, enz.) en Atrium

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

indicatoren

471 gebouwen met leegstaande Vermindering van het aantal Aantal gerenoveerde woningen
verdiepingen op het
gebouwen met leegstaande
grondgebied van de stad in 2010 verdiepingen
Aantal gebouwen met
leegstaande verdiepingen

129 gerenoveerde gebouwen
met 458 woningen tussen 2001
en 2010
28 woningen gecreëerd in
partnership met de Sociale

Toename van het aantal
partnerships met de Sociale

Aantal woningen die werden
gerenoveerd en door de Sociale
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Verhuurkantoren (2009)

Verhuurkantoren

Verhuurkantoren worden beheerd

Invoering van een
premiereglement voor
gescheiden toegangen en
instructie van de
premieaanvragen

Monitoring en
vermeerdering van
aanvragen

Aantal toegekende premies

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

Toename van het aantal
gescheiden toegangen

Aantal (opnieuw) gecreëerde
gescheiden ingangen
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Actiedomein :
ACTIE 3.1.09
BRAAKLIGGENDE

Stedenbouw, habitat en huisvesting
STRATEGIE IN DE STRIJD TEGEN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, SITES EN
TERREINEN VERSTERKEN

De context, het einddoel en de actie:
De Stad heeft zich sinds 1995 als eerste doelstelling gesteld om de stad te herwaarderen.
Een van de prioriteiten van dit team is de strijd tegen de leegstand. De concentratie van
verlaten gebouwen, sites en terreinen die zo kenmerkend was voor Brussel in het begin van de
jaren negentig van de vorige eeuw, had een negatieve invloed op het levenskader en de
stadsdynamiek en op het patrimonium en de diversiteit van de functies.
De resolutie van deze problematiek werd toevertrouwd aan de inter-departementale
coördinatie voor de strijd tegen de stadskankers van de Stad Brussel dewelke op initiatief van de
Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad, tussen januari 1999 en 2006 de verschillende
diensten die zich met deze materie werkten verenigde, teneinde de meest geschikte
maatregelen te bepalen dewelke dienden te worden toepast. Sinds 2015 wordt deze
coördinatie voorgesteld onder de vorm van een informatica toepassing. Een interdepartementale gegevensbank verbonden met een geografisch informatiesysteem (CityGis),
dat gedeeld wordt met de cel ontwikkelingsstrategieën, de cel controle/openbare veiligheid
van het departement Stedenbouw en de cel Innen van belastingen van het departement
Financies laat toe om de situatie inzake verlaten een leegstaande woningen te evalueren om
zo gerichte actie te kunnen ondernemen en de bewoonbaarheid te bevorderen.
Deze laat toe om de verschillende acties te richten, met het oog op de voortzetting van het
coördinatiewerk en een oplossing af te dwingen voor de onbesliste gevallen, via een
doorgevoerde activering van de recentelijk nieuwe of aangepaste, aangewende
toepassingen.
Deze toepassing, hieronder beschreven, worden permanent doorgelicht in het vooruitzicht van
hun aanpassing.

I. Aansporende maatregelen

1. Raad en begeleiding
Talrijke proactieve stappen werden ondernomen ten aanzien van de verschillende tenoren :
eigenaars, huurders, investeerders, immobiliënagenten met het oog op een rehabilitatie van de
verlaten goeden ten aanzien van de voornoemde doelstellingen :
-

telefonische contacten, briefwisseling, bezoeken ter plaatse en vergaderingen met het
geheel van de betrokken tenoren ;
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-

raad geven in het kader van de uitwerking van de renovatieprojecten ;
raad geven in het kader van projecten met een tijdelijke bezetting ;
raadplegen van externe specialisten (vb.: Centre urbain, ..) en soortgelijke verenigingen
bij de vergaderingen.
doorsturen van de eigenaars naar de verschillende openbare diensten en betrokken
instellingen. (Atrium, ..).

2. Aannemen van een reglement dat een premie toekent voor de aanmaak van een
aparte toegang bij woningen gelegen boven een handelszaak
Het ontbreken van een afzonderlijke ingang is een rem, want het verwezenlijken van deze
toegang vraagt een investering, werken en een schikking die gevonden moet worden met de
uitbater van de handelszaak. Het is daarom dat een premie voor de aanmaak van een
gescheiden toegang tot de woning een kleine aanmoediging is voor de eigenaars en de
handelaars die wensen deze werken uit te voeren om de woningen toegankelijker en
woonbaar te maken.

II. Dwingende maatregelen (juridische acties)

1. Belasting
cf. Actie 1.5.2.

2. Opschortende milieu-acties (geklasseerde goeden, project voor een mogelijke
uitbreiding naar niet-geklasseerde gebouwen - 2017).
De opschortende milieu-actie laat aan de Stad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe om in
verwijzing het Gerecht in 1ste instantie aan te spreken, met als doel een eind te stellen aan de
overtreding van de artikels 214, 231 en 232 van het BWRO waarbij de eigenaars verplicht
worden hun
eigendom in goede staat te houden. Ze beoogt een eind te stellen aan de verloedering van de
eigendommen en legt een renovatie ervan op.
3. Opschortende acties steunend op de wooncode
Een wijziging van de Brusselse woonwetboek, van toepassing sinds januari 2010, laat de Stad toe
juridische acties te ondernemen ten aanzien van een eigenaar, via een versnelde procedure, in
het vooruitzicht deze te dwingen een eind te stellen aan de leegstand van zijn goed. Deze
bevat ook de mogelijkheid om de noodzakelijke werken voor het bewoonbaar maken van zijn
goed, te eisen.
4. Verwerven van een woning in het kader van een zone onderworpen aan het recht
van voorkoop.
Het recht van voorkoop is een maatregel die een grondbeginsel geeft aan de openbare
overheid door hen de machtiging te geven bevoorrechte koper te zijn in geval van overdracht
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van goeden gelegen binnen een zone. Ze laat eveneens onteigeningen toe voor algemeen
nut.
De Stad heeft één ervan in toepassing gebracht, voorzien onder de titel VII van de Brussels
wetboek voor ruimtelijke ordening - BWRO (artikels 258 tot 274) : een zone met recht op
voorkoop werd door voorgesteld de Stad en aangenomen door het Gewest in 2005
(aangenomen in 2006). Het betrof toe een piloot-ervaring, 1ste zone aangenomen binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De zone is geldig voor een termijn van 7 jaar (-2013). De zone
nam 2 wijken, gelegen in de nabijheid van de Grote Markt, in beslag en betrof in totaal 90
woningen. Als gevolg van de vervaldatum, werd een nieuw besluit aangevraagd met een
perimeter met voorkooprecht gelijk aan de gehele Unescozone waarvoor de procedure nu
loopt bij de Gewestelijke Coördinatie. De zone werd vergroot en komt overeen met de
bufferzone van de Grote Markt. In de praktijk wordt elke verkoop aan de Stad gemeld
(voorkoop machtiging), waarbij deze een termijn van twee maanden heeft om zich hierover uit
te spreken en eventueel het gebouw te verwerven.
5. Onteigeningen
In toepassing van het uitvoerend besluit van 19 juli van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
beschikt de Stad over de mogelijkheid om gewestelijke toelagen te bekomen voor het
verwerven de verlaten gebouwen in het vooruitzicht deze te renoveren en ze voornamelijk als
woningen toe te wijzen. Daarenboven is de onteigening voor algemeen nut toegelaten in het
kader van de zone onderhevig aan het recht op voorkoop.
6. Openbaar beheerrecht
In toepassing van het Brussels woonwetboek (gecoördineerde tekst van 27.06.2014) mag de
Stad Brussel aan de houder van een voornamelijk daadwerkelijk recht over een onbewoonde
woning zijn goed te beheren met het oog op de verhuring ervan, desgevallend, na de vereiste
werken te hebben uitgevoerd om het geschikt te maken inzake veiligheid, gezondheid en
uitrusting.

7. Andere middelen :
Aanmaken, opzoeken en toepassen van andere actiewerkwijzen in functie van de
mogelijkheden (opvolging van de stedenbouwkundige vergunningen na overtreding, met
opleg van bankgaranties, enz ..).

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

Governance : hoeden van een gemeenschappelijk actieplan door de verschillende
departementen / Begunstigden : de gemeenschap.
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•
•
•

Milieu: opnieuw aanbieden van vastgoed op de vastgoedmarkt - sanering van
ongezonde toestanden (verrotting, huiszwam) - opwaardering van het patrimonium /
Begunstigden: de gemeenschap.
Sociaal: veiligheid van de omliggende wijk - bijdrage tot de animatie van de openbare
ruimten / Begunstigden: de inwoners, de gebruikers en de handelaars.
Economie: activering van een dynamiek op de privé vastgoedmarkt - behoud van het
gemengde karakter van de functies - creatie van een meerwaarde in de stad /
Begunstigden: de inwoners en de gemeenschap.

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Medewerkers Cel Strategie van Ontwikkeling, medewerkers partners diensten

Leider en partnerships :
Het Departement Stedenbouw (Cel Strategie van Ontwikkeling, Cel Toelatingen – Controle, Cel
Historisch Erfgoed) in partnership met de Cel Wijkcontracten, de andere betrokken
departementen (Handel en Grondregie van de Stadseigendommen, Financiën) en Gewest (Cel
Leegstaande Woningen)

Sturing :
Start

Etappes van het project

Voltooiing

Voorbereiding
Uitvoering
-

menselijke middelen om doorlopend de
databank en de opvolging van de acties te
updaten
Eerste evaluatie

doorlopend

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren
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Aanwezigheid van leegstaande
vastgoed op het grondgebied
van de Stad (311 gebouwen in
2008)

Wegwerken van
leegstaande vastgoed

Aantal leegstaande gebouwen

Aantal leegstaande en
verwaarloosde gebouwen

Aantal leegstaande terreinen

Aantal leegstaande en
verwaarloosde terreinen

Aantal goederen waarvoor een
bouwvergunningprocedure loopt

Aantal goederen te koop of te
huur

Aantal goederen in werf
Uitvoering van acties om het
aantal leegstaande goederen
weg te werken

Toename van het aantal
uitgevoerde acties

Aantal toegekende premies voor
een gescheiden toegang tot de
verdiepingen boven handels

Aantal tijdelijke bezettingen

Aantal partnerships

Aantal rechtsvorderingen
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Actiedomein :

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.10

OPVOLGING VAN NIEUWE GEBOUWEN

De context, het einddoel en de actie:
In het kader van duurzame bouwpolitiek, heeft de Stad verschillende gebouwen gebouwd met
een voorbeeldfunctie zoals bijvoorbeeld de kleuterschool Emile Bockstael, de baden van Laken
en de kinderkribbe Hectoliter en andere ..

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

•
•

Governance : / Begunstigden :
Milieu: milieuvriendelijke keuze van materialen - ecologische producten en technieken aanzienlijke beperking van het verbruik van natuurlijke rijkdommen (water en gas) beperking van de uitstoot van broeikasgassen - maximale beperking van de hoeveelheid
en de schadelijkheid van het afval / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: aandacht voor de gezondheid van de gebruiker - herwaardering van de wijk en
herbevestiging van de identiteit ervan - sensibilisering van de kinderen en hun gezin /
Begunstigden: de gebruikers van de school en de wijkbewoners
Economie: tijdwinst op de werf en vermindering van de hinder ten gevolge van de werf
door het gebruik van een geprefabriceerde structuur van massief hout / Begunstigden:
de Stad en de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Leider en partnerships :
Het departement Stedenbouw sectie Bouwkunst en de cel Energie.

Frequentie van de besturingsvergaderingen
Jaarlijkse vergadering bij het ontvangen van het onderzoek inzake de voldoening en de
opvolging van het verbruik.

Sturing :
Etappes van het project
Voorbereiding
-

Verwezenlijken van een identiteitssteekkaart voor de nieuwe
gebouwen.
Opmaken van formulier voor het onderzoek inzake voldoening
en samenwerking met de verschillende diensten van de Stad.

Start

Voltooiing

Mei 2016

Okt 2016

Mei 2016

Okt 2016
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Uitvoering
- Jaarlijks opvolging van gebouwen

2015

Eerste evaluatie

2015

Doorlopend

Evaluatie van de actie
Begintoestand
Jaarlijks 1 gebouw opgevolgd :
Passieve school Emiel Bockstael

Doelstellingen
Verhogen van het aantal
jaarlijks geëvalueerde
gebouwen

Indicatoren
Vraag op jaarbasis voor
verwarming (kWh/m²/jaar)
Globale vraag op jaarbasis voor
energie (kWh/m²/jaar)
Aantal verwezenlijkte
identiteitsfiches
Aantal ontvangen onderzoeken
inzake voldoening
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Actieterrein:
ACTIE 3.1.11
HEEMBEEK

Stedenbouw, habitat en huisvesting
DUURZAAM GLOBAAL STRATEGISCH DENKPROCES VOEREN IN NEDER-OVER-

De context, het einddoel en de actie:
In het kader van het ‘Plan 1.000 woningen’ van de Stad en van het OCMW van Brussel zullen
bepaalde zones waar de grondreserves van de Stad bijzonder geconcentreerd zijn, de
komende jaren grondig verstedelijken. Het Departement Stedenbouw bekijkt transversaal een
mogelijke strategie en zoekt voor ieder geïdentificeerd werkthema (huisvesting, mobiliteit,
groene ruimten, patrimonium afval enz…) mogelijkheden voor Neder-Over-Heembeek (NOH).

Alle geformuleerde vragen worden omgezet in aanbevelingen voor duurzame ontwikkeling (cf.
Actie 3.1.04) en kunnen bij de aanvragen voor vergunningen worden toegevoegd met het oog
op de ontwikkeling van hoogwaardige en coherente projecten, zodat het karakter van de
plaats niet wordt aangetast. Die aanbevelingen bieden ook de mogelijkheid om alle betrokken
partijen te sensibiliseren voor een globale strategie op het gebied van de duurzame
ontwikkeling.

De thema’s die daarbij aan bod komen, zijn talrijk en complementair: de dichtbevolkte stad, de
gemengde, uitgeruste en compacte stad, de opwaardering van het gebouwde patrimonium
en het karakter van de plaats, de opwaardering van het landschap en van de natuurlijke
rijkdommen, de verbetering van de mobiliteit, de beperking van het afval en de verbetering
van de sociale contacten via een aanbod van aanvullende uitrustingen en een participatieve
actie. Voor Neder-Over-Heembeek werden bepaalde denkpistes al uitgewerkt. De verschillende
acties die in dat verband worden bekeken, worden in de volgende fiches beschreven:

-

Actie 3.1.11.a:
Actie 3.1.11.b:

Landschapspatrimonium in Neder-Over-Heembeek opwaarderen
Ecologisch eilandje in neder-over-heembeek concipieren

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

•

Governance : Begunstigden: de gemeenschap
Milieu: verbetering van de stedelijke dichtheid - beperking van de verspilling van
terreinen en bestrijding van de stedelijke spreiding - opwaardering van het gebouwde
patrimonium en het bestaande natuurlijke patrimonium - versterking van het groene
netwerk - promotie van een zachte mobiliteit - rationeel beheer van water - vermindering
van de CO2-uitstoot die verband houdt met de gebouwen / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: verlaging van de lasten die verband houden met de verdichting van de
gebouwen (wegenuitrustingen) - verlaging van de huurlasten - verbetering van het
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•

gemengde karakter van de functies (versterking van de commerciële kern) /
Begunstigden: de Stad en de wijkbewoners
Sociaal: onthaal van nieuwe inwoners - betrokkenheid van de bewoners in de
ontwikkeling van hun wijk - sociale gemengde karakter / Begunstigden: de wijkbewoners
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Actieterrein :

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.11.A LANDSCHAPSPATRIMONIUM IN NEDER-OVER-HEEMBEEK OPWAARDEREN
De context, het einddoel en de actie:
Neder-Over-Heembeek (NOH) is een zeer groene wijk met talrijke parken en tuinen, grote
groene binnenhuizenblokken, talrijke braakliggende terreinen die beplant zijn, terreinen met een
hoge biologische waarde (Trasserweg) enz… Toch lijkt dit grondgebied vanaf de openbare
ruimte gezien in hoge mate mineraal. De bouw van nieuwe woningen zal bovendien het
aandeel van de natuurlijke ruimten in de wijk terugdringen en er de identiteit van veranderen.
Teneinde dat verlies te compenseren en het groene landschap van de wijk te verbeteren, moet
daar een vergroeningsprogramma worden ingevoerd.

In dit kader worden verschillende acties voorgesteld: (1) de zichtbaarheid en het behoud van
de groene gemeentelijke wandelweg verbeteren, met bijzondere aandacht voor de groene
strook, door de opvolging van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen om er
een kwalitatief hoogstaand verloop van te behouden; (2) het groene netwerk in het verlengde
van het gewestelijke groene wandelpad op het grondgebied van NOH versterken met
voorstellen voor inrichtingen en verbindingen aanmoedigen met het gemeentelijke groene
wandelpad; (3) ontwikkelen van een boslandschap rond de beboste zone van het Begijnbosdal
(zie actie 3.1.11c)(4) uitwerken van de globale strategieën over het grondgebied van NOH
teneinde het groene karakter van NOH op te waarderen en te verbeteren:
- Aanplantingen langs de weg: keuze van brede straten waar bomenrijen langs kunnen
worden geplant;
- Beplante kruispunten: keuze van de kruispunten waarlangs aanplantingen moeten
worden voorzien met bijzondere aandacht voor de kruispunten die in het verlengde van
de groene strook liggen;
- Vegetalisatie van de achteruitbouwstroken langs de openbare wegen: sensibilisering
van de inwoners in de betreffende straten;
- Opwaardering van de moestuinen: verbetering van het beheer van bepaalde sites,
gevolgd door burgeracties, bescherming en opwaardering van de hoogwaardige sites;
- Opstelling van een opwaarderingsplan voor het noord-oosten van het grondgebied,
voor bescherming en verbetering van de biodiversiteit.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

•
•

Milieu: voldoende aandacht voor de kwaliteit van het natuurlijke landschap bescherming en verbetering van de biodiversiteit - opwaardering van het natuurlijke
patrimonium - promotie van een zachte mobiliteit (voet- en fietspaden) / Begunstigden:
de gemeenschap
Sociaal: verbetering van het levenskader en de gezelligheid van de wijk - deelname van
de inwoners / Begunstigden: de wijkbewoners
Economie: aantrekkelijkheid van de wijk - complementariteit tussen de functies - kweken
van plaatselijke groenten (moestuinen) / Begunstigden: de wijkbewoners
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Het Departement Stedenbouw (Sectie Wegenisweken)

leider en partnership:
Het Departement Wegenisweken en het Departement Stedenbouw (Sectie Plan),

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
0 kilometer groen gewestelijk
netwerk, gerealiseerd in NOH.
BIM project lopende
Aanwezigheid van 57.320 m²
bouwland voor 8 opgemeten
sites

Doelstellingen

indicatoren

Opvolging en ondersteuning
van het groene netwerk in de
gemeentelijke projecten

Aantal kilometer groen netwerk,
uitgevoerd door de Stad.

Behoud en opwaardering van
interessante moestuinsites

Aantal gebruikte moestuinsites

Bewerkte oppervlakte (m² moestuin)
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Actieterrein:

Stedenbouw, habitat en huisvesting

ACTIE 3.1.11.B ECOLOGISCH EILANDJE IN NEDER-OVER-HEEMBEEK CONCIPIEREN

Actie, doelstellingen en context:
De bouwprojecten die door het OCMW worden uitgevoerd in het uiterste noordoosten van Neder-OverHeembeek langs de Bruynstraat vertegenwoordigen ongeveer 343 woningen verdeeld over drie
afzonderlijke sites, die geografisch evenwel erg dicht bij elkaar liggen en die deel uitmaken van het ‘Plan
1.000 woningen’. Die projecten spelen een belangrijke rol in de aanleg van een duurzaam ecologisch
eiland aan de rand van de Stad en vormen een antwoord op de denkpistes die door de sociologische en
stedenbouwkundige studie van deze wijk werden aangeduid.

Die projecten helpen het groene netwerk van de wijk vormen dankzij de gemiddelde bouwdichtheid, de
laagbouw, de inplanting en de oriëntatie van de gebouwen, het behoud van brede open ruimten en
zichten op groene zones die behouden bleven. In de groene ruimten zullen de bewoners van de nieuwe
woningen over privé- en semi-openbare tuinen kunnen beschikken. De andere wijkbewoners zullen
kunnen genieten van openbare natuurzones voor ontspanning, collectieve en/of individuele moestuinen
en wandelpaden door de verlenging van het groene wandelpad. De Stad en het OCMW zien in de bouw
van wat als een nieuwe wijk kan worden beschouwd, de kans om een volwaardig duurzaam stedelijk
geheel te creëren dat de functies omvat die met huisvesting samenhangen en dat het sociale gemengde
karakter in al zijn aspecten bevordert. Dit is ook de gelegenheid om de nodige aandacht te besteden aan
de energieprestaties van de gebouwen (263 woningen met lage energie en 70 passieve woningen), de
mobiliteit, het beheer van de natuurlijke rijkdommen en de groene ruimten.

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

•
•

Milieu: beperkte uitstoot van CO2 die in verband staat met de gebouwen - rationeel gebruik van
de energie, het water en de natuurlijke rijkdommen - bevordering van een zachte mobiliteit duurzaam afvalbeheer - behoud van de groene ruimten met hoge biologische waarde /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: verlaging van de huurlasten / Begunstigden: de huurders
Sociaal: gemengd sociaal karakter - aanbod van gemeenschappelijke ruimten - sensibilisering
voor duurzame ontwikkeling / Begunstigden: de huurders en de wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget ‘Plan 1.000 woningen’ en budget van het OCMW - potentiële gewestelijke subsidies
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Sturing en partnerships:
Het Departement der Werken van het OCMW en het Departement Handel en de Grondregie van de
Stadseigendommen in samenwerking met het Departement Stedenbouw

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

5 jaar

2007

2012

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

Bouw van 264 woningen
met lage energie

Aantal gebouwde
woningen

OCMW:

OCMW:

0 gebouwde passief woning en 79 in aanbouw in
2011

Bouw van 79 passieve
woningen

Aantal gebouwde
passieve woningen

OCMW:
0 gebouwde woning met lage energie en 256 in
aanbouw in 2011
Grondregie:
0 gebouwde woning met lage energie en 257 in
aanbouw in 2011

Grondregie:
0 gebouwde passief woning in 2011
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Actiedomein :
ACTIE 3.1.12

Stedenbouw, habitat en woning
AANLEGGEN VAN BIODIVERSE EN PARTICIPATIEVE TUINEN

De actie, haar doelstellingen en haar context :
De herstructurering van de Zeepziederij Heymans bood de kans om een echt duurzaam « dorp » van 42
sociale woningen te bouwen en een tijdelijke opvangmogelijkheid voor jonge kinderen. Het Zeepziederij
project maakt deel uit van de wens voor duurzame ontwikkeling waarvoor het OCMW van Brussel zich
inzet. Van bij zijn vormgeving in 2005 heeft de Zeepziederij sterke opties op dit vlak genomen :
collectieve verwarming met warmtekrachtkoppeling, warm water (thermische zonnepanelen),
dubbelstroom ventilatie, recuperatie van regenwater, groene daken, isolatie van de gevels, aanpasbare
bioklimatische loggia’s (accordeonruiten).
Het project is stedenbouwkundige microchirurgie die de toestand voor het ganse binnenste gedeelte
van het blok verbetert, door de verdichting ervan te verminderen en het groener te maken. De
Zeepziederij wenst op ambitieuze wijze de maatschappelijke rol op het voorplan te plaatsen die de
architectuur vandaag kan spelen.

Dit wooncomplex dat merkwaardig mag genoemd worden door zijn architecturale grootsheid, heeft met
name de prestigieuze « MIPIM Awards 2011 » gewonnen in de categorie van de residentiële
ontwikkelingen, zijn voorbeeldfunctie dient het toe te laten om af te stralen op andere woonsites.
Dat is het geval voor het project Bloemisten, een meer « klassieke » woonsite, waar het OCMW van
Brussel kiest voor een aanpak van participatieve vergroening in de brede zin. Op heden is er in de
zeepziederij Heymans een dynamiek geïnstalleerd van het aanleggen van participatieve tuinen. Dit
project zal steunen op deze dynamiek om ervaringen en kennis te delen naar twee andere sites toe. Het
zal zich aansluiten bij het project Bruyn Il s’articulera aussi avec le projet Bruyn quia vit été programmée
dans le temps et devait reprendre après travaux

Het OCMW heeft voorzien om tuinen en biodiverse moestuinen aan te leggen in twee nieuwe
vastgoedsites waarvan het eigenaar is, de « Zeepziederij Heymans » en « Bloemisten », allebei gelegen
in Brussel 1000.

Het project draait rond verschillende ruimtes :
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-

-

-

-

Ruimtes die aangelegd worden voor het telen van groenten en klein fruit. De producties zouden
meer bepaald gericht zijn op het plaatselijk telen van planten en groenten van gezonde kwaliteit
en volgens duurzame en milieuvriendelijke teeltmethodes.
Aanplanten van hoge en laagstammige fruitbomen.
Een ruimte ingedeeld in individuele percelen : het project voorziet een dertigtal individuele
percelen die voorkeur aan de buurtbewoners zullen toegewezen worden die hun groenten of
klein fruit wensen te telen. De deelnemers zullen er zich toe verbinden om geen enkele
pesticide of kunstmest te gebruiken maar ook om een maximum aan groenten te telen en hun
percelen te onderhouden.
Ruimtes ter beschikking gesteld van de verenigingen en particulieren : een ruimte zal in
verschillende percelen onderverdeeld worden, aan te leggen volgens het aantal deelnemers en
de aard van de activiteiten die er zullen uitgeoefend worden. Deze zullen een didactisch doel
moeten hebben en een panel aan activiteiten moeten voorstellen die nuttig zijn voor het milieu
en voor de maatschappij (vijver, bijenkorven, compost, plaatselijke teelten, gezellige
ontmoetings- en expressieruimte, enz.). De deelnemers zullen instaan voor het onderhoud, de
animatie en de duurzaamheid van hun projecten.
Ruimtes beheerd door het OCMW : door de tuiniers van het project voor beroepsinschakeling
Ecoflore, een initiatief van sociale economie (cf. Actie 5.3.1).

Het OCMW heeft ook voorzien om tuinen en biodiverse moestuinen in te planten in de wijk Bruyn in
Neder-Over-Heembeek. Een deel van dit terrein is bestemd voor de bouw van een ecologisch blok (cf.
Actie 3.1.11.b). De bedoeling is om een meerwaarde te bieden en een kwaliteitsomgeving voor de 600
toekomstige bewoners en van deze site een bevoorrechte ruimte voor ontspanning, ontmoetingen en
ontdekkingen te maken.

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

Milieu : verrijking van de biodiversiteit – opwaardering van de natuurlijke rijkdommen –
milieuvriendelijk tuinieren / Begunstigden : de gemeenschap
Economie : scheppen van banen – stimuleren van de plaatselijke economie – verminderen vand
e uitgaven voor verse producten voor de bewoners / Begunstigden : de deelnemers en de
plaatselijke economische spelers
Sociaal : smeden van sociale banden tussen de verschillende medespelers en doorheen de
georganiseerde activiteiten – gezelligheid, samen delen, groepswerk, opvoeding en
sensibilisering / Begunstigden : de deelnemers en de bewoners van het blok

Uitvoering van de actie :
Middelen :
Oproep tot projecten en eigen fondsen – onderhoudspersoneel (tuiniersteam van Ecoflore)-,
verschillende coördinatoren-projectleiders en verantwoordelijken voor de tuinen (conciërges) –
deelname van plaatselijke verenigingen en van de bewoners, vzw Zonnebloem, vzw Arbre, vzw le Début
des haricots, Aux arbres citoyens (wijkcontract).
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Sturing en partnerschappen:
Het Departement der Werken van het OCMW in partnerschap met de Dienst der Eigendommen en de
Coördinatie van de Agenda 21, Departement Tewerkstelling en Sociale Economie en in samenwerking
met de partners op het terrein,

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

April 2013

-

Evaluatie van de actie :
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

Geen enkele bewoner
betrokken in 2012

Deelname van bewoners

Aantal betrokken bewoners

Geen enkele vereniging
partner in 2012

Deelname van verenigingen

Aantal verenigingen partners

Geen enkele activiteit
ontwikkeld op de site in 2012

Ontwikkelen van activiteiten op
de site

Aantal activiteiten ontwikkeld op de site

Aantal bezoekers in 2012

Openstellen van een plek voor
ontspanning, gezelligheid

Aantal bezoekers
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3.2

MOBILITEIT

Het mobiliteitsbeleid is voor de Stad uiterst belangrijk. Verkeers- en toegankelijkheidsproblemen zijn
immers sterk bepalend voor de vitaliteit en de aantrekkingskracht van de Stad. Bovendien moet de
openbare ruimte op zodanige wijze worden beheerd dat de bewoners zich de stad opnieuw kunnen toeeigenen; dat moet gebeuren door hun verplaatsingen vlotter en veiliger te maken. De ontwikkeling van
maatregelen die zachte verplaatsingen en alternatieve oplossingen voor de persoonsauto valoriseren, is
dan ook een prioriteit. Ook planningsinstrumenten en bewustmakingsacties zijn noodzakelijk opdat al
die maatregelen effectief zouden bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit in de stad en het
verminderen van vervuilende emissies.
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Actieterrein:
ACTIE 3.2.2

Mobiliteit
HET BEDRIJFSVERVOERSPLAN VAN DE STAD UITVOEREN

De context, het einddoel en de actie:
Krachtens de Luchtordonnantie en haar toepassingsbesluiten moeten alle ondernemingen met
meer dan 200 werknemers een bedrijfsvervoersplan (BVP) opstellen voor alle sites in een straal
van 500 meter rond het hoofdgebouw. In het geval van de Stad geldt dit voor het
Administratieve Centrum en zeven gebouwen (Anspachlaan 6, 11, 13, 15 – Grétrystraat 2, SintKatelijneplein 17-18 – Jacqmainlaan 1, 11, 19 – Nieuwbrug 12 – Grote Markt 1, 14 – Ruimingskaai
1). Eind 2008 bezorgde de Stad haar actieplan (fase 2) aan Leefmilieu Brussel - BIM. De
hoofddoelstelling van het BVP bestaat erin om het modale aandeel van de auto voor het jaar
2011 met 3 % te verlagen. Dit percentage lijkt misschien niet erg ambitieus, maar dit moet wel
worden bekeken in verhouding tot het feit dat het percentage beambten die de auto als
belangrijkste vervoermiddel gebruiken, al erg laag is (23 % automobilisten voor het
Administratieve Centrum volgens de federale enquête ‘woon-werkverkeer’ van februari 2009).
Daarnaast dienen de resultaten van deze enquête te worden genuanceerd in functie van de
antwoordgraad, die soms relatief laag was (Administratief Centrum = 54 % en Stadhuis = 26 %).

De volgende maatregelen van het actieplan zijn a verwezenlijkt en leveren nog resultaten op:

1. Samenstelling van een gids ‘mobiliteit’ en verdeling van die gids onder de nieuwe
personeelsleden (450 brochures verdeeld in 2009; 236 in 2010)
2. Actualiseren van de specifieke rubriek over mobiliteit op het intranet (gecreëerd in 2009)
3. Verhoging van het aantal dienstfietsen (bestaande park in 2009: 83 dienstfietsen; in 2010 :
119 dienstfietsen, 10 elektrische fietsen, 2 plooifietsen)
4. Toekenning van ‘Villo’-abonnementen: de personeelsdienst is in contact met de firma
Decaux om de toekenningsmodaliteiten van “Villo”-abonnementen aan de
personeelsleden te definiëren. promotie van het systeem bij het personeel door de
verdeling van 30 gratis weekabonnementen tijdens de Week van Vervoering in 2009
5. Aanpassing van de vergoeding voor het gebruik van de fiets tot 0,20 euro/km (van kracht
sinds het begin van 2010)
6. Terugbetaling van de jaarabonnementen van de Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel (MIVB) van 50 tot 80 % (uitgevoerd in 2009) en invoering van een
derdebetalersregeling, waardoor de beambten niet langer de totale kosten voor het
abonnement zouden moeten voorschieten
7. Wettelijk verplichte verhoging van het aandeel van de werkgever in de verplaatsingskosten
met de trein
8. Aankoop van niet-vervuilende voertuigen. Bestaand park in 2009: 15 elektrische scooters, 5
Citroën Berlingo’s waarvan 3 in dienst en 2 buiten dienst en 6 Toyota Prius. Bestaand park in
2010 : 9 hybride auto’s, 1 elektrische auto en 13 elektrische scooters in dienst. 10 van deze
laatste zijn door de Cel Openbare Reinheid gebruikt voor het dienstvervoer. De Autopark
heeft ook 4 elektrische Gluttons (Openbare Reinheid) en 2 mini elektrische pick-ups "Goupil"
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(Groene Ruimte). Alle andere voertuigen die onlangs werden aangekocht, beantwoorden
aan de Europese normen)
9. Verhoging van de prijs van de parkeerplaatsen die ter beschikking van het personeel van
het Administratieve Centrum worden gesteld door het Departement Handel en de
Grondregie van de Stadseigendommen (van 20 tot 55 euro/maand; uitgevoerd in 2009).
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van het autoverkeer, van de luchtverontreiniging, van de
geluidshinder / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: betere toegankelijkheid van de ondernemingen, waaronder de diensten van
de Stad - vermindering van de files / Begunstigden: het personeel van de Stad
Sociaal: betere levenskwaliteit van de inwoners - delen van de openbare ruimte door alle
gebruikers / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Gebruik van de interne communicatiemiddelen voor de sensibilisering van het personeel budgetten voor de acties 3, 4, 5 en 8

Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met de betreffende
departementen (Personeel, Aankoopcentrale, Organisatie en Wegeniswerken)

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Aantal jaarabonnees bij de MIVB:
1.441 in 2009 (van 1/6 tot
31/12)
 1.909 in 2010
Aantal jaarabonnees bij de NMBS:


 455 in 2009
 469 in 2010
Aantal jaarabonnees bij TEC en bij
De Lijn:
 51 in 2009
 84 in 2010
Aantal rechthebbenden op de

Doelstellingen

Indicatoren

Toename van het aantal
jaarabonnees bij de MIVB

Jaarlijks aantal abonnees bij
de MIVB

Toename van het aantal
jaarabonnees bij de NMBS

Jaarlijks aantal abonnees bij
de NMBS

Toename van het aantal
jaarabonnees bij TEC en bij De
Lijn

Jaarlijks aantal abonnees bij
TEC en bij De Lijn

Toename van het aantal

Jaarlijks aantal
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fietsvergoeding:
 159 in 2009
 170 in 2010
Aantal dienstfietsen ter
beschikking gesteld van het
personeel:
 83 in 2009
 119 in 2010
933.953 km afgelegd door het
wagenpark in 2009

Verbruik van de voertuigen:







gas-oil (2009) = 29.001 l
gas-oil (2010) = 29.734 l
diesel (2009) = 880.980 l
diesel (2010) = 471.734 l
benzine (2009) = 197.407 l
benzine (2010) = 104.938 l

rechthebbenden op de
fietsvergoeding

rechthebbenden op de
fietsvergoeding

Toename van het aantal fietsen
die ter beschikking worden
gesteld

Aantal dienstfietsen die ter
beschikking van het
personeel werden gesteld

Vermindering van het aantal
afgelegde kilometers in
vergelijking met 2009

Jaarlijks aantal kilometers die
door het wagenpark werden
afgelegd

Vermindering van het verbruik
van de voertuigen van de Stad
(gas-oil, diesel en benzine) ten
opzichte van 2010

Jaarlijks verbruik van de
voertuigen van het
wagenpark van de Stad (gasoil, diesel, benzine)
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Actieterrein:
ACTIE 3.2.03

Mobiliteit
BEDRIJFSVERVOERSPLAN VAN HET OCMW UITVOEREN

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW is met zijn 2.400 werknemers verantwoordelijk voor een groot aantal verplaatsingen – zowel
in het kader van het woon-werkverkeer als met betrekking tot professionele verplaatsingen waarvan
een groot deel met de auto wordt gemaakt – ondanks een behoorlijke bediening door het openbaar
vervoer. Krachtens de Luchtordonnantie en zijn toepassingsbesluiten wordt de luchtkwaliteit van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest permanent gemonitord. Alle ondernemingen met meer dan 100
werknemers moeten voor alle sites binnen een straal van 500 meter rond het hoofdgebouw een
bedrijfsvervoersplan (PDE) opstellen. In 2011 geldt deze verplichting voor zes sites van het OCMW: de
Algemene administratie aan de Hoogstraat 298a te 1000 Brussel, het Instituut Pacheco aan de
Grootgodhuisstraat 7 te 1000 Brussel, de Linnendienst aan de Hertstraat 375 te 1070 Anderlecht, de
Revalidatiecentrum Heizel-G. Brugmann aan de Heizelstraat 3 te 1020 Laken, de Rust-en
verzorgingstehuis "Ter Ursulinen" aan de Ursulinenstraat 6 te 1000 Brussel en de Residentie "De Wilde
Rozen" aan de Sint-Pieter- en Pauwelsstraat 15 te 1120 Neder-Over-Heembeek.

De maatregelen die in dat verband werden genomen, omvatten de gedeeltelijke terugbetaling van de
abonnementen bij het openbaar vervoer, de vergoeding voor het gebruik van de fiets, de verbetering van
de fietsinfrastructuur, een nieuwe fietsenstalling, de terbeschikkingstelling van douches en kleedruimten,
de aankoop van dienstfietsen en uitrustingen, de terugbetaling van de ‘Villo’ jaarabonnementen voor de
professionele verplaatsingen, de terugbetaling van de kosten voor schoenen voor bepaalde categorieën
van het personeel, het gebruik van minder vervuilende dienstvoertuigen, de aanduiding van een
mobiliteitscoördinator, de informatie aan het personeel over de alternatieven voor het individuele
gebruik van de auto, de betalende parkeerplaatsen, de samenwerking met andere instellingen op het
gebied van de mobiliteit enz….

Dit plan moet worden verruimd en uitgebreid naar de andere gebouwen van het OCMW. Het accent zal
daarbij liggen op de verspreiding van de informatie (intranet, internet, affiches enz…) over de
verschillende transportwijzen. Er zullen toegankelijkheidsfiches worden opgesteld. Er zullen ook
opleidingen worden voorzien over rijden in de stad voor de fietsers en over milieuvriendelijk autorijden
voor de automobilisten. Er zal ook een werkplaats voor fietsen worden ingericht, waar fietsen ter plaatse
zullen kunnen worden hersteld. Wat de dienstauto’s betreft, zal een centraal boodschappensysteem
worden ingevoerd. Wat het aantal verplaatsingen per auto betreft, zou het OCMW nog verder kunnen
gaan en de mogelijkheid onderzoeken om een vergoeding toe te kennen voor werknemers die besluiten
om naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhuizen, waar de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer beter is.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•

•

Milieu: sensibilisering van het personeel voor het belang van duurzame mobiliteit - vermindering
van de verplaatsingen per auto - beperking van de bijdrage tot de opwarming van de aarde /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: incentives (gratis abonnement voor het openbaar vervoer) die gedeeltelijk worden
gefinancierd door de verhoging van de prijs van de parkeerplaatsen - verbetering van de
toegankelijkheid van het stadscentrum dankzij de vermindering van het gebruik van de auto door
het personeel / Begunstigden: het OCMW en de gemeenschap
Sociaal: versterking van het imago van het OCMW (coherent beleid met inachtneming van de
behoeften van het personeel) - betere levenskwaliteit van de inwoners - delen van de openbare
ruimte / Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Verhoging van de bijdrage van de werkgever in de abonnementen voor het openbaar vervoer - inrichting
van stallingen voor fietsen en motorfietsen - installatie van douches en kleedkamers in de gebouwen die
daar nog niet mee zijn uitgerust.

Sturing en partnerships:
De Aankoopcentrale (Dienst Mobiliteit) en het Departement Sociale Economie van het OCMW

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2005

-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

638 jaarabonnees bij de MIVB Verhoging van het aantal
in 2011
jaarabonnees bij de MIVB

Jaarlijks aantal abonnees bij de
MIVB

167 jaarabonnees bij de MTB
in 2011

Jaarlijks aantal abonnees bij de
MTB

Verhoging van het aantal
jaarabonnees bij de MTB
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374 jaarabonnees bij de
NMBS in 2011

Verhoging van het aantal
jaarabonnees bij de NMBS

Jaarlijks aantal abonnees bij de
NMBS

48 jaarabonnees bij de TEC
en bij De Lijn in 2011

Verhoging van het aantal
abonnees bij de TEC en bij De Lijn

Jaarlijks aantal abonnees bij de
TEC en bij De Lijn

59 begunstigden van de
fietsvergoedingen in 2011

Verhoging van het aantal
begunstigden van de
fietsvergoeding

Jaarlijks aantal begunstigden
van de fietsvergoeding

2 fietsen ter beschikking van Verhoging van het aantal fietsen
het personeel gesteld in 2011 die ter beschikking van het
personeel worden gesteld

Aantal fietsen die ter
beschikking van het personeel
worden gesteld

82 schone auto’s in het
Verhoging van het aantal schone
wagenpark van het OCMW in auto’s
2011

Jaarlijks aantal schone auto’s die
door het Wagenpark worden
aangeschaft

808.723 km afgelegd in 2011
door het wagenpark

Vermindering van het aantal
kilometers dat werd afgelegd in
vergelijking met 2010

Jaarlijks aantal kilometers dat
door het Wagenpark wordt
afgelegd

9 abonnementen «Villo» ter
beschikking gesteld voor de
beroepsverplaatsingen in
2013

Verhoging van het aantal
abonnementen «Villo» ter
beschikking gesteld voor de
beroepsverplaatsingen

Aantal abonnementen « Villo »
ter beschikking gesteld voor de
beroepsverplaatsingen
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Actieterrein:
ACTIE 3.2.4

Mobiliteit
OPSTELLEN VAN SCHOOLVERVOERSPLANNEN ONDERSTEUNEN

De context, het einddoel en de actie:
Een te groot aandeel ouders brengt zijn kinderen nog altijd met de auto naar school, wat leidt
tot veel files vóór de school en risico’s op ongevallen. De wetgever heeft intussen in de buurt
van de scholen zones 30 ingevoerd en de Stad probeert de toegang tot de scholen al jarenlang
veiliger te maken door middel van verschillende inrichtingen (verkeersplateaus,
oversteekplaatsen voor voetgangers, ‘kiss and ride’-parkeerplaatsen, plaatsen voor
schoolbussen, fietsenstallingen enz…). Toch is het belangrijk dat daarbij rekening is gehouden
met de behoeften van de school, het onderwijzende personeel, de leerlingen en de ouders. Dat
is dan ook de bestaansreden van de schoolvervoersplannen (SVP), die bedoeld zijn om het
gebruik van andere vervoermiddelen te promoten – zowel om naar school te gaan als voor
schoolactiviteiten. Het SVP is een instrument dat bedoeld is om de gewoonten van de ouders en
van het onderwijzende personeel een andere wending te geven, zodat het modale aandeel
van de auto wordt verminderd. Na een analyse van de toestand worden maatregelen
voorgesteld om de toegang tot de school met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer
veiliger te maken en te verbeteren, om de ouders te sensibiliseren enz… Acties in dat verband
zijn bijvoorbeeld het in groep met de fiets naar school rijden, een fietsopleidingsprogramma, de
inrichting van fietsenstallingen, de herinrichting van gevaarlijke zones, de aanleg van ‘kiss and
ride’ en snelheidsremmers, het aanbrengen van smileys op de voetpaden om de beveiligde
oversteekplaatsen vlakbij scholen aan te duiden enz… Ieder SVP omvat drie fases:

1. Diagnose (onderzoek van het aanbod op het gebied van het vervoer, de herkomst van de
leerlingen en de verplaatsingswijze die ze gebruiken);
2. Plan (maatregelen die door de school en andere overheidsdiensten moeten worden
getroffen);
3. Uitvoering en evaluatie van het plan.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt sinds 2006 30 basisscholen per jaar financieel
(korting bij aankoop van didactisch materiaal) en pedagogisch (hulp via de vzw Green)
gedurende een periode van 3 jaar om een schoolvervoersplan uit te werken en in de praktijk
om te zetten. De adviseurs mobiliteit van de Stad worden gevraagd om als tussenpersoon dienst
te doen bij de lancering van de actie en om de aanvragen van de scholen voor de realisatie
van structurele maatregelen te begeleiden (bv. inrichtingen van de onmiddellijke omgeving
van de scholen). In het kader van de Week van Vervoering kent het Gewest ook een subsidie
toe aan de scholen en de gemeenten die projecten wensen te voeren ten gunste van de
zachte mobiliteit (cf. Actie 3.2.5). De volgende Brusselse scholen hebben sinds 2006 hun SVP
uitgewerkt:
2006-2007:

Gesubsidieerde Vrije Lagere School Sint-Jans Berchmanscollege - Kristus Koning
Assumpta - Sint-Jorisbasisschool - Ecole Catteau-Aurore
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2007-2008:

Basisschool ‘t Plantzoentje – Kakelbontschool - Ecole maternelle n°13 CatteauVictor Horta

2008-2009:

Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls - Lycée La Retraite - Maria Boodschap - Ecole
maternelle Dachsbeck - Institut St-Louis (1 en 2)

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
Milieu: vermindering van het gebruik van de auto, van de luchtverontreiniging en van de
geluidshinder / Begunstigden: de gemeenschap
• Economie: betere toegankelijkheid van de scholen - beperking van het aantal
ongevallen - besparingen brandstof / Begunstigden: de gemeenschap
• Sociaal: kinderen zelfstandig maken bij hun verplaatsingen - betere veiligheid van de
kinderen / Begunstigden: de kinderen en de ouders
Uitvoering van de actie:
•

Middelen:
Subsidie en gewestelijke omkadering via de vzw Green die door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wordt gesubsidieerd - begeleiding door de Cel Mobiliteit om de scholen in hun ontwerp
voor een SVP te ondersteunen en te helpen

Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in partnership met de vzw Green, het
Departement Openbaar Onderwijs (voor de scholen van de Stad), de directies van de scholen
van de andere netten en de Politie

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Gekozen indicator

4 scholen op het territorium
van de Stad die met een
schoolvervoersplan (SVP) zijn
begonnen (2006)

Toename van het aantal
scholen die op het territorium
van de Stad met een SVP zijn
begonnen

Aantal nieuwe scholen op het
territorium van de Stad die met
een SVP zijn begonnen

1 school van de Stad die met
een SVP begonnen is in 2006

Alle scholen van de Stad zijn
met een SVP begonnen

Aantal nieuwe scholen van de
Stad die met een SVP zijn
begonnen

Onvoldoend aantal scholen
uitgerust met fietsstalling

Toename van het aantal
scholen uitgerust met
fietsstalling

Aantal nieuwe scholen
uitgerust met fietsstalling

Onvoldoend aantal scholen

Toename van het aantal

Aantal nieuwe scholen die het
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die het fietsbrevet organiseren

scholen die het fietsbrevet

fietsbrevet organiseren

Onvoldoend aantal scholen
die voetgangersrijen
organiseren

Toename van het aantal
scholen die voetgangersrijen
organiseren

Aantal nieuwe scholen die
voetgangersrijen organiseren

7 scholen hebben
deelgenomen aan de week
van vervoering (2013)

Toename van het aantal
deelnemende scholen aan de
week van vervoering

Aantal nieuwe deelnemende
scholen aan de week van
vervoering

Onvoldoende aantal scholen
met voldoende beveiligde
omgeving

Toename van het aantal
scholen met voldoende
beveiligde omgeving

Aantal scholen met
voldoende beveiligde
omgeving
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Actieterrein:
ACTIE 3.2.5

Mobiliteit
OPENBARE RUIMTE OPNIEUW GEZELLIG MAKEN

De context, het einddoel en de actie:
De openbare ruimten in stadsmilieus worden overspoeld door het autoverkeer. Het lawaai, de
vervuiling, de onveiligheid die zij met zich brengen, ontnemen de meeste stadsbewoners iedere
zin om door de stad te wandelen, op een terras te gaan zitten, met elkaar te praten, te fietsen
of gebruik te maken van het openbare vervoer, dat zich toch in het drukke stadsverkeer vast
rijdt. Het is dan ook belangrijk dat het publiek op sommige momenten de stad opnieuw zelf kan
inpalmen om er te wandelen, aan activiteiten deel te nemen, elkaar te ontmoeten en van de
stad te genieten terwijl er geen (of op zijn minst veel minder) autoverkeer is. In dat kader
ondersteunt de Stad de volgende acties:
- ‘Autoloze zondag’ (rond 22 september): op deze dag wordt het publiek gesensibiliseerd voor
de impact van de auto. Tijdens de autoloze zondag mag de auto een dag lang niet worden
gebruikt en worden andere verplaatsingswijzen gepromoot. Er worden die dag ook heel wat
activiteiten georganiseerd waarmee de burgers de Stad en haar patrimonium op een andere
manier kunnen ontdekken. In 2009 bijvoorbeeld werden de volgende activiteiten
georganiseerd: bewegwijzerde en begeleide fietstochten, Landelijk Brussel, Le Beau Vélo de
Ravel, opredens door straatartiesten, een enorme honderden meter lange gastentafel, enz. De
Stad legde ook een dorp aan op het Sint-Nikolaasplein te Neder-Over-Heembeek, waarbij
mobiliteit en duurzame ontwikkeling door verschillende animaties in de spotlights werden
geplaatst. Geïnteresseerden konden daar ook een bezoek brengen aan de stand van de
gemeente die in het teken van de mobiliteit stond.
- Week van Vervoering (16-22 september): het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekent op de
gemeenten om via een groot aantal sensibiliseringsacties verschillende alternatieve
verplaatsingswijzen voor de auto te promoten en zich daarbij tot alle mogelijke doelgroepen te
richten (ondernemingen, scholen, particulieren enz…). Iedere dag van de week staat in het
teken van een ander thema. In 2009 dienden drie scholen actieontwerpen in; in 2010 waren het
er vier.
- Terkamerenbos: tijdens de zomer en de zomerweekends wordt het bos voor het autoverkeer
afgesloten.
- Straten voorbehouden voor kinderen: tijdens de zomer kunnen buurtinwoners die dat wensen,
aan de Stad vragen om hun straat voor het autoverkeer af te sluiten, zodat hun kinderen er in
alle veiligheid kunnen spelen (4 afgesloten straten in 2010).
De actie « Autovrije Vijfhoek », welk in 2008 en 2009 georganiseerd werd en waardoor de
Vijfhoek afgesloten werd tijdens het Irisfeest in de maand mei, is in 2010 niet meer
georganiseerd. Het is niet voorzien om die actie nog in 2011 te laten doorgaan. Andere
projecten zijn nu bestudeerd en zullen later in concrete vorm gegoten worden.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van het gebruik van de auto, van de luchtverontreiniging en van de
geluidshinder / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van het aantal verkeersongevallen - toename van de
toeristische activiteiten en van het gebruik van de horecasector tijdens de autovrije
zondagen / Begunstigden: de gemeenschap en de horecasector in het bijzonder
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - gezelligheid dankzij de talrijke activiteiten /
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Specifiek budget voor de behandeling van de afwijkingen (‘Autoloze zondag’) - coördinatie van
de acties van de ‘Autoloze zondag’ door de human resources van de Cel Mobiliteit doelgerichte gewestelijke subsidies

Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in partnership met het departement Demografie
(Cel Strafregister voor de afwijkingen), het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport,
het Departement Stedenbouw (Cel Milieuraadgeving voor de animaties), de Politie, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de scholen (voor de projectoproep scholen-gemeenten)

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
4 evenementen waarop de
burgers zich de openbare ruimte
opnieuw kunnen toe-eigenen

Doelstellingen

Gekozen indicatoren

Behoud of toename van het
aantal evenementen waarop de
burgers zich de openbare ruimte
opnieuw kunnen toe-eigenen

Aantal evenementen waarop
de burgers zich de openbare
ruimte opnieuw kunnen toeeigenen
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.6
ZACHTE VERPLAATSINGEN EN ALTERNATIEVEN VOOR DE INDIVIDUELE AUTO
OPWAARDEREN
De context, het einddoel en de actie:
De Stad voert sinds 1995 een globaal beleid ten gunste van de zachte verplaatsingen. Dat
beleid is gericht op het naleven van een hiërarchie van de wegen, waarbij bij
renovatieprojecten van straten minder ruimte wordt gemaakt voor de auto (verbreding van
trottoirs, nieuwe middenbermen, verbetering van de oversteekplaatsen, versmalling van de
wegen, aanleg van fietspaden) en waarbij hoogwaardige en aangename ruimten worden
gecreëerd voor iedereen – ook voor de mensen met beperkte mobiliteit. Die praktijken vormen
een aanvulling bij de projecten voor zone 30 of voetgangerszones die gericht zijn op een
verlaging van de snelheid van de voertuigen en een verbanning van doorgaand verkeer.
Daarnaast worden – naast de diverse projecten ten gunste van fietsers die in de volgende
rubriek worden voorgesteld (cf. Actie 3.2.7 en volgende) – ook maatregelen getroffen om de
voetpaden te verbeteren (voetgangerszones, fasering van de verkeerslichten, inrichtingen voor
personen met beperkte mobiliteit). Ten slotte kan het Cambio autodelensysteem, dat intussen al
goed ontwikkeld is in het centrum, ook in andere wijken van de Stad worden geïntroduceerd en
kunnen er parkeerfaciliteiten worden voorzien voor de voertuigen die daarbij worden ingezet.
Het is in dat kader dat het beleid van de Stad past op het gebied van de zachte verplaatsingen
en alternatieve oplossingen voor de individuele auto. Dat beleid leverde verschillende acties
op, die in de volgende fiches worden beschreven:
Actie 3.2.6.a:
Actie 3.2.6.b
Actie 3.2.6.c:
verbeteren

Duurzame ontwikkeling van de voetgangerszone bevoordelen
Het systeem van autodelen ontwikkelen
Commerciële snelheid van het bovengronds openbaar vervoer

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

•

Milieu: beperking van de luchtverontreiniging en de geluidshinder - beperking van de
CO2-uitstoot / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: beperking van het doorgaand verkeer en gelijktijdig verbetering van het
plaatselijke verkeer - vermindering van de tijd die in files wordt doorgebracht - creëren
van werkgelegenheid door de invoering en de uitwerking van het autodelensysteem /
Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de diensten van de Stad
Sociaal: vermindering van het aantal verkeersongevallen - verbetering van de
levenskwaliteit in de wijken - delen van de openbare ruimte door alle gebruikers, met
inbegrip van de personen met beperkte mobiliteit / Begunstigden: de inwoners en de
gebruikers van de diensten van de Stad

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2016

262

Harmonieuze ontwikkeling van de stad

Actiedomein :

Mobiliteit

ACTIE 3.2.06.A DUURZAME ONTWIKKELING VAN DE VOETGANGERSZONE BEVOORDELEN
De context, het einddoel en de actie
De heraanleg van de centrale lanen vanaf het Fontainasplein tot en met het De Brouckereplein
wordt één van de grote projecten van het programma van de meerderheid voor de legislatuur
2012-2018. Eraan wordt het circulatieplan verbonden dat tegelijkertijd de toegankelijkheid van
de voetgangerzone en de vermindering van het transitverkeer moet streven.
Deze project wordt ook hergenomen in het samenwerkingsakkoord waarmee Beliris belast wordt
met de uitvoering ervan. De werken zijn in 2016 begonnen voor wat betreft de nutsvoorzieningen
en zullen beëindigd worden in 2019. De voetgangerszone maakt deel uit van de uitbreiding van
de voetgangerszone rond de Grote Markt.
Er wordt voorzien de huidige in betonnen bakken geplante bomen en struiken door meer bomen
in de grond geplant en door brede groeneplekkjes. Deze zullen door water gevoed worden door
middel van een systeem van hergebruik van de water komend van de dakken. Duurzame
materiale zoals belgische blauwe steen of hout voor de banken zullen de voorkeur krijgen.
Slimme begraven vuilnisbakken zijn geplaatst.
Er wordt er tergelijkertijd gewerkt aan de herstimuleren van de winkels door de Grondregie die
veel gebouwen op de lanen bezit. De huithangborden zullen gestandardiseerd worden. De
renovatie van de gevels zal aangemoedigd worden. De reaffectatie van de Beurs in een
“museum van de bier” zal deel maken van de aantrekkelijkheid van de voetgangerszone.

-

Verbetering van de levenkwaliteit van de bewoners van de Stad Brussel
Continu proces van verbetering van het stadcentrum (aangrenzend en parallele straten aan
de Nieuwstraat) zodat het meer en meer voetgangersvriendelijk en gezellig wordt.
De voetgangerszones van de Vijfhoek vergroten,
Het lawaai en luchtverontreinigingniveau verlagen
De voetgangerszone vergroenen
Systemen van hergebruik van regenwater – waterbakken inrichten
De energieconsumptie van de openbare verlichting verminderen
De gemengdheid van het gebruik van de openbare ruimten waarborgen
Het gebruik van duurzame materialen de voorkeur geven.

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

Governance : de beslissing van voetgangerszone neemt in aanmerking de vraag van de
inwoners. Project transversaal doorgevoerd door het college met de steun van het
gewest/ Begunstigden : inwoners, de gemeenschap
Milieu:
vermindering van de lucht en lawaai verontreiniging/ Begunstigden :alle
gebruikers van de zone als ook de aanwonenden.
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•
•

Sociaal: bevordert de sociale contacten, de gezelligheid/ Begunstigden: de bewoners,
de gemeenschap.
Economie: factor van commerciële ontwikkeling indien handelsofferte genoeg
gevarieerd en specifiek is en voetgangerszone bereikbaar en goed aangelegd wordt/
Begunstigden: de handelaars, de bewoners, toeristen, de gemeenschap.

Uitvoering van de actie
Middelen :
Financiering Beliris voor de aanleg + financiering van de Stad (5 miljoenen Euros voor de
heraanleg van de centrale lanen en de verschillende pleinen + 5,6 miljoenen euros voor de
dagelijkse verfraaing van de Stad waarvan premies voor de renovatie van de gevels + 3,4
miljoenen Euros voor de verbouwing van de Beurs en van de nieuw MAD, op het Oude
Graanmarktplein).
Leider en partnerships :

Piloot : departement Stedenbouw/Cel Mobilliteit en Openbare Ruimten in samenwerking met tal
van departementen van de Stad (departement Wegeniswerken/Groene Ruimten en Studies en
Vergunningen,
Politie).
Partnerschips : Belris, Atrium, Brussel Mobiliteit, Pro Velo, MIVB, Brussel Leefmilieu.

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding (studie, behalen van SV, test
circulatieplan

2014

Voorjaar 2017

Uitvoering (werken betreffende de openbare ruimte
voor de aanleg van de voetgangerszone behalve
de verbouwing van de Beurs)

2016

2019

Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren
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Beperkt bestaand
voetgangerszone rond de Grote
Markt

Voetgangerszone in de
Vijfhoek uitbreiden

Lengte van de
voetgangerswegen

Oppervlakte van de
voetgangerswegen
Hoge lawaainiveau op de lanen

Hoge luchtverontreiniging op de
lanen

Lawaainiveau verminderen

Luchtverontreinigingniveau
verminderen

Openbare verlichting door sodium Energieconsumptie van het
lampen op masten van 8 m hoog openbare verlichting
verminderen
Overheersing van het autoverkeer

Geïdentificeerde metingpunten
op de lanen. Evaluatie van de
sonometers voor en na de
aanleg van de voetgangerszone
Concentratie van black carbon
lokaal veroorzaakt op de Beurs
voor en naar de aanleg van de
voetgangerszone
Evaluatie van de vermindering
van de verlichtingsconsumptie op
de Anspachlaan

De gemengdheid van het Aantal fietsers gemiddeld/uur op
gebruik van de openbare de Beurs (gemiddelde van de
ruimten waarborgen
tellingen op
voormiddag/middag/avond)
Aantal voetgangers
gemiddeld/dag op Anspachlaan
41-48 ter hoogte van de Brico
Gebruik van het openbaar
vervoer (uitgang stations Beurs en
De Brouckere)
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.6.B

HET SYSTEEM VAN AUTODELEN ONTWIKKELEN

De context, het einddoel en de actie:
Cambio, een onderneming die door de (gewestelijke en gemeentelijke) overheden wordt
ondersteund, werkte de afgelopen jaren een autodeeldienst uit met verschillende
abonnementsformules, waar zowel particulieren als ondernemingen gebruik kunnen van maken.
Eén auto van Cambio vervangt 7 tot 8 afzonderlijke auto’s en helpt op die manier aanzienlijk de
parkeerdruk in de stad verlagen. Overigens werd intussen vastgesteld dat de gebruikers van de
dienst de auto’s ook veel rationeler gebruiken. Er werd ook een partnership in het leven
geroepen tussen Cambio en de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
(MIVB) voor de promotie van de Cambio-dienst door de MIVB en de hantering van lagere
tarieven voor abonnees van de MIVB.

De dienst werd in 2003 opgestart met 3 autodeelstations. In 2010 zijn er al 19 stations verspreid
over het grondgebied van de Stad, waar de klanten kunnen kiezen uit 62 verschillende
voertuigen. Het gebruikspercentage van die auto’s bedraagt gemiddeld 37 % - wat betekent
dat ieder voertuig gemiddeld negen uur per dag wordt uitgeleend.
Cambio wil in 2011 nog vier nieuwe stations over het hele grondgebied van de Stad openen: De
Wand, Gutenbergsquare, Rouppe en Centraal Station. De Stad zal op haar beurt
parkeerfaciliteiten bieden aan de abonnees van de autodeelverenigingen die door de Stad zijn
erkend, door voor ieder voertuig dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gebruikt, een
gratis parkeerkaart ter beschikking te stellen die over het volledige grondgebied van de Stad
geldig is.

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

Milieu: vermindering van het aantal voertuigen in de stad - vermindering van de
vervuiling door de indienststelling van recente en weinig vervuilende voertuigen /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: betere toegankelijkheid van het stadscentrum / Begunstigden: de inwoners en
de gebruikers van de diensten van de Stad
Sociaal: betere levenskwaliteit van de inwoners - gezelliger sfeer op de openbare ruimte,
onder meer door de ‘herovering’ van de parkeerplaatsen / Begunstigden: de inwoners
van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
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Inrichting van specifieke parkeerplaatsen voor autodeelauto’s - budget van het Departement
Wegeniswerken voor de uitrusting van de stations (signalisatie, slagbomen), hetzij 678.60 euro per
parkeerplaats (totaal van 13.572 euro voor 20 plaatsen)

Leider en partnerships :

Frequentie van de besturingsvergaderingen

Sturing :
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met het Departement
Wegeniswerken, de Politie en Cambio

Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding

2003

-

Uitvoering

2003

-

2004

-

Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie
Begintoestand
Aantal stations voor
autodeelauto’s:

Doelstellingen

Indicatoren

Toename van het aantal
stations

Aantal beschikbare stations

Toename van het aantal
gedeelde auto’s

Aantal beschikbare
autodeelauto’s

14 in 2009
21 in 2010
Aantal autodeelauto’s:
50 in 2009
77 in 2010
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Onmogelijkheid om gratis en
onbeperkt te parkeren met de
voertuigen van Cambio in de door
de Stad gereglementeerde
parkeerzones

Gratis parkeren op het
grondgebied van de Stad
Brussel voor alle Cambiovoertuigen (+/- 100
voertuigen)

Aantal parkeerkaarten die het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
aan de voertuigen van de fleet
van Cambio toekent

Aantal Cambio-klanten die in de
Stad woonden:

Toename van het aantal
Aantal klanten die in de Stad
klanten die in de Stad wonen Brussel wonen

941 in januari 2010
1.845 in januari 2011
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.6.C COMMERCIËLE SNELHEID VAN HET BOVENGRONDS OPENBAAR VERVOER
VERBETEREN
De context :
Ondanks de spanningen van de MIVB met zijn Vicom programma, wordt de commerciële
snelheid van de bussen en trams van de MIVB nog verminderd in 2014. Deze wordt van 16,6 tot
16,5 km/uur voor de bussen en van 16,3 tot 16,1 km/uur voor de trams gedaald, wat
overeenstemt met een verlies van plus minus 3% sinds 2010, te wijten aan een steeds meer
overbelast netwerk. De snelheid van de bussen in de Vijfhoek is tot 11 km/uur gedaald in 2014.
Deze snelheidsverlies bestraft zowel de klanten als de MIVB die de parcourstijden moet herzien
en het aantal voertuigen en chauffeurs moet verhogen.
Daarom heeft het programma “Avanti”, nieuwe naam voor het programma van verbetering
van de commerciële snelheid in het beheerscontract 2014-2017, als doelstelling, 20km/u voor 5
lijnen van het tram netwerk (nrs 3,4,7,49 et 94). Voor de andere lijnen ,wordt 15km/u gemikt.
Om de commerciële snelheid van het bovengronds openbaar vervoer te verbeteren heeft deze
actie als bedoeling het aantal zwarte punten verminderen,
De Stad analyseert samen met de MIVB de aanvragen en zoekt naar gemeenschappelijke
oplossingen (cf. eigen bedding, voorrang bij verkeerslichten, vooruitgeschoven stopplaatsen,
vereenvoudiging van de kruispunten, enz…).

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

Governance :betere doeltreffenheid van het openbaar vervoer ten gunst van de gebruikers
van het openbaar vervoer.
Milieu: opwaardering van de alternatieve oplossingen - vermindering van het aantal zwarte
punten, stops door trams en bussen en de uitstoot van schadelijke stoffen / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: betere toegankelijkheid van de ondernemingen met het openbaar vervoer verlaging van de exploitatiekosten van het openbaar vervoer dankzij een betere rotatie van
de bussen en trams / Begunstigden: de ondernemingen in Brussel, de gebruikers en de MIVB
Sociaal: grotere aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor het publiek door een
hogere frequentie en een hogere commerciële snelheid / Begunstigden: de inwoners en de
gebruikers van de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Heraanleg van de wegen – investeringen op gemeentelijke wegen met deelname van de MIVB
in de kosten.
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Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met het Departement
Wegeniswerken, de MIVB en de Politie

Evaluatie van de actie:
Begintoestand

Doelstellingen

100 zwarte punten op het Vermindering van het aantal
grondgebied van de Stad zwarte punten
in 2006

Indicatoren
% beslissingen van het College
die het openbaar vervoer
bevordert ten aanzien van het
aantal aanvragen van de MIVB
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.7

VERPLAATSINGEN PER FIETS BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
De Stad voerde jaren geleden al een beleid dat bedoeld is om het gebruik van de fiets te
bevorderen. Daarbij werkt men in drie richtingen: de ontwikkeling van een zelfbedieningsysteem
voor fietsen, de invoering van de nodige infrastructuren (fietsenstallingen en inrichting van de
wegen) en de sensibilisering voor en de voorlichting over fietsen.

De Stad adviseert het gebruik van de fiets niet alleen voor de woon-werkverplaatsingen van zijn
personeel, maar houdt ook steeds meer rekening met de fietsers in het kader van de heraanleg
van wegen: fietspaden, beperkt eenrichtingsverkeer, speciale stroken voor fietsers vooraan aan
de verkeerslichten enz… Toch moet er nog heel wat werk worden verzet om de bestaande
wegen aan de behoeften van de fietsers aan te passen en om ervoor te zorgen dat de
‘fietsreflex’ binnen de administratie algemeen wordt aanvaard. Bovendien moeten overal op
het grondgebied voldoende mogelijkheden worden voorzien om de fietsen te stallen. Daarbij
wordt in de eerste plaats rekening gehouden met winkels, scholen, culturele en sportcentra. Op
verzoek van de huurders van de Grondregie installeerde de Stad in sommige gebouwen
beveiligde en overdekte fietsenstallingen. Daarnaast werd een plan uitgedrukt waarop de gratis
en overdekte fietsenstallingen worden aangeduid binnen een straal van 500 meter rond ieder
gebouw. Toch is het niet mogelijk om in ieder complex een fietslokaal in te richten. Daar zijn de
gebouwen niet altijd op voorzien.

In 2006 lanceerde de Stad ‘Cyclocity’, een initiatief waarbij fietsen volgens een
zelfbedieningsformule in de volledige Vijfhoek werden aangeboden. In 2009 werd dit idee door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de naam ‘Villo’ overgenomen en tot het volledige
gewestelijke grondgebied uitgebreid. Aanvullend op het groene wandelpad dat het Gewest zal
omsluiten met een 75 km lang circuit doorheen heel gevarieerde sites en landschappen, wil de
Stad ook gemeentelijke trajecten uitstippelen, zoals een fiets- en wandelpad doorheen NederOver-Heembeek naar het domein van de Drie Fonteinen in Vilvoorde. Daarnaast worden samen
met Leefmilieu Brussel – BIM plannen besproken in het kader van het groene netwerk. Tijdens de
editie 2009 van ‘Velo-City’ ondertekende de stad het Charter van Brussel dat ten doel heeft om
het aandeel van de verplaatsingen met de fiets op te trekken tot 15 % van het totale aantal
verplaatsingen. De Stad verklaarde zich daarmee bereid om op dat vlak een voluntaristisch
beleid te voeren. In het kader van het gewestelijke observatorium van de fiets voert de vzw Pro
Velo op de belangrijkste kruispunten tellingen uit om op basis daarvan de evolutie van het
aantal fietsers op te volgen. Dat aantal is constant aan het stijgen – en dan vooral op de
plaatsen waar bij de (her)aanleg van de wegen rekening werd gehouden met de fietsers (bv. in
de Wetstraat).
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-

Het is dus in dat kader dat het beleid van de Stad met betrekking tot de verplaatsingen
met de fiets past. Onder andere, investeert de Stad in fietsinfrastructuur. Het aantal
fietspaden steeg met bijna 60%. 23 km fietspaden extra sinds 2012. Tegen zomer 2017 : 3
km nieuwe verhoogde fietspaden. 2014 : 25.000 EUR investering van de Stad in het
evenement Autoloze zondag. 2016 : 50 000 EUR voor sensibiliseren voor het gebruik van
zachte mobilliteit.
Dat leidde intussen tot verschillende acties, die in de volgende fiches worden
beschreven:

-

Actie 3.2.7.a:
Actie 3.2.7.b:
Actie 3.2.7.c
Actie 3.2.7.d:
ACTIE 3.2.07.e

Invoeren en het gebruik van huurfietsen ondersteunen
Stallen van fietsen vergemakkelijken
Aanpassingen van het wegennet ten gunste van fietsers voorzien
Sensibiliseren voor en opleiden in het gebruik van de fiets
Fietsstallingen aan te brengen in de gebouwen van de stad Brussel

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

Milieu: vermindering van de luchtverontreiniging dankzij de stijging van het modale
aandeel van de fiets - verlaging van de geluidshinder / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van het aantal verkeersongevallen - minder slijtage van de
wegen / Begunstigden: de gebruikers en de belastingplichtigen
Sociaal: positieve impact op de gezondheid en de levenskwaliteit - versterking van de
sociale banden - verplaatsingswijze die ook voor achtergestelde categorieën
toegankelijk is - minder gevaar voor de veiligheid van door een gemotoriseerde
voertuigen / Begunstigden: de inwoners van de Stad
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.7.A INVOEREN EN HET GEBRUIK VAN HUURFIETSEN ONDERSTEUNEN
De context, het einddoel en de actie:
In 2007 lanceerde de Stad tijdens de Week van Vervoering bij wijze van proefproject ‘Cyclocity’,
een eerste net van 23 stations in de Vijfhoek waar fietsen volgens een zelfbedieningsformule
werden aangeboden. De praktische uitvoering van het project werd aan de onderneming JC
Decaux toevertrouwd. Het systeem raakte niet echt van de grond, doordat het bediende
grondgebied te klein was, de fietsen te zwaar waren rekening houdend met de
hoogteverschillen die moesten worden overwonnen en de niet echt aantrekkelijke tarieven.
Uit dat experiment werden de nodige conclusies getrokken. Zo was men tot het besef gekomen
dat men in feite een uitgebreid net op gewestelijke schaal zou moeten voorzien. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest nam dan ook het dossier over en lanceerde op basis daarvan ‘Villo’, een
verbeterd product. Daarbij werd nog altijd met JC Decaux samengewerkt.

Eind 2010 beschikken de 59 Villo-stations over niet minder dan 710 fietsen. De stations zijn op een
deel van het grondgebied geïnstalleerd (de Vijfhoek, de Louizalaan, de Europese wijk en het
zuiden van Laken). De Stad stelde gratis de plaatsen voor de fietsenstallingen van de stations ter
beschikking, maar zorgde er gelijktijdig voor dat de commerciële reclame zoveel mogelijk werd
beperkt en dat er een goede intermodaliteit met het openbaar vervoer behouden bleef.
Sindsdien is het mogelijk om met een lange- of kortetermijnabonnement van een fiets gebruik te
maken om door de stad te rijden (gratis voor het eerste half uur).
Op termijn is het de bedoeling om niet alleen de gemeenten van de eerste kroon te coveren,
maar het netwerk verder uit te breiden. De Stad is vragende partij om het netwerk naar het
noorden uit te breiden naar Neder-Over-Heembeek, Laken en Haren.

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

Milieu: vermindering van de verontreiniging en van de geluidshinder ten gevolge van de
toename van het modale aandeel van de fiets / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: vermindering van het aantal verkeersongevallen - lagere slijtage van de
wegen / Begunstigden: de gemeenschap en de Stad
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - versterking van de sociale banden verplaatsingswijze die voor iedereen toegankelijk is - minder gevaar voor de veiligheid
van de andere gebruikers / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de diensten
van de Stad

Uitvoering van de actie:
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Middelen:
Bijdrage tot de financiering van het stelsel door JC Decaux vrij te stellen van de bijdrage voor de
plaatsing van reclamevoorzieningen voor de stations - concessies van het wegennet. Door die
overeenkomst gaan er inkomsten verloren, doordat op de plaatsen van de stations betalende
parkeerplaatsen moeten verdwijnen

Leider en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in
Wegeniswerken en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

partnership

met

het

Departement

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Gekozen indicatoren

59 bestaande Villo-stations
(eind 2010)

Toename van het aantal
stations op het grondgebied
van de Stad

Aantal stations op het
grondgebied van de Stad

710 fietsen beschikbaar
volgens de
zelfbedieningsformule (eind
2010)

Toename van het aantal
fietsen die volgens de
zelfbedieningsformule worden
aangeboden

Aantal fietsen die volgens de
zelfbedieningsformule worden
aangeboden

3.887 jaarabonnees die in de Toename van het aantal
Stad wonen (eind 2010)
abonnees die in de Stad
wonen
Iedere fiets werd in 2010
gemiddeld 1,40 keer per
dag gebruikt

Jaarlijks aantal abonnees die
in de Stad wonen

Toename van het gebruik van Gemiddeld aantal keren dat
de fiets per dag
iedere fiets iedere dag wordt
gebruikt
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.07.B

STALLEN VAN FIETSEN VERGEMAKKELIJKEN

De context :
De Stad voerde jaren geleden al een beleid in dat het fietsen in de stad moest bevorderen. De
invoering van infrastructuren voor de stalling van de fietsen maakt daar integraal deel van uit.
Na een samenwerking met ACKA, dat een honderdtal fietsenstallingen plaatste waarvan de
kosten door reclame werden betaald, besliste de Stad in 2002 om een eigen netwerk te
ontwikkelen van fietsbeugels, die voortaan langs de openbare weg zouden worden opgesteld.
De Stad opteerde daarbij voor een aangepast model (omgekeerde U-vorm) en bracht bij de
lancering van het model stickers op de beugels aan waarop duidelijk werd uitgelegd hoe de
fietsen op een correcte manier moesten worden vastgemaakt. Sinds 2002 zijn meer dan 1000
beugels geplaatst in de onmiddellijke omgeving van openbare gebouwen. Hierdoor is over het
volledige grondgebied een netwerk uitgebouwd. Daarnaast werd in 2009 langs de
Diksmuidelaan bij wijze van proefproject een box voor fietsen geplaatst. Dit project kreeg een
positieve evaluatie. En 2015 werden 29 fietsboxen geplaatst, meer bepaald binnen de Vijfhoek
en de Europese wijk.
De bedoeling is het aantal fietsstallingen op het grondgebied van de Stad voortdurend uit te
breiden.
De Stad nog andere maatregelen met betrekking tot de infrastructuren voor fietsenstallingen. Dit
betreft meer bepaald de ter beschikkingstelling van huurfietsen (cf. Actie 3.2.07.a) en
fietsstallingen aan te brengen in de gebouwen van de Stad (cf. Actie 3.2.07.e).
In het kader van het autovrij maken van de centrale lanen, zullen 2 ondergrondse fietsparkings
gebouwd : één onder de Beurs, en de andere onder het De Brouckereplein. De uitwerking wordt
door het Gewest ten last genomen.

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

Governance : de mogelijkheid aan de fietsers geven zich veilig te kunnen parkeren, het
fietsgebruik aan te moedigen / Begunstigden : de fietsers, de gemeenschap.
Milieu: vermindering van de verontreiniging en van de geluidshinder dankzij de stijging
van het modale aandeel van de fiets / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: reductie van het aantal verkeersongevallen - minder slijtage van de wegen /
Begunstigden: de gemeenschap en de Stad
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - versterking van de sociale banden verplaatsingswijze die voor iedereen toegankelijk is - / Begunstigden: de inwoners en de
gebruikers van de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
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Budget van het Departement Wegeniswerken met een gewestelijke toelage voor een gedeelte
(openbare aanbesteding voor 200 beugels in 2015).

Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in samenwerking met het Departement
Wegeniswerken (Cel Parkeren langs de openbare weg).

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

1373 beugels geplaatst van 2002
tot en met 2015

Toename van het aantal geplaatste Aantal geplaatste beugels
beugels

32 fietsboxen geplaastst vanaf
2009 tot en met 2015

Toename van het aantal boxen
voor fietsen (4 nieuwe voor 2017)

Aantal boxen voor fietsen
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.7.C AANPASSINGEN VAN HET WEGENNET TEN GUNSTE VAN FIETSERS VOORZIEN
De context, het einddoel en de actie:
Jaren geleden voerde de Stad een beleid in waarmee het gebruik van de fiets werd
gepromoot. Aanpassingswerkzaamheden aan het wegennet maken daar integraal deel van
uit. Dit heeft betrekking op verschillende infrastructuren.
In de eerste plaats is er de aanleg van (vrijliggende en gemarkeerde) fietspaden, fietsstroken,
bus- en fietsstroken (+3km in 2010) op de wegen die het vaakst door fietsers worden gebruikt en
waar de verkeerssuggestiedichtheid dat vereist.
Daarnaast worden aan de verkeerslichten systematisch opgeblazen fietsopstelstroken
(fietssluizen) voorzien (+10 in 2010), waardoor de fietsers vóór de auto’s kunnen gaan staan. Op
andere plaatsen wordt beperkt eenrichtingsverkeer voorzien. Hierdoor kunnen fietsers een
kortere weg nemen in de ‘verkeerde’ richting van straten met eenrichtingsverkeer.
De Stad wenst ten slotte het netwerk van de gewestelijke fietsroutes (GFR) in overleg met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Vijfhoek uit te breiden.

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

Milieu: vermindering van de vervuiling en van de geluidshinder dankzij de uitbreiding van
het modale aandeel van de fiets / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: reductie van het aantal verkeersongevallen - lagere slijtage van de weg /
Begunstigden: de gemeenschap en de Stad
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - versterking van de sociale banden verplaatsingswijze die voor iedereen toegankelijk is - minder gevaar voor de veiligheid
van de andere weggebruikers / Begunstigden: de inwoners en de andere gebruikers van
de diensten van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van het Departement Wegeniswerken voor de aanleg van de fietspaden

Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) voor de strategie van het gemeentelijke
mobiliteitsplan, in samenwerking met het Departement Wegeniswerken voor de realisatie van de
aanpassingen van de wegen, de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
(MIVB) voor de aanleg van de bus- en de fietsstroken en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
de GFR’s
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

68 km fietspaden in 2009

Toename van het aantal kilometers
fietspaden waaronder 3 km van
opgehevende fietspaden in 2017 in
het Pentagon

Aantal kilometers fietspaden

347 straten of 67 km beperkt
eenrichtingsverkeer (BEV) in 2009

Toename van het aantal gedeelten Aantal straten en kilometers
van straten waarvoor BEV wordt
met BEV
ingevoerd

87 fietssluizen aan de kruispunten
in 2010

Toename van het aantal fietssluizen

Aantal fietssluizen aan de
kruispunten

11 km bus- en fietsstroken in 2010

Toename van het aantal kilometers
bus- en fietsstroken

Aantal kilometers bus- en
fietsstroken
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.7.D PUBLIEK SENSIBILISEREN VOOR EN OPLEIDEN IN HET GEBRUIK VAN DE FIETS
Actie, doelstellingen en context:
De Stad voerde jaren geleden een beleid in waarmee het gebruik van de fiets werd
aangemoedigd. Sensibilisering via het onderwijs maakt daar integraal deel van uit. De vzw Pro
Velo ondersteunt de educatieve acties van de leerlingen van het basisonderwijs in het kader
van het gebruik van de fiets. Het is daarbij de bedoeling om kinderen die zelf geen fiets hebben,
vertrouwd te maken met het gebruik van zo’n vervoermiddel en hen meer autonomie te
bezorgen bij hun verplaatsingen. Het accent ligt daarbij op een actief leren van de
verkeersregels. Die lessen bereiden de kinderen voor op het behalen van het fietsbrevet, dat
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt georganiseerd. Het programma werd in 2001 in 4
scholen opgestart. Voor het schooljaar 2009-2010 worden 15 scholen bij het project betrokken.
Vijf daarvan zullen de kinderen op het wielerbrevet voorbereiden.

Buiten het onderwijskader ondersteunde de Stad intussen nog andere, meer algemene,
sensibiliseringsacties:
− Deelname aan ‘Dring Dring’ sinds het begin van de lancering van deze gewestelijke actie
tot in 2009: in het kader van de Fietsweek, die door Pro Velo wordt gecoördineerd, stippelt
de Stad een traject uit voor de scholen van de Stad en organiseert ze op middag een
fietstocht voor het gemeentepersoneel. In 2010 wil Pro Velo van concept veranderen en
een actie organiseren die de automobilisten directer bereikt.
− Ondersteuning van de vzw GRACQ voor de actie ‘Winkelen per fiets, perfect!’, van 2006 tot
2009.
− Ondersteuning van de vzw Cyclo sinds 2009 voor de organisatie van workshops voor het
herstellen van fietsen en een beurs voor tweedehandsfietsen. De vzw organiseert 3 reeksen
interactieve cursussen van telkens 6 avonden voor kleine groepen van maximaal 12
personen. Daarnaast kunnen de Brusselaars het hele jaar door op afspraak naar de
werkplaats komen om er hun fiets te herstellen. De vzw voorziet hen hiervoor van het nodige
reparatiemateriaal en biedt hen technische bijstand. De fietsbeurs vindt plaats tijdens de
Week van Vervoering van de maand september.
− Regelmatige organisatie door Bravvo van campagnes om fietsdiefstal te voorkomen
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: vermindering van de verontreiniging en de geluidshinder dankzij de toename van
het modale aandeel van de fiets / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: reductie van het aantal verkeersongevallen - minder slijtage van de wegen /
Begunstigden: de gemeenschap en de Stad
Sociaal: positieve impact op de gezondheid - versterking van de sociale banden verplaatsingswijze die voor iedereen toegankelijk is - minder gevaar voor de veiligheid
van de andere weggebruikers / Begunstigden: de inwoners en de gebruikers van de
diensten van de Stad
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Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies die aan de partnerverenigingen worden toegekend (37.000 euro in 2009 en 33.300 euro
in 2010, 25.000 euro in 2011)

Sturing en partnerships:
Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) in partnership met de gesubsidieerde vzw’s

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2001

-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren

Evaluatieperiode

Fietsopleiding: 203
klassen opgeleid en
5.945 leerlingen
opgeleid sinds 2001

Toename van het
aantal klassen en
opgeleide leerlingen

Jaarlijks aantal en
totaal aantal klassen
en leerlingen die
werden opgeleid

Juli 2011

Workshops Cyclo: 36
personen
ingeschreven in 2009
en in 2010

Voortzetting van de
activiteit en toename
van het aantal
ingeschrevenen voor
de workshops van
Cyclo

Jaarlijks aantal
ingeschrevenen voor
de workshops van
Cyclo

Januari 2012

Aantal fietsen op de
Cyclo beurs voor
tweedehandsfietsen
verkocht:

Behoud van de
activiteit en toename
van het aantal
verkochte fietsen

Jaarlijks aantal
verkochte fietsen

Januari 2012

Op zijn minst eën
preventiecampagne
fiets diefstal per jaar

Aantal
campagne>of=1

Januari

 50 in 2009
 80 in 2010
Regelmatig
campagnes op het
voorkomen van fiets
diefstal
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Geen Bikepark om zich Twee nieuwe Bike
aan de fiets tot gevolg Park
hebben

Aantal Bike Park

Januari
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Actieterrein:

Mobiliteit

ACTIE 3.2.07.E FIETSSTALLINGEN AAN TE BRENGEN IN DE GEBOUWEN VAN DE STAD BRUSSEL
De context:
In het kader van de bedrijfsvervoersplannen « BVP » wordt er nu verplicht door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de
bedrijfsvervoerplannen – B.S. 09/05/2011) om, voor elke site onder BVP, van een veilig
fietsparking te beschikken die ook een groot genoeg capaciteit heeft om alle fietsers van de
Stad Brussel te onthalen. Er is ook verplicht te beschikken van infrastructuren voor de bezoekers
te onthalen. De fietsparkings van de werknemers moeten bedekt en beveiligd worden en
mogen aan de bezoekers worden open gesteld. Als dit niet het geval is moeten
parkeermogelijkheden op de wegenis bestaan.
De 13 sites onder BVP zijn: Ruimingskaai 1, Negende Linielaan 39, Frontispiesstraat 57,
Anspachlaan 6, Emile Jacqmainlaan 1, Gretrystraat 2, Nieuwbrug 12, Sint-Kathelijnstraat 11,
Grote Markt 1, Eikstraat 8, Roger Van der Weydenstraat 3, Huidevettersstraat 65 en
Timmerliedenstraat 2 te 1000 Brussel.
Naast die sites is het nodig om alle gebouwen van de Stad (uitgezonderd de woningen) met
kwalitatieve fietsparking uit te rusten. De fietsparkings van de scholen worden in de fiche
“schoolvervoerplannen” ingesloten.
De in 2014 uitgevoerd enquête in het kader van de BVP bij het personeel aangesteld op de 13
hierboven vermelde sites aantoonde dat 6,23% van de werknemers met de fiets naar hun
werkplaats komen. Aangezien de nabijheid van de werknemers ten opzichte van hun
werkplaats en de bevoorrechte locatie van de sites van de Stad Brussel, is de fietspotentieel
zeer hoger dan 6%; wat nog versterkt de tekortkomingen aan infrastructuur dat nu een rem is
aan het gebruik van de fiets!
Gememoreerd worden de doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2014 om 20%
fietsverplaatsingen tegen 2020 te bereiken.

Het einddoel :
Goede fietsinfrastructuren te beschikken draagt de fietspraktijk
pendelverplaatsingen als voor de beroepsmatige verplaatsingen.

bij,

zowel

voor

de

De actie :
•

Een inventaris van de bestaande uitrusting uit te voeren

•

Ieder gebouw van de Stad Brussel uit te rusten met een fietsstalling van goede kwaliteit en
van voldoende capaciteit.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•
•

Governance : een van de hindernissen aan de praktijk van fietsen door het personeel te
wegnemen. Begunstigden : het personeel
Milieu: vermindering van de autogebruik en de opstopping van Brussel (optimaliseren van
de gebruikte openbare ruimte per vervoerde persoon), van de lucht-, visueel en
geluidspollutie. / Begunstigden: gemeenschap.
Economie: het verschil tussen de kosten van voertuigen fiets parkeren (geschat op
±1000€/jaar). De stiptheid van de fietsers is beter dan degene van autorijders en
openbare vervoer gebruikers. / Begunstigden: de Stad Brussel.
Sociaal: de fietspraktijk heeft een sterk sociale component, in het bijzonder door de
ontmoeting van collega’s die ook fietsers zijn. De kansen op cardiovasculaire
aandoeningen, diabetes, beroerten enz. worden 30% verlaagd als elke dag 30 minuten
lichaamsbeweging wordt beoefend. Begunstigden: de werknemers en de werkgever.

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Investeringen van de Stad Brussel in kwalitatieve infrastructuur.
Jaarlijks budget te voorzien.
Verwezenlijking per fase in functie van een prioriteitenlijst.

Sturing en partnerships:
Bestuurder: Het Departement Stedenbouw (Cel Mobiliteit) voor de technische aspecten. Partner
: Het departement Personeel voor de communicatie aspecten en voor steun in geval van dienst
neming. Alle departementen voor de infrastructuur voor het personeel.
Samenwerking met de fietsers op de verschillende sites voor inventaris en verspreiding van de
problemen.
Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding (inventaris van het bestaande)

2016

2016

Uitvoering

2017

Zo snel mogelijk en ten
laatste in 3 jaren (voor
de BVP sites)

Eerste evaluatie

Januari 2017

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren
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Ongelijkaardige parking:
administratief centrum
Gebrek aan parking:
Sint-Kathelijnstraat

Een kwalitatieve parking per
gebouw met groot genoeg
capaciteit

Aantal plaatsen voor
fietsers/gebouw

Gemiddelde bezettingsgraad
ervan (berekening op een dag
met mooi weer per kwartaal –
procedure te bepalen met de
contactpersonen per site)

Parkings die kunnen verbeterd
worden: Eikstraat,
Huidevetterstraat
Parkings die bevredigend lijken:
Aankoopcentrale, Zuidpaleis,
Stadshuis (rekening houdend met
de bedwangen), Ruimingskaai
(2016)
Geen inventaris gemaakt voor de
andere sites (2016)

Bestaande inventaris
Een inventaris verwezenlijken
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Actieterrein:
ACTIE 3.2.08

Mobiliteit
GEBRUIK MAKEN VAN DE SOFTWARE VOOR MONITORING VAN HET WAGENPARK.

De context, het einddoel en de actie:
De Stad beschikt over een uitgebreid wagenpark, beheerd door de Cel Logistiek van het
Departement Wegeniswerken. Teneinde de doeltreffendheid ervan te vergemakkelijken en te
verbeteren, worden informaticatools gebruikt die een resultaat-gebonden èn duurzaam beheer
in de hand werken. Voorheen werd de informatie van de verschillende programma’s (beheer
van het tankstation, van de werkplaatsen, het uitlenen van vervangingsvoertuigen, beheer van
de voorraden en de bestellingen,…) niet samengebracht in eenzelfde databank, wat een
globaal overzicht van de werking van het autopark onmogelijk maakt.

Door het samenbrengen van al die gegevens in eenzelfde programma is het optimaliseren van
de werking mogelijk, zowel wat de planning betreft als het beheer van de voorraad, van de
toewijzing van personeel en materiaal. Interventie kunnen hierdoor tot twee maand vooraf
worden gepland. Die snelle en correcte informatie helpen de Stad om de kosten van het
wagenpark te drukken.

Dankzij de monitoring wordt het beheer van het wagenpark jaar na jaar doeltreffender,
duurzamer en economischer.

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

Economie: beter globaal beheer van het wagenpark - tijd- en kostenbesparing /
Begunstigden: de Stad
Milieu: toename van de levensduur van bepaalde voertuigen - vervanging van
voertuigen in een slechte staat van voertuigen die te veel verbruiken, door nieuwe en
minder vervuilende voertuigen / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Aankoop van de software voor een bedrag van 145.000 euro

Sturing en partnerships:
Het Departement Wegeniswerken (Wagenpark)
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Evaluatie van de actie:
SITUATIE
Eind 2013 : 480 gemotoriseerde
voertuigen beheerd door het
Autopark.

DOELSTELLINGEN
Het aantal voertuigen beperken

INDICATOREN
Totaal aantal voertuigen
Aantal wagens (benzine en
diesel)
Aantal wagens in leasing
Aantal vrachtwagens en
bestelwagens
Aantal elektrische en hybride
wagens.

Periode van stilstand van de
voertuigen

De periode van stilstand maximaal Gemiddelde periode van
beperken
stilstand van de voertuigen die
door het eigen personeel
behandeld worden.

Totaal verbruik diesel in 2013:
508.743 L

De besparing op brandstof
maximaal stimuleren

Totaal benzineverbruik in 2013:
88.732 L brandstof (benzine)
Aantal bussen in 2013

Totaal benzineverbruik op
jaarbasis
Totaal dieselverbruik op jaarbasis

Doeltreffend beheer van de
bussen van de stad

Totaal aantal bussen beheerd
door het wagenpark van de
Stad

Aantal km afgelegd door bussen
voor de scholen

Totaal aantal km afgelegd op
jaarbasis voor de scholen van de
Stad

Aantal km afgelegd voor
verenigingen die op het
territorium van de Stad gevestigd
zijn

Totaal aantal km afgelegd op
jaarbasis voor de Brusselse
verenigingen

Totaal aantal dagen stilstand
van de bussen: onbekend

Totaal aantal dagen stilstand
van de bussen op jaarbasis
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Actieterrein:
ACTIE 3.2.09

Mobiliteit
DEELNEMEN AAN DE DAG « NAAR HET WERK ZONDER AUTO » (OCMW)

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW is met zijn 2.400 werknemers verantwoordelijk voor een groot aantal verplaatsingen – zowel
in het kader van het woon-werkverkeer als met betrekking tot professionele verplaatsingen waarvan
een groot deel met de auto wordt gemaakt – ondanks een behoorlijke bediening door het openbaar
vervoer.

Teneinde tegemoet te komen aan het BTP (zie. Fiche 3.2.03) maar ook om een proactieve demarche aan
te vatten tot het doen dalen van de CO2 uitstoot die door de woon-werk verplaatsingen veroorzaakt
worden, neemt het OCMW sinds 2010 deel aan de dag « naar het werk zonder auto », met de steun van
Mobiel Brussel en heeft het dit project in 2012 uitgebreid met de week van de mobiliteit.
Tijdens deze dag moedigt de instelling via verscheidene maatregelen, de automobilisten aan om een
ander vervoermiddel uit te proberen of om zich minder te verplaatsen of om zich te verplaatsen door zo
weinig mogelijk CO2 uit te stoten.
Gratis vervoertitels, abonnementen voor Villo!, plans voor wandelpaden, rijwielpaden of openbaar
vervoer, of ook nog fietsuitrustingen worden uitgedeeld aan wie het wenst.
Partnerschappen met verenigingen die de fiets in de stad promoten, bieden de kans om een technische
controle aan te bieden, een opleiding tot fietsen in de stad of ook nog ateliers voor fietsherstellingen.

Het is de wens van het Stuurcomité van de Lokale Agenda 21 van het OCMW om deze deelname elk jaar
te vernieuwen.

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

Milieu: sensibilisering van het personeel voor het belang van duurzame mobiliteit - vermindering
van de verplaatsingen per auto – vermindering van de vervuiling en van lawaaioverlast beperking van de bijdrage tot de opwarming van de aarde / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: incentives (gratis abonnement voor het openbaar vervoer) die gedeeltelijk worden
gefinancierd door de verhoging van de prijs van de parkeerplaatsen - verbetering van de
toegankelijkheid van het stadscentrum dankzij de vermindering van het gebruik van de auto door
het personeel / Begunstigden: het OCMW en de gemeenschap
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•

Sociaal: versterking van het imago van het OCMW (coherent beleid met inachtneming van de
behoeften van het personeel) - betere levenskwaliteit van de inwoners - delen van de openbare
ruimte / Begunstigden: het OCMW, zijn personeel en de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Partnerschappen met de operatoren van de mobiliteit in het Brussel Gewest (Mobiel Brussel, MIVB, De
Lijn, TEC, Villo !, Carpoolplaza), klein budget nodig voor de activiteiten of voor de verstrekte opleidingen.

Sturing en partnerships:
De Aankoopcentrale (Dienst Mobiliteit) en de Dienst Agenda 21 Local van het OCMW

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

103 deelnemers aan de dag
« naar het werk zonder auto »
2011

Organisatie van de dag « naar
het werk zonder auto »

Aantal deelnemers per jaar aan
de dag « naar het werk zonder
auto »

21 deelnemers hebben een
minder vervuilend
vervoermiddel gekozen tijdens
de dag « naar het werk zonder
auto »

Vermindering van het aantal
werknemers die gebruik maken
van de auto om naar het werk
gaan tijdens de dag « naar het
werk zonder auto »

Aantal deelnemers die een
minder vervuilend vervoermiddel
hebben gekozen tijdens de dag
« naar het werk zonder auto »

79 Kg van CO2 uitgespaard
tijdens de dag « naar het werk
zonder auto »

Vermindering van de
hoeveelheid van CO2
uitgestoot tijdens de dag
dankzij de deelnemers

Kg van CO2 uitgespaard tijdens de
dag « naar het werk zonder
auto »
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Doelstelling 4
Meer sociale cohesie en
sterkere solidariteit
De 4de doelstelling van de Agenda 21 omvat verschillende domeinen waarin de Stad acties wil voeren die
tot doel hebben de sociale cohesie en de solidariteit te versterken: toegang tot een gezond, veilig en
gezellig levenskader, gelijke kansen, toegang tot een kwaliteitsvol onderwijssysteem, opvoeding in
gezondheid, toegang tot sport, cultuur en vrijetijdsbesteding, sociale integratie en, tot slot,
internationale solidariteit en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Er kan geen sprake zijn van duurzame ontwikkeling zonder een reële bewustwording van de risico’s die
de huidige ontwikkeling meebrengt voor de gezondheid van de inwoners van de grote westerse steden,
of het nu gaat om luchtvervuiling, de manier van leven in de stad, slechte voedingsgewoonten
enzovoort.

Op het gebied van werkgelegenheid, erkenning of toegankelijkheid houdt de Stad rekening met al haar
burgers. Ze verbindt zich ertoe banen ter beschikking te stellen van gehandicapten en de
toegankelijkheid van openbare plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) te verbeteren. De
Stad besteedt ook bijzondere aandacht aan blinden en slechtzienden en aan slechthorenden. Ook het
statuut van de vrouw is een prioriteit op het gebied van de gelijke kansen.

Ook cultuur is een wezenlijk aspect van duurzame ontwikkeling. Cultuur is een factor van sociale
ontwikkeling, cohesie en integratie. Cultuur draagt bij tot het delen van kennis en moet voor iedereen
toegankelijk zijn.

De Stad is ook een solidaire speler en waakt erover dat ze banden onderhoudt met de sociale groepen,
tussen de generaties en tussen het Noorden en het Zuiden van onze planeet.
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4.1

GEZONDHEID, SPORT EN ONTSPANNING

Er kan geen sprake zijn van duurzame ontwikkeling zonder een reële bewustwording van de risico’s die
de huidige ontwikkeling meebrengt voor de gezondheid van de inwoners van de stad, of het nu gaat om
de manier van leven in de stad, geluidsoverlast of slechte voedingsgewoonten. Opnieuw nadenken over
gezondheid vanuit de invalshoek van duurzame ontwikkeling betekent voor de Stad en het OCMW
investeren in menselijk kapitaal door gezonde voeding en de beoefening van sport te promoten of door
geluidsoverlast te bestrijden. De acties in het kader van de Agenda 21 sluiten aan bij die bezorgdheid en
passen in het kader van een beleid ter voorkoming van gezondheidsproblemen.
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Actieterrein:

Gezondheid, sport en ontspanning

ACTIE 4.1.01 BEVORDEREN VAN SPORTBEOEFENING EN HET AANBOD VAN
SPORTINFRASTRUCTUUR

De context en de actie:
Het sportbeleid van de Stad Brussel beoogt onder meer het stimuleren van de sportbeoefening
door deze toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dit vertaalt zich o.a.:
Op niveau van de infrastructuren het ontwikkelen van het sportaanbod op zijn grondgebied (
politiek van onderhoud, renovatie van de infrastructuren en opstarten van nieuwe projecten);
Au niveau de l’individu avec le souci de la pratique du sport dans les meilleures conditions (
politique d’aide aux groupements ou de sensibilisation du public bruxellois)

Die inspanningen worden door verschillenden diensten uitgevoerd:
•
•
•

De “Sportvakanties”: ze dragen bij tot de versterking van de sociale band en de
interculturele uitwisseling door de gemengde deelnemersgroep, de actieve
medewerking van verscheidene Brusselse sportclubs en federaties.
“Bijdrage tot het Sporten” heeft tot doel sportbeoefening van kinderen van 6 tot 18 jaar
van wie de ouders sociale huurders zijn, te bevorderen door tegemoet te komen in de
aansluitingskosten bij een sportclub of bij de inschrijving voor een sportstage.
De toekenning van subsidies aan sportverenigingen voor de dekking van hun
werkingskosten of om hen aan te moedigen bij de organisatie van sporthappenings op
lokaal of internationaal niveau (toernooien, demonstraties, grootschalige evenementen
en competities, stages, enz.).

Maar ook via het ter beschikking stellen van aangepaste sportinfrastructuren:
•
•

Voor het grootste deel aan verenigingen en clubs. Deze infrastructuren verwelkomen de
activiteiten in hun geheel of volgens hun toegewezen uurroosters;
Voor het publiek alsook de wijkverenigingen, welkom in de omnisportzaal «Papenvest »
waarvan de actie et het kunnen nemen van initiatieven van deze zaal een « een testzone » maken.

De Stad Brussel verzekert de welzijn van haar burgers dankzij één van haar beste actiemiddelen:
sport.
De Stad zet aldus het basisobjectief voort, nl de sportbeoefening toegankelijk maken voor
zoveel mogelijk mensen.

Acties in te stellen :
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De omkadering van de mensen die een sport beoefenen verbeteren
Verbetering van de toegang tot sportbeoefening voor het lokale publiek
(bijvoorbeeld : opening voor vrouwen, senioren, enz. )
De actie « Bijdrage tot het Sporten » opvolgen





Een bijzonder focus zal gelegd worden op de Papenvest waarvan de bestemming van haar
een echt project maakt.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•

Governance: integratie van elk van de partners in de gerealiseerde projecten - rekening
houden met de door de Brusselse burgers op sportgebied geuite behoeften /
Begunstigden: de inwoners, de partners en de gemeenschap

•

Sociaal: toename van de interculturele uitwisselingen en de sociale mix - toegang tot de
infrastructuur door nieuwe gebruikers (senioren, vrouwen, enz.) - sensibilisering van de
burger voor sportbeoefening en deelname aan de opvoeding van jongeren door sport /
Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie
Middelen:
80.000 euro voor de actie “Bijdrage tot het Sporten” - communicatie- en promotieacties tijdens
het hele jaar voor het grote publiek – optimalisering van de sportinfrastructuur – vorming van het
administratief personeel, de werknemers en de sportanimatoren (Papenvestzaal).

Sturing en partnerships:
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Afdeling Sport) in samenwerking met
de externe partners (Prosport vzw, Baden van Brussel vzw, Brusselse sportclubs, ULB Sport, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest)

Stappen van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding

Januari 2016

April 2016

Pilootvergaderingen over het project :

Januari 2016

Januari 2019

-

Activiteiten in de Papenvestzaal elke maand
Actie « Bijdrage tot het Sporten », minimum 2x per
jaar
Sportvakanties, na elke vankantieperiode
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-

Sportevenementen voor het grote publiek,
minimum 2x per jaar

Evaluatie van het project

Januari 2017

Januari 2019

Evaluatie van de actie:
Begintoestand

Doelstellingen
Verhoging van de sportbeoefening

Indicatoren
Jaarlijks aantal deelnemers aan
de “Sportvakanties”

Percentage Meisjes/Jongens die
aan de “Sportvakanties”
hebben deelgenomen

Jaarlijkse aantal begunstigden
van de Cheques ‘Bijdrage tot
het Sporten’

Percentage Meisjes/Jongens
begunstigden van de Cheques
‘Bijdrage tot het Sporten’

Aantal nieuwe leden van de
sportclubs door de actie
‘Bijdrage tot het sporten’

Percentage Meisjes/Jongens
leden van de sportclubs die de
sportinfrastructuren van de Stad
Brussel gebruiken
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De omkadering van de mensen die
een
sport
beoefenen
in
de
Papenvestzaal te verbeteren

Aantal toegestane vormingen

Aantal animatoren die de
vorming hebben gevolgd
Via de pedagogische vorming voor
de animatoren (begunstigden:
personen met achterstand, minder
validen, enz.)

Aantal animatoren die de
hulpmiddelen van de vorming
gebruiken

Via het aanbrengen van een
begeleidingspedagogie van de
gebruikers

Verbetering van de sportbeoefening
voor het lokale publiek (Papenvest)

Aantal vergaderingen om de
lokale verenigingen te
informeren

Aantal verenigingen die aan de
vergaderingen hebben
deelgenomen

Bezoekcijfers van de sportzalen
tijdens het jaar (gender, leeftijd,
voorkeur, enz.)
Verhoging van de sportactiviteiten op
de openbare weg

Aantal activiteiten
georganiseerd door de
sportdienst
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Actieterrein:
ACTIE 4.1.03

Gezondheid, sport en ontspanning
JONGEREN VIA DE SOCIALE ANTENNES VOOR GEZONDE VOEDING SENSIBILISEREN

Actie, doelstellingen en context:
Talrijke nationale en internationale rapporten waarschuwen de bevolking voor het toenemende
probleem van overgewicht en zelfs van obesitas bij jongeren. Vaak is dit fenomeen toe te schrijven aan
de voedingsgewoonten in het gezin. Die kunnen al op heel jonge leeftijd tot gezondheidsproblemen
leiden. De Jongerenacties van het OCMW zijn gevoelig voor deze vaststelling en lanceerden in 2009 een
proefproject waarmee ze hun doelgroep (6-12 jaar) voor dit verschijnsel wilden sensibiliseren.

De Anneessens-antenne is gelegen in een achtergestelde wijk, die wordt gekenmerkt door een
ongeschoolde volwassen bevolking en een groot percentage jongeren. Het educatieve team van de
sociale antenne stelde vast dat de kinderen die na school meteen naar de antenne gingen, niet gezond
aten en tussendoortjes meebrachten zoals chips, chocoladerepen, frisdrank, snoep of frieten en dat dit
een invloed had op hun concentratie bij het uitvoeren van schooltaken. Met de actie konden 2 jaar lang
(van maart tot december 2009 en van november 2010 tot februari 2012) gezonde tussendoortjes
worden verdeeld a rato van vier tussendoortjes per week, binnen de groep van 15 kinderen van de
huiswerkschool. Op die manier werd getracht om hen te sensibiliseren voor een gezonde voeding, om
hun voedingsgewoonten te veranderen en om hun werk tijdens het uitvoeren van de schooltaken te
verbeteren. Sinds januari 2012 worden er eveneens tussendoortjes uitgedeeld aan de 13 kinderen van
de 2de groep. Het is inderdaad zo dat sommigen thuis geen gezonde tussendoortjes hadden of dat ze
terugkeerden van een geleide studie, ook zonder dat ze hadden kunnen eten.

Deze actie leverde positieve resultaten op, zoals blijkt uit de aanwezigheid van 10 gezinnen tijdens de
informatievergaderingen. Daarnaast stelden de referentiepersonen voor de jongeren vast dat de
kinderen kalmer en aandachtiger waren en dat de ouders uiteindelijk yoghurt, vruchtensap en fruit aan
hun kinderen mee gaven. Niettemin stelt het opvoedkundige team vast dat de sensibilisering van de
gezinnen op geregelde basis dient te gebeuren, want bepaalde slechte gewoontes komen weer
bovendrijven, vooral door de economische crisis die ons land kent.

In 2010, kon dit proefproject uitgebreid worden tot 3 andere sociale antennes, dank zij de subsidie
Lokale Agenda Iris 21, die toeliet om deelnemende ateliers te realiseren, geanimeerd door de vzw
Vertigo (kookateliers, creatieve ateliers met natuurlijke materialen, bezoek aan openbare tuinen, aan de
markt, ...)
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In 2011, dankzij de toewijzing van andere subsidies, kon het project voor de sensibilisering voor
gezonde voeding worden uitgebreid naar 2 andere sociale antennes.
Wij hebben desalniettemin geconstateerd dat de motivering van de ouders afneemt en dat een groter
aantal kinderen van de antenne Anneessens een gezond vieruurtje vraagt

In 2012 kon de verdeling van de vieruurtjes in de antenne Anneessens doorgaan dankzij de subsidies van
het Fonds Adolphe Max.
Een bijzondere aandacht zal besteed worden aan de kinderen van de antenne Anneessens.

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

Milieu: keuze voor producten die uitsluitend op een biologische manier werden gekweekt /
Begunstigden: de gemeenschap
Economie: aankoop en ontwikkeling van producten uit de biologische landbouw / Begunstigden:
de biologische landbouwsector
Sociaal: verbetering van de voeding van een sociaal-economisch achtergestelde bevolkingsgroep
/ Begunstigden: de kinderen en de gezinnen van de Anneessenswijk

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies (Stichting Lippens, Koning Boudewijnstichting, Fonds A. MAX) - educatieve teams van de
antennes (sociale assistentes, referentiepersonen voor de schoolondersteuning, vrijwilligers, enz…)

Sturing en partnerships:
De sociale antennes van het OCMW in samenwerking met de Jeugddienst van het Departement
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2010

-

Evaluatie van de actie:
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Beginsituatie
2607 gezonde tussendoortjes werden
uitgedeeld aan 15 kinderen, ingeschreven in
de huiswerkschool gedurende het jaar 2011

Beoogde resultaten

Gekozen indicatoren

Aantal gezonde tussendoortjes
Stijging van het aantal
begunstigden van gezonde dat door de sociale antennes
bedeeld worden
tussendoortjes
Aantal bedeelde kinderen
Nieuwe indicator in 2013:
Enkel de kinderen in Antenne
Anneessens genieten van de
bedeling van gezonde
tussendoortjes

2 sensibiliseringsvergaderingen tot gezonde
Stijging van het aantal
voeding, georganiseerd in 2011 voor de
vergaderingen tot
ouders. 10 personen hebben hiervan genoten sensibiliseren en
informeren voor de
ouders

Aantal georganiseerde
vergaderingen en het aantal
ouders die op de
informatievergaderingen
aanwezig zijn
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Actiedomein :
ACTIE 4.1.4

Gezondheid, sport en ontspanning
SENSIBILISEREN VOOR DUURZAME VOEDING IN SCHOLEN

De context, het einddoel en de actie
Sinds 2005 besteedt het Departement Openbaar Onderwijs in het kader van het 'dieetcomité'
aandacht aan een gezonde en evenwichtige voeding in scholen.
Het comité bestaat uit gezondheidsdeskundigen, vertegenwoordigers van de Brusselse Keukens
en de schoolbesturen en bestuursoverheden van Openbaar Onderwijs. Het ondersteunt en
lanceert projecten die een gepaste voeding voor kinderen promoten met voedingsmiddelen
die op een milieuvriendelijke manier en volgens de fairtradeprincipes worden geproduceerd.
•
•
•

Een gezonde en evenwichtige voedingsstijl aanmoedigen.
Het gebruik van fairtradeproducten stimuleren.
Kinderen erop attent maken dat er verschillende methoden bestaan voor de productie
en distributie van voedingsmiddelen, op lokale en internationale schaal.

Dat is het einddoel van de actie.
-

Tijdens sommige evenementen die op school worden georganiseerd (eindejaarsfeest enz.)
biedt de school aan de leerlingen en hun ouders hapjes en dranken aan die afkomstig zijn
van fairtrade, waarbij bewust wordt gekozen voor gezonde en evenwichtige producten;
Tijdens de pauzes en speeltijden worden producten afkomstig van fairtrade en/of
biologische landbouw aangeboden;
Sinds enkele jaren houden de leerlingen van het Institut De Mot-Couvreur tijdens de pauzes
en speeltijden een winkeltje open waar producten afkomstig van fairtrade en/of biologische
landbouw worden verkocht;
Er worden regelmatig "Oxfam-vieruurtjes" georganiseerd;
De Brusselse Keukens bieden alle scholen soep aan met groenten afkomstig van de
biologische landbouw;
De Brusselse Keukens nemen deel aan de "Bioweek" en bieden in de scholen maaltijden aan
met ingrediënten afkomstig van de biologische landbouw.

Alle scholen werken jaarlijks rond minstens één van deze doelstellingen.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
Governance : verantwoordelijke houding van de plaatselijke besturen ten aanzien van
voeding op school / Begunstigden: de leerlingen
• Milieu: promoten van lokale producten afkomstig van de biologische landbouw –
vermindering van de milieu-impact van productie / Begunstigden: de gemeenschap
• Sociaal: aanleren van burgerzin - kwaliteit van voeding komt de gezondheid ten goede /
Begunstigden: de leerlingen
• Economie: ondersteuning van de biologische en fairtrade handel / Begunstigden: de
sector van de biologische landbouw en handel in fairtradeproducten.
Uitvoering van de actie
•

Middelen : Het onderwijzend personeel zorgt voor de omkadering van de actie - externe
technische expertise en terbeschikkingstelling van didactisch materiaal (Oxfam, Franse
Gemeenschap, de Brusselse Keukens enz.)
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Leider en partnerships : Het Departement Openbaar Onderwijs in samenwerking met externe
partners

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

Op 01/09/2015 hadden 35 scholen
tijdens het vorige schooljaar een
project opgezet of hadden ze aan
een project deelgenomen dat
gezonde voeding koppelt aan
internationale solidariteit.

- Producten afkomstig van
fairtrade/biologische
landbouw aanbieden tijdens
publieke evenementen.

- Aantal scholen die werken rond
één van deze doelstellingen.

- Producten afkomstig van
fairtrade/biologische
landbouw aanbieden tijdens
de pauzes.
- Regelmatig een vieruurtje
van OXFAM of een andere
ontwikkelingsngo organiseren
- Biologische maaltijden
aanbieden in de schoolrefter
- Deelnemen aan de
Bioweek
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Actiedomein :

Gezondheid, vrijetijd en sport

ACTIE 4.1.06
OCMW

BEVORDEREN VAN DE GEZONDHEID BIJ DE PERSONEELSLEDEN VAN HET

De actie, zijn doelstellingen en zijn context :
Het bevorderen van de gezondheid en de duurzame ontwikkeling steunen op gemeenschappelijke
waarden. Ze streven onderling afhankelijke doelstellingen na en sluiten allebei aan bij een perspectief
tot verbetering van de levenskwaliteit en de bevordering van het welzijn. De demarche van de
gezondheid op het werk is gericht op het individu als werknemer en houdt rekening met milieu-, sociale,
ergonomische en organisatorische aspecten van de beroepsactiviteit.

Het OCMW - dat zich ervan bewust is dat verschillende factoren kunnen bijdragen aan het welzijn op het
werk en, zodoende, een effect kunnen hebben op de kwaliteit van het werk - heeft in samenwerking
met zijn dienst preventie en bescherming (IDPB) enerzijds maar ook via zijn Stuurcomité Agenda 21,
eind 2011 beslist om op meer ondersteunende wijze de gezondheid te bevorderen bij zijn
personeelsleden.
Daar waar de maatregelen tot toezicht op de risico’s van de arbeidsvoorwaarden op de gezondheid al
ruim door de IDPB in acht genomen worden, is deze actie er op gericht om meer (pro)actieve demarches
te ontwikkelen met betrekking tot de gezondheid, vanuit verschillende aspecten. Zo is er met name een
sensibiliserings- en preventieproject over rugpijnen ter studie.

Werd al verwezenlijkt ; de toegang voor de personeelsleden van het OCMW tegen voorkeurtarieven in
de fitnesszaal van het Sint Pietersziekenhuis, die de site van de Hoogstraat met ons deelt. In mei 2012
heeft het OCMW een team samengesteld voor de 20 km van Brussel, eveneens met het Sint
Pietersziekenhuis en het Bordet Instituut. In totaal hebben 130 mensen (waarvan 63 van het OCMW)
sportieve tips gekregen en zijn ze van start gegaan.

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

Milieu : keuze van minder schadelijke producten en gedragingen en die milieuvriendelijker
zijn/Begunstigden : de gemeenschap – de personeelsleden van het OCMW
Sociaal : creëren van banden rond evenementen, verbetering van het welzijnsgevoel op het
werk, betere gezondheid van de personeelsleden/Begunstigden : de personeelsleden van het
OCMW, de verschillende beheersorganen van het OCMW
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•

Governance : geïntegreerd beheer van de human ressources – verbetering van het
welzijnsgevoel op het werk/Begunstigden : de personeelsleden van het OCMW, de verschillende
beheersorganen van het OCMW

Het implementeren van de actie :
Middelen :
Eigen fondsen : kleine budgetten in functie van de aangeboden activiteiten

Sturing en partnerschappen:
De Dienst Preventie en Bescherming, de cel Agenda 21 van het Departement Communicatie en
Organisatie van het OCMW.

Tijdschema :
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Continu

2011

-

De evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

107 personeelsleden van het OCMW Stijging van het aantal
Aantal personeelsleden
ingeschreven in de fitnesszaal in
personeelsleden ingeschreven in ingeschreven in de
2011
de fitnesszaal
fitnesszaal
63 personeelsleden van het OCMW
hebben deelgenomen aan de 20Km
van Brussel in 2011

Actiedomein:

Stijging van het aantal
deelnemers aan sportieve
evenementen

Aantal deelnemers aan de
20 km van Brussel

Gezondheid, sport en ontspanning
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ACTIE 4.1.07 KINDEREN DE MIDDELEN AANREIKEN OM ACTOREN TE WORDEN IN HET DUURZAME
ONTWIKKELING

De context, de doelmatigheid en de actie:
De tien Huizen voor het Kind, die zijn verspreid over het hele grondgebied van de Stad,
ontvangen buiten de schooluren kinderen van 6 tot 12 jaar, zonder onderscheid van geslacht,
afkomst, cultuur of nationaliteit. Deze structuren stellen educatieve, ludieke, culturele en
sportactiviteiten voor, die aangename momenten van ontspanning, amusement en vorming
combineren en op die manier bijdragen tot de ontplooiing van de kinderen.
De tussenkomsten van de Huizen voor het Kind integreren meer en meer activiteiten in
samenhang met de duurzame ontwikkeling.

Van kindsbeen af moeten jongeren de beste begeleiding krijgen op uiteenlopende gebieden
zoals toegang tot gezondheid, opvoeding, kennis, cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en
verbetering van het levenskader, om hen alle kansen te bieden op een harmonieuze
persoonlijke ontwikkeling als verantwoordelijke burger.

De Stad Brussel beschouwt deze verbintenis als prioritair en heeft ze opgenomen in haar
duurzaamheidsbeleid namelijk door de beoefening van sport en het ontdekken van de
geneugten van de voeding.
Als zich voeden een fundamentele behoefte is, is zich goed voeden een van de voorwaarden
van welzijn.
Deze actie zet stapsgewijs pedagogische projecten op tot het bewust maken van het belang
van gezonde voeding, goed voor zijn lichaam waarvoor men zelf verantwoordelijk is en die
een regelmatige fysische activiteit vereist.

Deze doelstellingen worden in de praktijk gebracht door de organisatie van culinaire workshops
en «ontdekkingsmomenten» rond het proeven en klaarmaken van gezonde seizoenvruchten en
–groenten. De kinderen kunnen zich uitleven tijdens workshops in diverse sporttakken, zoals judo,
grondturnen, dansen, kin-ball, handbal, volleybal, enz. Ook het aanleren van burgerwaarden, in
het bijzonder respect voor de anderen, wordt aangemoedigd.

Ze worden samengevat op drie assen :
- Sensibilisatie tot gezonde voeding
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- bevorderen van de beoefening van sport in bijzonder bij de meisjes

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

Bestuur : Inmenging van alle Huizen voor het Kind (animatie en beheer) in het
overdenkingsproces en uitwerking van de projecten/ Begunstigden: de kinderen van de
Huizen voor het Kind
Omgevingspijler : betere gezondheid - teamgeest - collectieve actie / Begunstigden: de
kinderen van de Huizen van het Kind
Economische pijler : preventieve en educatieve aspecten, zodat bijkomende kosten
voor ‘genezende’ acties acteraf kunnen worden vermeden / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociale pijler : geïntegreerd beleid dat rekening houdt met verschillende dimensies /
Begunstigden: de kinderen van de Huizen van het Kind

Uitvoering van de actie:
Middelen :
Omkadering door de 26 animatoren van de 10 Huizen voor het Kind en ter beschikkingstelling,
door de Dienst van financiële middelen en materiaal.
Voorzieningen voor 2016 opgesteld op basis van de begroting van 2015 : werkuren :1590 uren
Begroting : 41.000 euro’s
Partnerschap met professionals, het Sportcentrum Noordpool en de Sportdienst (beschikbaar
stellen van de zalen).

Leiding en partnerschap :
Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Afdeling Jeugd – de Huizen voor het
Kind)
Het project geniet de steun van de Sportdienst, Groene Ruimten en de vzw “Jeunesse à
Bruxelles”.

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Weinig sensibilisatieworkshops over de
weldaden van een gezonde en
evenwichtige voeding

Doelstellingen
Sensibilisatie tot een
duurzame voeding
Organisatie van duurzame
keukenworkshop,

Indicatoren
Aantal duurzame
keukenworkshops
(lokaal en seizoentijd)
bestemd voor de
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Beginsituatie

Doelstellingen
tentoonstellingsbezoeken,
creatieve workshops,….
Organisatie van minstens één
bezoek aan een moestuin en
pedagogische boerderij voor
ieder Huis voor het Kind die
geen moestuin heeft

Weinig sensibilisatie tot de weldaden van
een actieve sportbeoefening

kinderen

Aantal vormingen
bestemd voor de
animatoren die zich
richten op de
sensibilisatie tot de
lokale en
seizoensgebonden
keuken

Verbetering van de voeding
door een optimale
sensibilisering van de kinderen
en hun ouders

Aantal bezoeken aan
boerderijen, moestuin,
boomgaard

Bevorderen van de
sportbeoefening, in bijzonder
bij de meisjes tussen 6 – 12jaar
die de Huizen voor het Kind
bezoeken

Aantal typeactiviteiten
georganiseerd voor de
animatoren en
animatrices

Toename van
sportbeoefening door een
optimale sensibilisering van
de kinderen

Weinig activiteiten in verband met een
duurzame ontwikkeling

Indicatoren

Organisatie van een week
over het thema van
duurzame ontwikkeling

Percentage van meisjes
en jongens die de
sportieve activiteiten
van de Huizen voor het
Kind bezoeken alsook
gedurende de
zomeractiviteiten

Een duurzame week is
georganiseerd

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN - 2016

304

Meer sociale cohesie en sterkere solidariteit

4.2

SOCIALE INTEGRATIE EN GELIJKE KANSEN

De strijd tegen uitsluiting en de bevordering van gelijke kansen, op voluntaristische en proactieve wijze,
zijn twee belangrijke doelstellingen die de Stad en het OCMW proberen te verwezenlijken. Concreet
vertaalt dit zich in verschillende acties die met name tot doel hebben de begeleiding van sociale
uitkeringsgerechtigden te versterken en de voorwaarden van huisvesting van mensen met een laag
inkomen te verbeteren door hun de kans te bieden in hun wijk te blijven wonen. Er bestaat ook een
brede waaier van voorzieningen die het publiek willen sensibiliseren over verschillen en diversiteit en
die de invloed, de betrokkenheid en de aanwezigheid van gediscrimineerde personen in de activiteiten
van de Stad en de gemeenschap in het algemeen willen versterken.
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Actieterrein:
ACTIE 4.2.01
OCMW

Sociale integratie en gelijke kansen
SOCIALE BEGELEIDING OP ENERGIEVLAK VERZEKEREN VIA DE CEL ENERGIE VAN HET

Actie, doelstellingen en context:
De problematiek van de energie is ongetwijfeld een van de grootste sociale uitdagingen van onze
maatschappij. Net als overal elders is er een constante stijging merkbaar van het aantal personen met
financiële problemen die er niet meer in slagen om hun huur en hun energiefactuur te betalen. De
maatschappelijke werkers van het OCMW krijgen daarbij heel vaak de vraag om tussen te komen en
begeleiding te bieden op het gebied van de energie. Bovendien komen die vragen uit een steeds ruimer
publiek. De liberalisering van de energiemarkt heeft immers gezorgd voor een versterking van de
opdrachten voor het OCMW, zodat de instelling de personen met betalingsproblemen kan begeleiden
en voor hen een minimale energiebevoorrading kan verzekeren. Naast die opdrachten doet het OCMW
ook aan preventie en sensibilisering en gaat ze op zoek naar duurzame oplossingen.

Tegen die achtergrond besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in maart 2007 om een Cel Energie
in het leven te roepen, die de rol moet vervullen van knowhow- en begeleidingscentrum op het gebied
van de energie. Haar opdracht berust op meerdere pijlers:
-

Informatie en preventie: lezen en begrijpen van de facturen, keuze of verandering van leverancier,
rationeel energiegebruik, toelagen voor verwarming;
Technisch en maatschappelijk advies: controle van de installaties en energieaudits;
Knowhow en begeleiding van de consumenten met betalingsproblemen: administratief beheer,
bemiddeling, gepersonaliseerde begeleiding bij de opvolging van de betalingen en financiële hulp.

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

Milieu: verlaging van het energieverbruik - rationeel energiegebruik - verlaging van de CO2uitstoot / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: stabilisatie of verlaging van de energiefactuur / Begunstigden: de doelgroepen met
financiële problemen
Sociaal: begeleiding op het gebied van de energie in het kader van een geïntegreerde sociale
benadering / Begunstigden: de doelgroepen met financiële problemen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
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Sociaal Energiefonds (wet van 04/09/2002) dat de OCMW’s de opdracht geeft om begeleiding en
financiële sociale steun in het kader van de energielevering te bieden aan de armste personen - Sociaal
fonds voor energiebegeleiding in het kader van de energieordonnantie van 14/12/2006

Sturing en partnerships:
Het Departement Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, de Dienst Schuldbemiddeling, de Cel Energie
en de Vereniging Project X, in samenwerking met verschillende partners zoals de vzw De Buurtwinkel

Voorziene kalender:
Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2007

-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Ontmoetingen met de teams
van 5 sociale antennes in 2011
– 54 deelnemers

Beoogde resultaten
Ontwikkeling en stabilisering van de
geïntegreerde sociale actie op
energievlak

Indicatoren
Aantal deelnemers aan de
ontmoetingen

Verstevigen van de samenwerking
algemene MA/energie MA
1249 dossiers « energie »
behandeld in 2011

geïntegreerde behandeling van de
specifieke « energie »-dossiers

Aantal behandelde
‘energiedossiers’

789 eerste gesprekken op
energievlak (nieuwe
aanvragen) in 2011

Beheer van het grote aantal nieuwe
aanvragen op energievlak

Aantal eerste gesprekken
(nieuwe aanvragen)

1.352 opvolgingsgesprekken

Een gepersonaliseerde opvolging van

Aantal
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door de maatschappelijke
assistenten in 2011

de personen handhaven

opvolgingsgesprekken die
door de sociale
assistenten werden
gevoerd
Aantal gevoerde acties
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Actieterrein:
ACTIE 4.2.2

Sociale integratie en gelijke kansen

HET PROJECT X BESTENDIGEN

Actie, doelstellingen en context:
In het kader van een beleid van lichte renovatieprojecten die door de overheid worden gefinancierd,
heeft Project X ten doel om onbewoonbaar verklaarde woningen van privé-eigenaren te renoveren
zonder dat de inwoners worden vervangen en zonder dat de huur over een periode van 9 jaar wordt
opgetrokken. Daarbij wordt een overeenkomst gesloten tussen de eigenaar en het OCMW. De specifieke
opdrachten van Project X werden aan het OCMW toevertrouwd, die het op zijn beurt aan de Vereniging
Project X delegeert. Het gaat hierbij om de volgende opdrachten:
1. Uitbreiding van Project X tot alle Wijkcontracten.
2. Geleidelijke veralgemening van de actie van Project X over de hele stad:
- Door de conventies in het kader van het Grootstedenbeleid (conventie 2005-2007 en zijn aanhangsel
van 2008; conventie 2009 enz…), die toelaten om buiten de perimeters van de Wijkcontracten tussen
te komen;
- Door partnerships met andere actoren, na te streven, sinds 2009.
3. Geleidelijke invoering van de milieudimensie in het kader van het Kwaliteitshandvest voor
gerenoveerde woningen (cf. Actie 3.1.3):
- Aanpassing van de renovatieprojecten in het Wijkcontract ‘De Kaaien’ met de medewerking van een
architect die over het HQE- (Haute Qualité Environnementale) certificaat beschikt en die daarvoor
door de Stad werd aangeduid;
- Uitbreiding van de opdrachten van het Project X in het perspectief van een toekomstige
samenwerking van de Stad en het OCMW van Brussel met het FRGE (Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost): uitvoering van werkzaamheden die niet ten doel hebben om een oplossing te
bieden voor de toestand van onbewoonbaarheid, maar die wel de energieprestaties van de private
huurwoningen naar een hoger niveau moeten tillen.

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

Milieu: naleving van de milieunormen - ecologische voordelen van lichte renovatie/Begunstigden:
de gemeenschap
Economie: behoud van de huur op hetzelfde niveau - vaste huurinkomsten - vereenvoudiging van
de methodes voor de eigenaars/Begunstigden: de huurders en de eigenaars
Sociaal: incentives voor arme personen bij energiebesparende investeringen – behoud van de
inwoners in hun plaatselijke omgeving - duurzaam maken van het plaatselijke sociale weefsel in
achtergestelde wijken – socio-professionele inschakeling van 35 personen onder contract Art. 60
(dagelijks gemiddelde in 2009)/Begunstigden: de huurders en het plaatselijke sociale weefsel

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Human resources van de Vereniging Project X (24 beambten) – budgetten van de wijkcontracten
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Stad Brussel), van het Grootstedenbeleid (Federaal Ministerie van
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Maatschappelijke Integratie) en van het Ministerie van Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(goedkeuring en financiering van de Vereniging Project X als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling
van Werkgelegenheid)
Sturing en partnerships:
De Vereniging Project X in samenwerking met het Departement Stedenbouw van de Stad (Cel
Wijkcontracten), de HQE-architect (Wijkcontract De Kaaien) en verscheidene verenigingen (vzw
Agentschap voor Sociale Huisvesting - AISB, vzw Samenleven)
Voorziene kalender:
Totale duur van de actie
Doorlopend

Start
2004

Voltooiing
-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
18 onbewoonbaar
verklaarde woningen in
2011 gerenoveerd
69 onbewoonbaar
verklaarde woningen in
2011 waaraan wordt
gewerkt
38 huurders hebben in
2011 van een renovatie
van hun woning genoten
12 mensen die onder
Art. 60 vallen en die
werden geïntegreerd,
hebben in 2011 werk
gevonden

Beoogde resultaten
Gekozen indicatoren
Toename van het aantal Aantal gerenoveerde
gerenoveerde woningen woningen

Evaluatieperiode
Januari

Toename van het aantal Aantal woningen
gerenoveerde woningen waaraan wordt gewerkt

Januari

Stijging van het aantal
huurders wie hun
woning werd
gerenoveerd
Toename van het aantal
personen die hebben
geleerd om hun eigen
talenten te benutten in
de bouwsector

Aantal huurders van wie Januari
hun woning werd
gerenoveerd
Aantal personen die
Januari
onder Art. 60 vallen en
die werk hebben
gevonden of een
kwalificerende opleiding
volgen
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Actieterrein:
ACTIE 4.2.3

Sociale integratie en gelijke kansen
GELIJKHEIDSPOLITIEK

De context, het einddoel en de actie:
De Stad heeft sinds meerdere jaren en gelijkheidspolitiek voor de burgers van de Stad die vier
assen bevat: Gelijkheid tussen vrouwen en mannen, rechten van gehandicapten, rechten van
de LGBTQI gemeenschap en van de burgers met een buitenlandse oorsprong.

De Cel Gelijke Kansen werkt met twee ambtenaren en voert acties uit met als doel het grote
publiek en het stadspersoneel te sensibiliseren door informatie en dergelijke.
Steun aan verenigingen die op het grondgebied van de Stad actief zijn, door een
projectenoproep en een logistieke hulp, onder anderen dankzij het deelnemen aan het
beheerscomité, is het tweede deel van ons werk. Het opstellen van twee adviesraden, één voor
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en een andere voor personen met een handicap,
geeft ons de mogelijkheid om permanent in contact te zijn met verenigingen die onze acties
kunnen bespreken en nieuwe voorstellen kunnen geven.

De Cel Gelijke Kansen wordt vaak verzocht door burgers voor vragen die niet in haar
bevoegdheden zijn en een heroriëntatie naar andere diensten eisen. (CGKRB, Directie-generaal
personen met een handicap, andere diensten van de Stad, enz.)

Verschillende acties verwerkelijken die gelijkheidspolitiek en zijn in de volgende fiches
hernomen:

Actie 4.2.3 a: STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN (AGVM)
STEUNEN EN RAADPLEGEN
Actie 4.2.3 b: DIRECTE ACTIES OPSTELLEN DIE DE GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN EN
HET STRIJDEN VAN GENDERGEWELD BEVOORDELEN
Actie 4.2.3 c: De adviesraad van de mensen met een handicap steunen en verzoeken.
Actie 4.2.3 d: DIRECTE ACTIES ORGANISEREN DIE DE GELIJKHEID VAN PERSONEN MET EEN
HANDICAP EN DE ALGEMENETOEGANKELIJKHEID BEVOORDELEN
Actie 4.2.3e: Directe acties op touw zetten die strijden tegen discriminaties tegenover de LGTBQI
gemeenschap – Initiatieven van de LGBTQI- verenigingen ondersteunen.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Governance: geïntegreerde politiek die verschillende omvangen in rekening houdt.
Economie: logistieke en financiële steun aan de verenigingen / Begunstigden: de
verenigingen
Sociaal: maatschappelijke integratie - sensibilisering van het brede publiek - erkenning
van de diversiteit/ Begunstigden: de gemeenschap en meer
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.3A STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN
(AGVM) STEUNEN EN RAADPLEGEN
De context, het einddoel en de actie:
Brussel verbindt zich ertoe de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen te bevorderen. Daartoe
richtte de Stad de Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (AGVM)
op. De Raad heeft een dubbele opdracht: advies verlenen aan de Stad en eigen projecten
voorstellen. Bovendien zet de adviesraad zijn analyse uiteen over de acties van de Stad bij haar
betrachting van deze finaliteit en brengt ze het College op de hoogte van haar aanbevelingen.
De adviesraad werkt ook als een uitwisselingsplatform voor professionals in verband met nieuwe
theoretische benaderingen en praktische hulpmiddelen die een gemeente kunnen helpen met
het bereiken van gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
De AGVM komt 3 à 4 keer per jaar samen en is samengesteld uit een tiental leden uit de
verenigingssector.
De doelgroep bestaat uit de Brusselse burgers en het stadspersoneel.

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

Sociaal: promotie van de rechten van de vrouw en van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen - sensibilisering / Begunstigden: vrouwen, vrouwenverenigingen en de
gemeenschap in het algemeen
Governance: invloed op de politieke instanties van de Stad (voorstellen, advies en
ideeën) / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:

Middelen:
De ambtenaren van de Cel Gelijke Kansen met inbreng van de verenigingssector.

Leider en partnerships :
Cel Gelijke Kansen van het Departement Organisatie

Evaluatie van de actie:
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Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

100% van de projecten
75% deelneming van de
georganiseerd met de hulp van de AGVM bereiken voor de
AGVM.
georganiseerde projecten.

Percentage van de projecten
gerealiseerd met de hulp van de
AGVM.

0 aanbevelingen aan het College
of aan de gemeenteraad door de
AGVM geformuleerd.

Aantal door de AGVM aan
College of Gemeenteraad
geformuleerde aanbevelingen per
jaar

Minstens één aan College of
Gemeenteraad.
geformuleerde aanbeveling
per jaar
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.3B DIRECTE ACTIES OPSTELLEN DIE DE GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN EN
HET STRIJDEN VAN GENDERGEWELD BEVOORDELEN
De context, het einddoel en de actie:
De Stad voegt een theoretische reflectie en steunt verschillende organisaties door de projecten
oproep. Maar de Stad organiseert zelfs ook acties met als doel de bevolking bewust te maken,
te informeren of op te leiden op deze onderwerpen. Deze acties worden door de stad alleen
opgesteld of in samenwerking met verenigingen.
De ontwikkelde acties worden gekozen in verband met de actuele problematieken dat
vrouwen tegen moeten. Deze acties eisen een grote betrokkenheid van onze team met het
voorbereiden, de ter plaatse aanwezigheid en de reflectie over de doelmatigheid wanneer de
actie over is. De besproken onderwerpen kunnen verschillen: self-defense lessen, gendergeweld
bestrijding, toegang aan welzijn voor vrouwen, theaterstukken over gedwongen huwelijk, …
We bemerken dat deze informatie en sensibilisatie acties vaak een ingelicht en bewust publiek
aantrekken. Het is moeilijker om aan minder betrokken personen interesse te geven.
Elk jaar zet de stad minstens één grote gebeurtenis rond de vrouwenrechten en gendergeweld
bestrijding op touw, de veertiendaagse van de Vrouw, de week van de vrouwen en Brussel viert
de vrouwen, bijvoorbeeld. Een oproep aan vrouwenverenigingen die een activiteit willen
organiseren word gemaakt om die te verenigen en meer zichtbaarheid te geven.

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

Sociaal: promotie van de rechten van de vrouw en van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen - sensibilisering over gender / Begunstigden: de vrouwen, de
vrouwenverenigingen en de gemeenschap in het algemeen
Economie: logistieke en financiële ondersteuning van de verenigingen / Begunstigden:
de verenigingssector die actief is op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen
Governance: via de ‘Dag van de ambtenaren’ communicatie met de politiek
verantwoordelijken en impact op personeelsbeleid / Begunstigden: de beambten van de
Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
De ambtenaren van de Cel Gelijke Kansen – betrokkenheid van de verenigingssector –
Mogelijke maar onzekere subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Leider en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen) in partnership met de verenigingssector

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Geen beschikbare gegevens

Gemiddeld, minstens 10 nieuwe
contacten per activiteit.

Aantal contacten die zich na
hun activiteit inschrijven.

Gemiddeld 150 deelnemers per
activiteit, zonder beperking van
het aantal deelnemers

Vermeerdering van het aantal
deelnemers per activiteit, zonder
beperking van het aantal
deelnemers

Gemiddeld aantal deelnemers
per activiteit, zonder beperking
van het aantal deelnemers

Geen beschikbare gegevens

50% activiteiten beperkt in het
aantal deelnemers waarvan 60%
van de plaatsen bezet zijn

Percentage van de activiteiten
beperkt in het aantal
deelnemers waarvan 60% van de
plaatsen bezet zijn

Geen beschikbare gegevens

Minstens één nieuw partner per
jaar

Aantal nieuwe partners per jaar
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Actieterrein:
ACTIE 4.2.3C

Sociale integratie en gelijke kansen
DE ADVIESRAAD VAN DE MENSEN MET EEN HANDICAP STEUNEN EN VERZOEKEN.

De context, het einddoel en de actie:
Brussel verbindt zich ertoe om de gelijke kansen voor personen met een handicap te
bevorderen en de toegankelijkheid van de openbare ruimten en de openbare gebouwen te
verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit. Hiertoe richtte de Stad een Adviesraad voor
Personen met een Handicap (APH) op. De APH heeft een dubbele opdracht: advies geven aan
de Stad en haar eigen initiatieven lanceren. Bovendien neemt de Raad kennis van de andere
initiatieven van de Stad die verband houden met mensen met een handicap en brengt het
College op de hoogte van zijn recommandaties. De APH werkt ook als een uitwisselingsplatform
voor vakmannen in verband met de nieuwe theoretische inhouden en de praktische
hulpmiddelen die een gemeente kunnen helpen met het verbeteren van het dagelijkse leven
van personen met een handicap en in de richting van meer gelijkheid met andere bewoners
gaan.
De APH komt 3 tot 4 keren per jaar samen en bestaat uit een vijftiental leden uit de
verenigingssector en privé bewoners met een handicap. Binnen de APH zijn er twee
werkgroepen, ‘informatica, communicatie en multimedia’ en ‘openbare werken en
toegankelijkheid’ actief.

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

•

Sociaal: bevordering van de rechten en de gelijke kansen van personen met een
handicap - verbetering van de toegankelijkheid van de gemeentelijke wegen en de
plaatselijke openbare gebouwen / Begunstigden: de personen met een handicap en de
personen met beperkte mobiliteit
Governance: invloed op de politieke instantie van de Stad (voorstellen, adviezen en
ideeën) / Begunstigden: de gemeenschap. Synergie tussen de verenigingen, de
administratie en de politieke beslissers van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
De ambtenaren van de Cel Gelijke Kansen - betrokkenheid van de verenigingssector

Leider en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen)

Evaluatie van de actie:

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN - 2016

317

Meer sociale cohesie en sterkere solidariteit

Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

66% van de projecten opgezet
met de hulp van de APH

75% deelneming van de APH
aan de opgezette projecten.

Percentage van de projecten
opgezet me de hulp van de APH.

0 aanbevelingen aan het
College of aan de
gemeenteraad door de APH
geformuleerd.

Minstens één aanbeveling aan
het College of aan de
Gemeenteraad formuleren per
jaar

Aantal aanbevelingen per jaar
door de APH aan het College of
aan de Gemeenteraad
geformuleerd
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.3D
DIRECTE ACTIES ORGANISEREN DIE DE GELIJKHEID VAN PERSONEN MET EEN
HANDICAP EN DE ALGEMENETOEGANKELIJKHEID BEVOORDELEN
De context, het einddoel en de actie:
Naast een theoretische reflectie en steun aan verschillende organisaties door de
projectenoproep, organiseert de Stad ook rechtstreeks een serie acties met als doel de
bevolking te sensibiliseren, te informeren en te vormen met betrekking tot deze onderwerpen.
Deze acties worden door de Stad zelf geleid of in samenwerking met in dit domein actieve
verenigingen.
De in die optiek ontwikkelde acties, geselecteerd op basis van hun verband met de actuele
problemen waarmee gehandicapten geconfronteerd worden, eisen een optimale
voorbereiding , aanwezigheid op het terrein en beraad over de doeltreffendheid ervan. De
besproken onderwerpen variëren: informatie- en communicatietechnieken, gezondheid,
toegankelijkheid van evenementen en openbare ruimten, handelszaken… (infobrochures)…
Hier dient opgemerkt dat de informatie- en sensibiliseringsacties vaak een reeds geînformeerd
en geïnteresseerd publiek aantrekken. Het is moeilijker om minder militante personen aan te
trekken.
Elk jaar organiseert de Stad minstens één groot evenement rond de rechten van personen met
een handicap en de toegankelijkheid van het stadsterritorium voor de PBM. Dit evenement
heeft plaats rond 3 december, internationale dag voor personen met een handicap. Het biedt
de in die sector actieve vzw’s bovendien de gelegenheid zich in een netwerk te groeperen en
ze meer zichtbaarheid te geven.

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

Sociaal: bevordering van de rechten en van de gelijke kansen van personen met een
handicap / Begunstigden: de personen met een handicap, de verenigingen en de
gemeenschap in het algemeen.
Economie: logistieke en financiële steun aan de verenigingen / Begunstigden: de
verenigingen die actief zijn in de handicapsector

Uitvoering van de actie:
Middelen:
De ambtenaren van de Cel Gelijke Kansen - betrokkenheid van de verenigingssector - Mogelijke
maar onzekere subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Leider en partnerships:
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De cel Gelijke Kansen van het departement Organisatie in partnership met de
verenigingssector.

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Geen beschikbare gegevens

Gemiddeld, minstens 10
nieuwe contacten per
activiteit.

Aantal contacten die zich na
hun activiteit inschrijven.

20 deelnemers per activiteit

Stijging van het aantal
deelnemers per activiteit en
geen beperking van het
aantal deelnemers

Gemiddeld aantal
deelnemers per activiteit,
zonder beperking van het
aantal deelnemers

Geen beschikbare gegevens

50% activiteiten met beperkt
aantal deelnemers waarvan
60% van de plaatsen bezet zijn

Percentage van de
activiteiten, beperkt in aantal
deelnemers, waarvan 60%
van de plaatsen bezet zijn

1 nieuwe partner

Minstens 1 nieuwe partner per
jaar

Aantal nieuwe partners per
jaar

1 tastbare actie die de
toegankelijkheid op het
grondgebied van de Stad
Brussel verbetert.

Minstens 1 concrete actie per
jaar ten gunste van de
toegankelijkheid van het
stadsterritorium verbetert

Aantal concrete acties per
jaar die de toegankelijkheid
van het stadsterritorium
verbetert
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Actieterrein:

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.3E DIRECTE ACTIES OP TOUW ZETTEN DIE STRIJDEN TEGEN DISCRIMINATIES TEGENOVER
DE LGTBQI GEMEENSCHAP – INITIATIEVEN VAN DE LGBTQI- VERENIGINGEN ONDERSTEUNEN.
De context, het einddoel en de actie:
Ieder jaar ondersteunt de Stad met financiële en logistieke middelen initiatieven van
verenigingen die ijveren voor de rechten van de LGBTQI-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Queer, Questioning and Intersex). Die acties hebben als doel om de bevolking te
sensibiliseren voor de gelijkheid van iedereen – ongeacht de seksuele geaardheid en de
identiteit van de betrokken personen. Dit betreft informatieprojecten, solidariteitsacties of
evenementen die verband houden met de zichtbaarheid van de leden van de LGBTQIgemeenschap en in bijzonder de “Pride”, een feestelijk, politiek en cultureel evenement van
groot sociaal belang voor de LGBTQI, waar vrijheid en gelijkheid wordt geprijsd, onafhankelijk
van de seksuele oriëntatie en het identiteit. Bovendien maakt de samenwerking met de locale
handelaars de “pride” een toeristische gebeurtenis die in 2009 20.000 bezoekers verwelkomde.

Hoewel de toestand sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is verbeterd, word ons door de
verenigingen meegedeeld dat in Brussel nog altijd een groot aantal gevallen van agressie en
geweld tegen leden van de LGBTQI-gemeenschap zijn. Door haar ondersteuning van
initiatieven van de verenigingen wil de Stad helpen om het aantal gevallen van geweld terug
te dringen en het dagelijkse leven van de LGBTQI-gemeenschap te verbeteren.

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

Sociaal: bevordering van de rechten en van de gelijke kansen van leden van de LGBTQIgemeenschap / Begunstigden: de leden van de LGBTQI-gemeenschap en hun
onmiddellijke omgeving
Economie: logistieke en financiële steun aan de verenigingssector / Begunstigden: de
LGBTQI-verenigingen

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Financiële steun van 5.980 euro in 2007, 7.640 euro in 2008 en 7.500 euro in 2009

Leider en partnerships:
Het Departement Organisatie (Cel Gelijke Kansen)
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Geen beschikbare gegevens

Instandhouding van het aantal Aantal deelnemende
deelnemende verenigingen
verenigingen aan de “Pride”
aan de “Pride”

80.000 deelnemers

Vermeerdering van het aantal
deelnemers aan de “Pride”

Aantal deelnemers aan de
“Pride”

Geen andere sensibilisatie
actie buiten de “Pride”

Minstens één sensibilisatie of
informatie actie buiten de
“Pride”

Aantal sensibilisatie of
informatie acties buiten de
“Pride”

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN - 2016

322

Meer sociale cohesie en sterkere solidariteit
Actieterrein:
ACTIE 4.2.3 F

Sociale integratie en gelijke kansen
CULTURELE DIVERSITEIT ONDERSTEUNEN

De context, het einddoel en de actie:

De Raad van Brusselaars van buitenlandse herkomst - Adviesraad voor de Culturele Diversiteit,
de opvolger van de Adviesraad van immigranten die in 1974 werd opgericht, is sinds 1994
verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de buitenlandse gemeenschappen die op
het grondgebied van de Stad aanwezig zijn. De 17 raadsleden worden na kandidatuurstelling
door het College van Burgemeester en Schepenen aangeduid. Zij analyseren en evalueren het
beleid dat door de Stad wordt gevoerd op het gebied van de integratie van de
bevolkingsgroepen van buitenlandse herkomst en op het gebied van de bestrijding van
discriminatie. Ze richten ook actievoorstellen en aanbevelingen tot het College. De
werkgroepen stellen iedere twee maand het resultaat van hun vergaderingen aan de plenaire
zitting van de RBBH voor.

Aangezien onderwijs een essentiële rol speelt in het integratieproces, organiseert de RBBH sinds
1995 workshops om de slaagkansen van de leden van hun gemeenschap te verhogen. Die
workshops zijn bedoeld als hulpmiddelen om de ongelijkheid van kansen te bestrijden, om te
streven naar een betere kennis van het Frans en om te proberen om leerlingen die in het
basisonderwijs dreigen af te haken, opnieuw het nodige vertrouwen te bezorgen. De workshops
bieden verschillende buitenschoolse activiteiten aan: theater, mondelinge en schriftelijke
expressie, artistieke expressie en erkenning van de multiculturele maatschappij. 23 basisscholen
maken gebruik van het project (17 Franstalige en 6 Nederlandstalige). Iedere week worden
meer dan 170 uren workshops georganiseerd voor ongeveer +/- 1000 kinderen.

Daarnaast biedt de sociale permanentie een luisterend oor, een sociale begeleiding die erg op
prijs worden gesteld door een publiek dat vaak het overzicht verliest omwille van de moeilijke
van de administratieve procedures. De permanentie is een plaats waar men een duidelijk zicht
heeft op de nieuwe fenomenen op het gebied van de migratie en de vragen die ze met zich
meebrengen. Sinds 2008 organiseert de RBBH ook ieder jaar ‘DiverCity’, een multicultureel
wijkfeest, dat bedoeld is om de dialoog en de contacten tussen buren te bevorderen.

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

Sociaal: maatschappelijke integratie - erkenning van het multiculturele karakter van
Brussel - sensibilisering van het brede publiek - gezelligheid van de wijken - opwaardering
van de vaardigheden van leerlingen in moeilijkheden / Begunstigden: de gemeenschap
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•
•

en meer bepaald de Brusselaars van buitenlandse herkomst en de leerlingen die les
volgen in de scholen van de Stad
Economie: logistieke en financiële ondersteuning van de verenigingssector /
Begunstigden: de verenigingen van buitenlandse werknemers
Governance: verwoording van de behoeften van de nieuwe migranten in een
institutioneel kader en erkenning van een erkenning als burgers - invloed op de
betreffende verenigingen en op de politieke instellingen van de Stad (voorstellen,
adviezen, knowhow) / Begunstigden: de gemeenschap

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Twee administratieve beambten bij de Cel Ondersteuning

Leider en partnerships:
Het Departement Organisatie
Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Blijven voortbestaan van
discriminatie

Doelstellingen
Versterking van de burgerzin
door een strijd tegen
discriminatie en acties ten
gunste van de gelijke kansen

Indicatoren
Jaarlijks aantal sessies van de
RBBH

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 diversiteit in
de uitwerking van het
gemeentebeleid

Aantal beslissingen van het
College van Burgemeester en
Schepenen of de
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Gemeenteraad in verband met
de diversiteit van de
gemeenschappen uitgaand
van de RBBH
Uitwerken van
sensibiliseringsacties in verband
met de culturele diversiteit

Jaarlijks aantal en aard van de
sensibiliseringsacties voor de
culturele diversiteit
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Actiedomein :

Sociale integratie en gelijke kansen

ACTIE 4.2.04
INDIENSTNEMING EN INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN BEPERKING IN DE
ADMINISTRATIE VAN DE STAD BRUSSEL BEVORDEREN
De context, het einddoel en de actie
In 2007 verbond de Stad er zich, na de goedkeuring van het Gemeentelijk handvest van de
integratie van personen met een handicap, toe om de normen te respecteren die voorzien zijn
door de federale en/of gemeenschapswetgeving op het gebied van werkgelegenheid en de
verplichting om werknemers met een beperking op dezelfde manier te behandelen als iedere
andere werknemer – en dit zowel op het gebied van de aanwerving als op het gebied van het
verdere verloop van de carrière. De Stad heeft er zich ook toe verbonden om een
sensibiliseringbeleid van het gemeentelijke personeel te voeren ten opzichte van werknemers
met een beperking.
Om te beantwoorden aan de voorschriften van dat Gemeentelijk Handvest, werd in november
2008 een Actieplan 2009-2012 voor de integratie van personen met een handicap in het
stadspersoneel door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. Dit actieplan
is bedoeld om een coherent beleid op dit vlak in te voeren en om het onthaal en de integratie
van de personen met een beperking die in de stadsdiensten willen werken, te verbeteren. In het
Algemeen Beleidsprogramma 2012-2018 wenst het College van Burgemeester en Schepenen
het percentage personen met een beperking dat bij de Stad werkt op te trekken tot 3% door te
handelen op verschillende niveaus: de toegang tot een baan vergemakkelijken voor personen
met een beperking, hun integratie op de werkplek bevorderen en de toegankelijkheid en
verstaanbaarheid van informatie verbeteren. Hiervoor werd een nieuw actieplan 2013-2018 in
het leven geroepen dat geleid wordt door een coördinator die werkt bij het Departement
Personeel.

Personen met een beperking worden op dezelfde manier behandeld als elke andere persoon,
zowel op het vlak van de aanwerving als op het vlak van het verdere verloop van de loopbaan.

-

Er worden meer personen met een beperking aangeworven
De aangeworven personen met een beperking krijgen een betere begeleiding
De collega’s van de aangeworven personen met een beperking worden gevormd.

De missie van de coördinator die het actieplan 2013-2018 leidt, bestaat er in te waken over de
uitvoering van het actieplan, de personen met een t beperking e begeleiden tijdens hun
professionele loopbaan bij de Stad en hun ontplooiing en integratie op de werkplek in de gaten
te houden.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
•
•

Governance : Beleid van integratie en ontwikkeling van een bedrijfscultuur. /
Begunstigden : de gemeenschap (voorbeeldfunctie Stad)
Sociaal: Begeleiding, sensibilisering en opleiding / Begunstigden: de personen met een
beperking en de beambten van de Stad

Uitvoering van de actie
Middelen :
1 coördinator
De financiële middelen van de cellen Werving en Vorming, alsook hun personeelsleden
advies van de Cel Gelijke Kansen
knowhow van gespecialiseerde vzw’s
subsidies/premies van regionale of federale instellingen

Leider en partnerships :
1 coördinator : departement personeel

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

3 sensibiliseringsessies voor het
personeel

Voldoende aantal
sensibiliseringsessies voor het
personeel

% cellen (waar een persoon met
een beperking werkt) die een
sensibiliseringssessie hebben
gekregen.

16 aanvragen voor begeleiding
op de werkplek

Voldoen aan het aantal
aanvragen voor begeleiding
op de werkplek

- Aantal aanvragen voor
begeleiding op de werkplek per
jaar.
- % Aanvragen voor begeleiding
op de werkplek waaraan werd
voldaan
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3 bijzondere
tewerkstellingsmaatregelen
gevraagd (toegekend door een
gemeenschapsoverheid)

Het nodige aantal bijzondere Aantal bijzondere
tewerkstellingsmaatregelen
tewerkstellingsmaatregelen
aanvragen
(toegekend door een
gemeenschapsoverheid)

1.47% personeelsleden met een
beperking tewerkgesteld in de
administratie van de Stad

Verhogen van het aantal
personeelsleden met een
beperking (tot 3% van het
totaal aantal
personeelsleden)

- % Vacatures die worden
gepubliceerd in gespecialiseerde
magazines
- Aantal personen met een
beperking die in dienst zijn in de
administratie van de Stad
% personeelsleden met een
beperking die in dienst zijn in de
administratie van de Stad
- % personen met een beperking
die door de Stad in dienst worden
genomen
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Actiedomein :

Sociale integratie en gelijkekansen

ACTIE 4.2.5

SENIORENBELEID ONDERSTEUNEN SENIORENBELEID ONDERSTEUNEN

De context, het einddoel en de actie
Deze actie is erop gericht om een seniorenbeleid te ontwikkelen dat aangepast is aan de
realiteit van veroudering in Brussel.

In 2009 werd aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gevraagd een wetenschappelijk onderzoek
uit te voeren naar de situatie van senioren in Brussel. Dit onderzoek geldt nog steeds als basis
voor het uitwerken van een seniorenbeleid.

Dankzij diverse initiatieven, waaronder het behoeftenonderzoek, heeft de Stad Brussel, als enige
stad
in
België,
het
label
‘Leeftijdsvriendelijke
Stad’
ontvangen
van
de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in juni 2010. Concreet impliceert deze erkenning dat de
Stad Brussel zijn structuren en diensten in die mate aanpast dat ze toegankelijk en onthalend zijn
voor alle ouderen.

Op 29 september 2011, besliste het College tot de voortzetting van haar engagement voor een
beleid van actief ouder worden voor een periode van 5 jaar, door haar adhesie aan het
netwerk ‘Seniorvriendelijk Stad’ te vernieuwen en door het tekenen van een internationaal
handvest.

De dienstverlening aan de Senioren van de Stad Brussel word sindsdien versterkend, met
meerdere sociale, cultureel en sportieve activiteiten aangeboden. Bovendien, werd dit
ontwikkeling met een versterking van het aantal personen in het Seniorendienst en met een
groeiende deelname van vrijwilligers meegebracht.

Met de ontwikkeling van deze seniorenactiviteiten en de deelneming van vrijwilligers uit het
collectiviteit, streeft de Stad Brussel naar een integratief seniorenpolitiek en naar meerdere
intergenerationele uitwisselingen.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN - 2016

329

Meer sociale cohesie en sterkere solidariteit
•
•
•

Governance : uitwerking van een aangepast beleid - sensibilisering en
informatieverlening voor de inwoners, de administratie en de verkozenen / Begunstigden:
de gemeenschap
Sociaal: kennisoverdracht en verrijking voor toekomstige generaties - intergenerationele
solidariteit en sociale interactie - actieve en gezonde senioren / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: actieve en gezonde senioren die een aanwinst zijn voor de gemeenschap en
de economie / Begunstigden: de gemeenschap en de burger

Uitvoering van de actie
Middelen : Budget van de Stad

Leider en partnerships :
Het departement Demografie (Dienst Senioren) en de Adviesraad van de Senioren in
samenwerking met lokale organisaties

Frequentie van de besturingsvergaderingen

Sturing :
Etappes van het project

Start

Voltooiing

Voorbereiding

2009

2011

Uitvoering

2011

Eerste evaluatie

Evaluatie van de actie
Beginsituatie

Doelstellingen

Een betere bekendmaking van de
dienst Senioren en de adviesraad voor
senioren, het imago van deze
diensten versterken

Bekendmaking via
publicaties, een grotere
aanwezigheid op het
terrein, (beurzen,
wijkfeesten, enz …) en door
de seniorenweek

Indicatoren
Het aantal publicaties.
Het aantal aanwezigheden
op het terrein (beurzen,
wijkfeesten, enz…).
Het aantal deelnemers aan
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de seniorenweek.
De zichtbaarheid en het imago van
de stad als “Leeftijdsvriendelijke stad”
vergroten

Meer zichtbaarheid via
acties, pilootprojecten.

Jaarlijks één grote actie
plannen die beantwoordt
aan het label
“leeftijdsvriendelijke stad”.

Meer zichtbaarheid door
Deelname aan minimum
een actieve deelname aan één Europees programma
het Europees programma

Senioren stimuleren om meer
aandacht te besteden aan hun
gezondheid

Het bevorderen van de
toegang tot sportieve en
culturele activiteiten en
activiteiten die verband
houden met de natuur.

Het aanbod aan
sportactiviteiten
Het aanbod aan activiteiten
“samen tuinieren”
Het aantal infosessies m.b.t.
deze thema’s

De participatie van de burgers
bevorderen via het activeren van de
adviesraad van de senioren en het
uitbouwen van een vrijwilligerswerking

De leden van de
adviesraad aanmoedigen
om projecten uit te werken
en de adviesraad te
vertegenwoordigen op
manifestaties,
vergaderingen, enz.

Aantal projecten waaraan
de adviesraad deelneemt.
Aantal initiatieven,
vergaderingen waaraan dit
orgaan deelneemt

--------------------------------------Vrijwilligers toelaten om
deel te nemen aan
projecten en activiteiten
Beroep doen op vrijwilligers
voor punctuele activiteiten

Het aantal vrijwilligers.
Het aantal taken
opgenomen door
vrijwilligers.
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4.3

TOEGANG TOT CULTUUR EN KENNIS

Cultuur is een heel belangrijk aspect van duurzame ontwikkeling. Ze is een factor van sociale
ontwikkeling, cohesie en integratie. Ze draagt bij tot het delen van kennis en moet voor iedereen
toegankelijk zijn. De Stad en het OCMW ondersteunen en stimuleren de culturele wisselwerking in de
stad op actieve wijze, meer bepaald door het creëren van ruimten en gelegenheden voor ontmoeting,
overleg en artistieke creatie. In het kader van dit proces wordt bijzondere aandacht besteed aan de
ontwikkeling van een lokaal cultureel beleid, dat democratisch is en de verschillende gemeenschappen
verbindt.. Dezelfde principes sturen de acties van de Stad met betrekking tot de toegang tot onderwijs.
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Actieterrein:
ACTIE 4.3.01

Toegang tot cultuur en kennis
SOLIDARITEIT TUSSEN GENERATIES ONTWIKKELEN

De context, het einddoel en de actie:
De huidige maatschappelijke tijdsgeest kenmerkt zich door nieuwe familiale samenstellingen en
breder nog, hij brengt een herdefinitie van de respectievelijke rollen in de maatschappij met
zich mee, waardoor de banden tussen de generaties progressief uitgehold, losgekoppeld en
afgebouwd worden. De verschillende levensperiodes spelen zich binnen afzonderlijke locaties
af en de generaties worden meer en meer opgedeeld waarbij de mogelijkheden tot
uitwisselingen en persoonlijke en werderzijdse verrijkingen in onze huidige context beperkt
worden, daar waar ze vroeger op vloeiende wijze gereguleerd werden.
Om deze reden en door toepassing van het duurzaamheidsprincipe binnen de verhoudingen
tussen de generaties, is het belangrijk om nieuwe vormen van sociale contacten te ontwikkelen
gebaseerd op respect en de kwaliteit van het samen-zijn.

Om deze reden worden diverse acties ontwikkeld met als objectief het herscheppen van de
sociale band om de specifieke locaties open te stellen en de stereotiepen die bij de
verschillende leefijdsgroepen horen, af te bouwen.
De wederzijdse verrijking en de wederkerigheid kunnen dan opnieuw ontwikkeld worden binnen
deze relatie. Door het geheugen van het verleden te consolideren, kan men eveneens de
isolatie van individuen bestrijden en het toetreden tot nieuwe sociale groepen bevorderen.
Tenslotte, bieden deze ontmoetingen, ook een mogelijkheid tot transmissie van een sociale orde
dank zij de normen die doorgegeven worden. Hier is sprake van het doorgeven van traditie, van
wijsheid en erfenis van de ouderen. Belangrijk is de sociale controle die door senioren
uitgeoefend wordt, waarbij ze de functie van normbewaarders op zich nemen en hun kennis
kunnen overdragen naar volgende generaties.
Het is dus binnen dit kader dat de politiek van de Stad Brussel zich situeert inzake de solidariteit
tussen de generaties. Ontmoetingen onder vorm van diverse culturele en ludieke activiteiten, in
samenwerking met scholen, buurt- en rusthuizen en andere ontmoetingsplaatsen. Dit vertaalt
zich naar verschillende acties die georganiseerd worden en samengevat worden in de
volgende fiches:

-

Actie 4.3.01.a Solidariteit ontwikkelen tussen culturen en generaties via het project Pact
Ateliers
Actie 4.3.01.b Leerlingen sensibiliseren tot solidariteit tussen generaties

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN - 2016

333

Meer sociale cohesie en sterkere solidariteit
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Milieu: sensibilisatie voor ecologische thema’s, het openstellen van publieke ruimtes /
Begunstigden: de deelnemers en de gemeenschap
Sociaal: aanleren van sociale banden en interculturele dimensie / Begunstigden: de
deelnemers en de gemeenschap
Economie: de ontwikkeling van projecten die duurzame werkgelegenheid kunnen
bevorderen / Begunstigden: de deelnemers en de gemeenschap
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Actieterrein:

Toegang tot cultuur en kennis

ACTIE 4.3.01.A SOLIDARITEIT ONTWIKKELEN TUSSEN CULTUREN EN GENERATIES VIA HET PROJECT
PACT ATELIERS

Actie, doelstellingen en context:
Het project Pact Ateliers werd in 2001 door het OCMW opgericht vanuit een emancipatorische visie, om
de culturele deelname en de toename van de burgerzin bij ouderen te stimuleren en tevens de sociale
cohesie en de contacten tussen verschillende generaties en culturen te versterken. Dit project is
gebaseerd op verschillende structuren: het maakt gebruik van het artistieke forum van het Pachecoinstituut en werkt samen met de rusthuizen, de sociale antennes, de Juliette Herman home, de
Brusselse wijkhuizen en andere verenigingen. Het Pact Ateliers stelt verschillende types educatieve
projecten en artistieke activiteiten voor die inspelen op de uitdagingen van de maatschappij:
- Workshops tekenen, schilderen en creatieve expressie ;
- Workshops voor kinderen en intergenerationele workshops ;
- Litteratuursessies voor verschillende generaties en tijdens de zomer in de tuinkiosk;
- Modelleringsworkshops ;
- Natuurworkshops ;
-Wijkfeesten en opendeurdagen in de tuinen van het Instituut in het kader van de solidariteit tussen
verschillende generaties ;
- Lichttherapie gedurende alle workshops ;
- Themagebonden tentoonstellingen.

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

•

Milieu: inrichting en ingebruikname van de groene ruimtes – sensibilisering ten aanzien van de
ecologische thema’s door innovatieve projecten – verspreiding van goede ecologische praktijken
/ Begunstigden: de inwoners van het Pacheco-instituut en de andere rusthuizen, de inwoners
van de Begijnhofwijk, de bezoekers van de wijkhuizen en de wijkverenigingen, de scholen, de
kinderen die aan de jeugdactiviteiten van de sociale antennes deelnemen, de kinderen van het
kindertehuis Juliette Herman
Economie: samen met verschillende partners gemeenschappelijke projecten inrichten die
werkgelegenheid kunnen creëren/Begunstigden: de kunstenaars en de gebruikers van de
diensten van het OCMW
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•

Maatschappij: ter beschikkingstelling van artistieke en culturele ontmoetingsruimten aan de
inwoners – projecten gericht op de contacten tussen verschillende generaties en culturen –
opwaardering van het artistieke potentieel van allen door kunst op maat/Begunstigden: de
benadeelde bevolkingsgroepen, ouderen of mensen met een handicap, de inwoners van de
Begijnhofwijk, de gebruikers van de wijkhuizen, de verenigingen, de scholen en de sociale
antennes.

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Subsidies in functie van de projecten en periodes (Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij, Vlaamse
Gemeenschapscommissie, - VGC enz…)
Sturing en partnerships:
Het OCMW van Brussel (Pact Ateliers, wijkhuizen, sociale antennes, Home Juliette Herman) in
samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (Dienst Cultuur) van de Stad

Evaluatie van de actie:
Aanvankelijke toestand

Beoogde resultaten

Indicatoren

16 deelnemers per
workshop

Behoud van aantal participaties

Aantal participaties per workshop

215 workshops per jaar

Behoud van aantal workshops

Aantal workshops georganiseerd per
jaar

4 openbare
manifestaties per jaar

Behoud van het aantal openbare
manifestaties

Aantal openbare manifestaties per jaar

3002 deelnames in 2014 Behoud van het aantal deelnames Aantal deelnames
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Actiedomein :
Toegang tot cultuur en kennis
ACTIE 4.3.01.B LEERLINGEN SENSIBILISEREN VOOR INTERGENERATIONELE SOLIDARITEIT
De context, het einddoel en de actie
Verschillende scholen van de Stad Brussel hebben in de voorbije jaren de schoolcontext
opengesteld voor de senioren in onze samenleving. In samenwerking met rusthuizen, buurthuizen
en de Service de Promotion de la Santé à l'École - PSE (Dienst voor gezondheidsbevordering op
school), worden maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd die senioren en leerkrachten uit het
kleuter- en basisonderwijs op vrijwillige basis kunnen bijwonen.
Kinderen hebben veel te leren, ouderen veel door te geven. De ontmoeting tussen kinderen en
senioren bevordert de maatschappelijke integratie en biedt bovendien een bijzonder
waardevolle levensles. Het is de eindbedoeling om een band tot stand te brengen die leerlingen
humanistische waarden bijbrengt en het leerproces vergemakkelijkt. We denken bijvoorbeeld
aan taalbeheersing, het vormen van een identiteit en de structurering van het begrip tijd.
De activiteiten die op het programma staan, zijn:
-

zang;

-

leesgroepen;

-

verhalen;

-

geschiedenis;

- de ontwikkeling van verschillende denkoefeningen rond gezondheid, voeding, spijsvertering,
enz.;
-

planten, activiteiten in de groentetuin;

-

gezelschapsspellen;

-

balspelen;

-

handwerk.

De doelstelling van de actie is om de leerlingen van scholen met intergenerationele contacten
te sensibiliseren. Elk jaar moet minstens één extra school aan deze actie deelnemen.

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

Governance : Verbetering van de leefomstandigheden van senioren/ Begunstigden: de
senioren.
Milieu: Bewustmaking rond gezondheid; tuinieren, planten / Begunstigden: de
deelnemers
Sociaal: open ingesteldheid, sociale contacten leren leggen; integratie en waardering
van oudere personen / Begunstigden: de deelnemers
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Economie: Verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van senioren /
Begunstigden: de senioren.
Uitvoering van de actie
•

Middelen : Budget van de Stad om materiaal aan te kopen en te vervangen (spellen, boeken)

Leider en partnerships : Het Departement Openbaar Onderwijs in samenwerking met het OCMW
van Brussel (Pact Ateliers, rust- en buurthuizen, sociale steunpunten) en het Departement Cultuur,
Jeugd, Vrije tijd en Sport (dienst Gezinnen) van de Stad

Evaluatie van de actie
Begintoestand
18 scholen op datum van 1
september 2015

Doelstellingen

Indicatoren

Een dynamiek creëren die de Aantal scholen die deelnemen
ervaring van senioren ten
aan ontmoetingen met
dienste stelt van de
instellingen voor senioren.
opvoeding van het kind:
minstens één extra school per
jaar (totaal 90 scholen)
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4.4

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

De solidariteit tussen Noord en Zuid op onze planeet is een van de componenten in het proces van
duurzame ontwikkeling. De Stad staat open voor de buitenwereld en streeft ernaar haar investering in
ontwikkelingssamenwerking voort te zetten door middel van internationale projecten, zowel door
partnerschappen te creëren met steden op het zuidelijk halfrond als door het ondersteunen van
humanitaire initiatieven die worden gedragen door de verenigingssector of door niet-gouvernementele
organisaties. Er wordt ook voorrang gegeven aan uitwisselingen tussen scholen om de school open te
zetten voor de wereld. Deze duidelijke oriëntering voor solidariteit moet ook gepaard gaan met acties
van bewustmaking voor het grote publiek.
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Actiedomein: Internationale solidariteit
ACTIE 4.4.01

NOORD-ZUID PARTNERSHIPS SLUITEN

De context, het einddoel en de actie
Sinds 2002 is de stad Brussel betrokken bij de internationale samenwerking via
samenwerkingsverbanden met andere steden en gemeenten in het Zuiden. Deze relaties
beogen de versterking van de capaciteiten van de plaatselijke instellingen via de uitwisseling
van ervaring en expertise, zodat deze instellingen zouden kunnen voorzien in hun eigen
ontwikkelingsbehoeften, en de ondersteuning van het decentralisatieproces dat al dan niet nog
steeds aan de gang is in de zogenaamde landen uit het Zuiden.

Kinshasa
De stad Brussel heeft in eerste instantie een structurele samenwerking aangeknoopt met de
stadsprovincie Kinshasa in de Democratische Republiek Congo, die de historische en
symbolische band tussen beide steden aanhaalt. In 2002 werd, in samenspraak met de partner,
beslist om gerichter te werken aan de verbetering van de geboorteregistraties, een belangrijke
stap die alle burgers een 'wettelijk' bestaan en toegang tot rechten moet waarborgen. Tal van
sterke acties hebben er al toe geleid dat het aantal geboorteregistraties is gestegen van 10%
naar 50% en dat vele burgers zich bewust zijn geworden van het belang om de stap te zetten
naar registratie. In 2008 heeft de stad Brussel beslist om haar inspanningen en middelen toe te
spitsten op één van de 24 gemeenten van de stadsprovincie Kinshasa: de gemeente
Kimbanseke. De Stad ondersteunt er de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand via opleidingen
voor het personeel en ondersteuning op het gebied van infrastructuur en ontwikkeling en via het
uitstippelen van werkprocedures en instrumenten voor informatieverstrekking en bewustmaking.
Kinshasa en Brussel hebben in de loop van hun meer dan tien jaar lange partnerschap ook
samengewerkt rond andere thema's van het gemeentebeleid, waaronder de openbare
netheid, het dichten van de digitale kloof en het beheer van het rollend materieel van de Regie
voor Saneringen.

Versterking van de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking, een essentieel domein voor de
ontwikkeling van de stedelijke administratie en de expertise van de plaatselijke autoriteiten
- de lokale steunpunten ondersteunen zodat die de administratieve documenten betreffende de
diensten van burgerlijke stand en bevolking kunnen afleveren en de toegang tot deze diensten
voor de burgers kunnen vergemakkelijken;
- met UNICEF samenwerken om beheersinstrumenten van burgerlijke stand te ontwikkelen, om
een pleidooi te voeren voor de hervorming van de wetgeving en om de oprichting van
secundaire kantoren van burgerlijke stand te ondersteunen;
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- de administratieve registratie verbeteren in de 46 wijken van de gemeente Kimbanseke door
registratiebeambten op te leiden, huishoudfiches op te stellen en de inzameling en behandeling
van data te begeleiden.
De culturele uitwisseling promoten en de cultuur opwaarderen als vector van ontwikkeling
- een herstel- en restauratieplaats voor traditionele instrumenten oprichten en uitbouwen in een
jongerencentrum, om zo bij te dragen aan de socioprofessionele integratie van kwetsbare
jongeren en aan de bevordering van de lokale cultuur.
Oprichting van een diaspora gezondheidsplatform in Brussel dat ijvert voor de betrokkenheid van
de Brusselse diaspora in het partnerschap, via verenigingsprojecten rond gezondheidszorg.
Marokko
Om al even historische redenen heeft de stad Brussel ook de wens uitgedrukt om mee te werken
aan projecten in Marokko. Ondanks een realiteit die in niets vergelijkbaar is met die van de
Democratische Republiek Congo, zijn de Marokkaanse lokale instellingen niet minder enthousiast
om ervaringen uit te wisselen, samen te werken en hun capaciteiten uit te bouwen.
- Er zullen verschillende stappen en prospecties worden ondernomen om een institutionele
samenwerking op gang te brengen met een Marokkaanse stad.
- ondersteuning van de burgermaatschappij van Al Hoceima in Marokko via twee Marokkaanse
initiatieven die ijveren voor de versterking van de vrouwelijke coöperatieven die actief zijn in
ambachten met een hoge culturele waarde en ondersteuning van het netwerk van de ngo's die
ijveren voor de ontwikkeling van het nationaal park van Al Hoceima.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
Milieu: denkoefening over duurzamere bouwmaterialen - behoud van rijkdommen en
bewustmaking voor natuurbehoud / Begunstigden: de bevolking van Kinshasa, het netwerk van
ngo's die actief zijn in het nationaal park van Al Hoceima
Sociaal: wettelijke bescherming van het kind - burgerschapseducatie – betere kennis van het
bestuur – integratie en ondersteuning van migranten om projecten op touw te zetten in hun land
van oorsprong - emancipatie van vrouwen die actief zijn in coöperatieven via opleidingen en
maatschappelijke insluiting in een economische activiteit / Begunstigden: de bevolking van
Kinshasa en de vrouwen die werken in een coöperatieve
Economie: versterking van de plaatselijke economie via de aankoop ter plaatse van materialen ontwikkeling van activiteiten die een inkomen genereren en die verband houden met muziek en
ambachten / Begunstigden: de bevolking van Kinshasa, de ontwikkeling van coöperatieven van
vrouwen
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Governance: uitwisseling van ervaringen tussen de besturen - dialoog met de plaatselijke
overheden - versterking van de bestuurscapaciteiten / Begunstigden: de besturen, de
verkozenen en de bevolking van Kinshasa en Brussel

Uitvoering van de actie
Middelen:
Financiële en technische steun van de Belgische Samenwerking en het Vlaams Gewest - budget
van de stad - terbeschikkingstelling van logistiek materiaal en personele middelen door de stad samenwerking met de diensten van Kinshasa.

Leider en partnerships :
Het departement Organisatie (cel Internationale Solidariteit) in samenwerking met het
departement Demografie, het departement Wegenwerken, het departement Openbare
Infrastructuur en de partners uit het Zuiden.

Evaluatie van de actie
Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

52.762 geregistreerde
akten van burgerlijke
stand

Stijging van het aantal
geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten

Aantal geregistreerde akten bij de
burgerlijke stand (huwelijken,
geboorten, overlijdens)

Geen gegevens
beschikbaar over het
aantal geregistreerde
huishoudens bij de
bevolkingsdienst

Identificatie van de data en Aantal geregistreerde huishoudens bij
stijging van het aantal
de bevolkingsdienst
inschrijvingen in het
bevolkingsregister

Kinshasa (2006)

Beperkt budget voor
projecten van burgerlijke

Toename van het budget
voor burgerlijke stand en
bevolking

Percentage van het
samenwerkingsbudget voor Kinshasa
toegekend aan de burgerlijke stand
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stand en bevolking
Aantal georganiseerde opleidingen

Gebrekkige kennis van
alle aspecten van het
beroep van beambte
van burgerlijke stand en
bevolking

Een betere beheersing van
de verschillende aspecten
van het beroep van
beambte van burgerlijke
stand en bevolking

Gezondheid
Onvoldoende overleg
tussen de Brusselse
actoren van de
Congolese diaspora die
actief zijn op het gebied
van gezondheidszorg in
Kinshasa, DRC.

Synergieën creëren tussen
voornoemde actoren en
deze verenigen rond een
gezamenlijk doel.

Aantal ontmoetingen van het
platform.

Een partnerstad kiezen

Budget toegekend aan projecten met
Marokkaanse partners

Marokko (2016)

Geen institutioneel
partnerschap tussen
Brussel en een
Marokkaanse stad

Het partnerschap inschrijven
in een extern financieel
netwerk

De capaciteiten van de
gemeentebesturen van de
partnerstad versterken
Geen steun aan
Marokkaanse

Initiatieven steunen die
banden creëren tussen de
Marokkaanse diaspora in

Aantal workshops voor
uitwisselingen/opdrachten/opleidingen
met Marokkaanse partners

Aantal projecten die gesteund worden
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middenveld

Brussel en de initiatieven
van het Marokkaanse
middenveld
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Actiedomein:
ACTIE 4.4.02

Internationale solidariteit
BEWUSTMAKING EN ACTIEVE BETROKKENHEID BIJ INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

De context, het einddoel en de actie
Door voorlichtings- en bewustmakingsacties te organiseren, wil de stad Brussel bijdragen tot de
vorming van verantwoordelijke burgers, burgers die met kennis van zaken een standpunt
kunnen innemen over de grote wereldvraagstukken en internationale solidariteit, maar die zich
ook bewust zijn van hun eigen capaciteit om voor verandering te zorgen en voor een meer
rechtvaardige wereld.

We leven in een geglobaliseerde en onderling verbonden wereld. Onze handelingen als kiezers
en consumenten hebben gevolgen die ver buiten onze landsgrenzen reiken. De veelvoud van
factoren en de omvang van de uitdagingen maken dat het voor velen vaak moeilijk is om een
problematiek ten gronde te begrijpen.

1. Logistieke en financiële steun voor internationale solidariteitsacties
Van theatervoorstellingen tot conferenties over filmdebatten of activiteiten in de openbare
ruimte ... de stad Brussel steunt een brede waaier van acties die de Brusselaars willen informeren,
bewustmaken en sensibiliseren voor de realiteit van het Zuiden, ontwikkelingssamenwerking en
meer algemeen de internationale maatschappelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd
worden.

2. Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit
De stad Brussel bundelt haar directe acties voor sensibilisering en voorlichting tijdens de
Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit. Het doel van dit evenement is om tal van
actoren bijeen te brengen rond een thema en dit twee weken lang verder uit te diepen, van 1
tot
15 oktober. Deze Veertiendaagse tracht hoe langer hoe meer de informatie- en
sensibiliseringsconcepten te overstijgen en burgers een antwoord te bieden op de grote
internationale uitdagingen van de 21ste eeuw. De Veertiendaagse van de Internationale
Solidariteit is het resultaat van een samenwerking tussen de stadsdiensten en de Adviesraad van
de stad Brussel. Afhankelijk van het gekozen thema gaat de Stad op zoek naar expertise bij
veldwerkers, universitaire, associatieve of institutionele experten om samen een relevante en
aantrekkelijke campagne op touw te zetten.

3. Jongeren sensibiliseren en informeren
De Stad wil ook meer jongeren betrekken bij haar activiteiten. In samenwerking met partners
die zich bezighouden met ontwikkelingseducatie, wil de cel Internationale Solidariteit,
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jongerengroepen (scholen of andere) animaties en activiteiten aanbieden die hen in contact
brengen met en doen nadenken over het thema internationale solidariteit. De Cel heeft ook als
opdracht om, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, initiatieven van jongerengroepen te
steunen wanneer zij workshops rond internationale solidariteit willen organiseren of wanneer zij
overwegen om deel te nemen aan een inleefreis naar het buitenland.

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling

•
•
•
•

Governance: bewustmaking en informatie van de administratie en de verkozenen /
Begunstigden: de Stad
Milieu: rekening houden met het milieu bij de bewustmaking rond milieu- en
klimaatgerelateerde thema's / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: actieve betrokkenheid van de burgers bij een solidaire ontwikkeling die iedereen
ten goede komt / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: logistieke en financiële steun aan de verenigingssector / Begunstigden: de
plaatselijke verenigingen

Uitvoering van de actie
Middelen:
Externe financiering - de stad stelt logistiek, personele middelen en een budget ter beschikking subsidies toegekend aan plaatselijke verenigingen

Leider en partnerships :
Het departement Organisatie (cel Internationale Solidariteit) in samenwerkingsverband met de
plaatselijke verenigingen

Evaluatie van de actie
Beginsituatie

Te bereiken resultaten

Weerhouden indicatoren

1 Logistieke en financiële
steun aan internationale
solidariteitsacties (inclusief
de Veertiendaagse van de
Internationale Solidariteit)

4.500 deelnemers aan de
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acties (2009)

Gebrek aan volledige data
betreffende het aantal
deelnemende verenigingen

Toename van het aantal
deelnemers

Getelde aantal deelnemende
verenigingen

Aantal deelnemers

Aantal deelnemende
verenigingen

75 bewustmakingsacties
(2009)

Stabilisering van het aantal
bewustmakingsacties

Aantal georganiseerde
activiteiten

2 Veertiendaagse van de
Internationale Solidariteit
Geen data

Geen data

Overeenstemming raming en
uiteindelijk aanwezige publiek

Het gedeelte externe
cofinanciering van het budget
van de Veertiendaagse van
de Internationale Solidariteit
vergroten

Het aantal deelnemers
vergeleken met het verwachte
aantal voor het evenement

Aandeel van de financiële
steun van de Stad in het totale
budget van alle activiteiten van
de Veertiendaagse
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Actiedomein:
ACTIE 4.4.03

Internationale solidariteit
DE IMPACT VAN SOLIDAIRE INITIATIEVEN VAN HET
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD VERGROTEN

De context, het einddoel en de actie
Gelet op de talrijke opkomende initiatieven van internationale solidariteit in Brussel, wil de Stad
bijdragen aan de begeleiding en ondersteuning van beroeps- en volksstructuren voor solidariteit
en een forum voor uitwisseling, dialoog en netwerking inrichten om de impact en het bereik van
zulke initiatieven te vergroten.
Brussel is al decennia lang een gastvrije stad die ontmoetingen bevordert, die op haar
grondgebied personen van diverse en gevarieerde achtergronden samenbrengt. Deze
vermenging werd al snel een bron van solidariteit tussen de migranten, landen van herkomst en
spontane associatieve initiatieven. Brussel, hoofdstad van België en Europa, is ook de thuisbasis
van heel wat internationale instellingen en niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

1. De werkzaamheden van de Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit (SAIS)
begeleiden en versterken
Deze instantie werd opgericht om het internationale solidariteitsbeleid van de Stad beter uit te
werken door burgers, verenigingen en ngo's voor ontwikkelingssamenwerking te betrekken. De
leden van deze raad zijn zowel bekende plaatselijke organisaties als meer discrete verenigingen
en gekwalificeerde burgers die individueel zetelen.
-

De zichtbaarheid van de Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit (SAIS)
vergroten
Een impuls geven aan de verschillende werkgroepen van de SAIS
Themavergaderingen organiseren met inbreng van externe experten
Contacten leggen en synergieën uitbouwen tussen de adviesraden van het Brussels
Gewest.

2. Financiële steun aan internationale solidariteitsprojecten
De Stad heeft een jaarlijkse oproep tot projecten in het leven geroepen om de initiatieven van
de vele Brusselse verenigingen te steunen die actief zijn op het vlak van internationale
solidariteit. Er worden twee projectcategorieën ondersteund: ontwikkelingsprojecten in het
Zuiden en projecten voor ontwikkelingseducatie, informatie en bewustmaking in het Noorden.
Het reglement van de projectoproep werd in de loop der jaren aangepast om de steun van de
Stad aan kleine en middelgrote structuren en vooral aan structuren die met vrijwilligers werken,
te vergroten. Hierbij ging ook extra aandacht uit naar verenigingen die een sterke band hebben
met de stad Brussel.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling

•
•
•
•

Governance: draagt bij aan de capaciteitsuitbouw van de verenigingen die uitgaan van
het maatschappelijk middenveld / Begunstigden: / Brusselse verenigingen en begunstigde
partners van de projecten
Milieu: bijzondere aandacht voor projecten die rekening houden met milieugerelateerde
thema's / Begunstigden: de gemeenschap
Sociaal: impuls tot betrokkenheid bij internationale solidariteit - versterking van het NoordZuid verenigingsnetwerk / Begunstigden: de verenigingen en het doelpubliek van de
projecten van deze verenigingen
Economie: financiële steun aan de verenigingssector voor projecten die activiteiten
beogen die een inkomen genereren / Begunstigden: de plaatselijke verenigingen en hun
partners

Uitvoering van de actie
Middelen: Personele middelen en budget van de Stad - commissie van experten - externe
lesgevers

Leider en partnerships :
Het departement Organisatie (cel Internationale Solidariteit)

Evaluatie van de actie
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Oproep tot projecten: 97
dossiers ingediend in 2009

Toename van het aantal
subsidieaanvragen

Aantal ingediende projecten

Oproep tot projecten:
gemiddelde kwaliteit van de
in 2009 ingediende dossiers

Verbetering van de kwaliteit
van de ingediende dossiers

Gemiddeld aantal punten
toegekend door de Commissie

(Samenwerking: 51,9 punten
op 80)
SAIS:
Gebrek aan dynamiek en
eigen initiatieven van SAIS

De dynamiek en betrokkenheid Aantal initiatieven, adviezen en
van SAIS vergroten
uitgerolde projecten van SAIS
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Weinig verenigingen en
burgerinitiatieven
vertegenwoordigd in SAIS

Het representatieve karakter en Aantal leden die deelnemen
de legitimiteit van SAIS
aan de bijeenkomsten van SAIS
vergroten
Aantal regionale bijeenkomsten
van de adviesraden
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Actiedomein :
ACTIE 4.4.4

Internationale solidariteit
PARTNERSCHAPPEN TOT STAND BRENGEN TUSSEN DE SCHOLEN EN HET ZUIDEN

De context, het einddoel en de actie
Ontwikkelingseducatie is een proces dat gericht is op sociale verandering. Zij heeft tot taak om
individuen in staat te stellen om zich een geloof in internationale solidariteit eigen te maken en
om dit concreet gestalte te geven, zowel op individueel als op collectief vlak.
Solidariteit en tolerantie maken integraal deel uit van het pedagogische project van de scholen
van de Stad. Daarom moedigt het Departement Openbaar Onderwijs de scholen sinds geruime
tijd aan om banden aan te gaan met het Afrikaans continent, bijvoorbeeld.
Het einddoel van de actie is:
•
•
•
•
•

Een globaal begrip bevorderen van de ontwikkelingsproblematiek en de NoordZuidverhoudingen;
Bewustmaking van de onderlinge afhankelijkheid tussen de gemeenschappen van
“Noord” en “Zuid”;
Ondersteuning van de verwerving van een bewuste en kritische meningsvorming over de
werkelijkheid, zowel op het vlak van micro-sociale relaties als op macro-niveau;
De dialoog bevorderen tussen burgers via een interculturele aanpak op basis van
wederzijds respect en rechtvaardigheid;
Waarden, attitudes en vaardigheden bevorderen die solidariteit bevorderen;

Het Departement Openbaar Onderwijs wil op de lange termijn de acties
ontwikkelingseducatie en internationale solidariteit in de scholen blijven versterken.

rond

In deze context gaat er een bijzondere aandacht uit naar bestaande projecten. Dankzij de
steun van de Cel Internationale Solidariteit van de Stad, worden nieuwe initiatieven ondersteund.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling
Governance : samenwerkingsverband tussen scholen / Begunstigden: de scholen en hun
leerlingen
• Milieu: openstelling naar leefomstandigheden met een gediversifieerde ecologische
voetafdruk / Begunstigden: de gemeenschap
• Sociaal: burgerschapseducatie en bewustmaking rond internationale solidariteit /
Begunstigden: de gemeenschap
• Economie: versterking van de capaciteiten van de lokale actoren / Begunstigden: de
scholen en hun leerlingen
Uitvoering van de actie
•

Middelen : Betrokkenheid van het onderwijzend personeel en de leerlingen - samenwerken met
externe partners naargelang de projecten
Leider en partnerships : Departement Openbaar Onderwijs, Cel Internationale Solidariteit.

Sturing :
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Start

Etappes van het project
Voorbereiding

1e semester 2016

Uitvoering

1e semester 2017

Voltooiing

Eerste evaluatie

2e semester 2017

Evaluatie van de actie

Begintoestand

Doelstellingen

Indicatoren

Op datum van 1 juli 2015 hadden
Regelmatige deelname van Aantal scholen die een project
11 scholen aan minstens één
alle scholen aan dit soort
rond internationale solidariteit
projecten: minstens één extra hebben opgezet
project rond internationale
school per jaar (in totaal 90
solidariteit deelgenomen.
scholen)
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4.5

LEVENSKADER

Een aangenaam levenskader is onbetwistbaar een troef om de bewoners in de stad te houden, daar het
actief bijdraagt tot het gevoel van welzijn en levenskwaliteit. Soms echter wordt het besmeurd wanneer,
in een welbepaalde context, de verbreking van sociale banden, isolement, de beschadiging van de
openbare ruimte, het gevoel van onveiligheid en ‘onverantwoord gedrag’ de overhand hebben. De Stad
heeft dus tot doel het levenskader van haar inwoners te valoriseren en van de openbare ruimte een
ontmoetingsplaats te maken die sociale cohesie in de hand werkt. Het gaat erom een sterke sociale
band te creëren tussen de verschillende componenten van een wijk teneinde het harmonieus
samenwonen te bevorderen.
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Actieterrein:

Levenskader

ACTIE 4.5.1

DAG VAN DE BUREN ONDERSTEUNEN

De context, het einddoel en de actie:
54 % van de gezinnen in Brussel wordt in feite gevormd door alleenstaanden. Tegenwoordig is
het dankzij de technologische evolutie soms gemakkelijker om te communiceren met iemand
aan de andere kant van de wereld dan om met zijn buur te praten. De Dag van de Buren is
bedoeld om het gevoel van isolement en individualisme dat soms de boventoon voert in de
stad, tegen te gaan. Dit is een afspraak die contacten moet vergemakkelijken en sociale
banden in de hand zou moeten werken.

Dit feest vindt ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand mei plaats. Het is een Europees
burgerproject waar meer dan 4,5 miljoen inwoners van 460 steden in 16 verschillende landen
aan deelnemen. Het feest is een uitstekende gelegenheid om samen te komen en mensen
soms voor de eerste keer te ontmoeten en eens iets meer tegen elkaar te zeggen dan het
eenvoudige “goedendag”. Dit feest moedigt de burgers aan om zich meer te laten betrekken
in het leven en de ontwikkeling van hun wijk en hun stad en intussen ook om de milieu- en
stedenbouwkundige kwaliteiten van hun gebouw in de verf te zetten. Door actoren van hun
stad te worden en het smeden van sociale banden bestrijden de medebewoners het gevoel
van isolatie en het individualisme, breken met vooroordelen en slopen hindernissen. Dit initiatief
van de bewoners, dat door de Grondregie van de Stad wordt ondersteund, wordt in nauwe
samenwerking met andere actoren gevoerd.

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

Sociaal:
burgerdeelname
betrokkenheid
van
meerdere
actoren
rond
gemeenschappelijke projecten - strijd tegen isolatie / Begunstigden: de huurders en de
wijkbewoners

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van de Grondregie voor de ondersteuning van de aankoop van drank en versieringen in
de verschillende complexen die deelnemen - communicatiemiddelen geleverd door de vzw
Feest in het gebouw, de initiatiefneemster van de actie in België

Sturing en partnerships:
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Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen (conciërges en
huurders) in partnership met de vzw Feest in het gebouw en de sociale bemiddelaars van de vzw
BRAVVO

Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2007

-

Evaluatie van de actie:

Beginsituatie
Isolement van de inwoners

Doelstellingen
Toename van de gezelligheid en de
contacten tussen buren

Indicatoren
Aantal Dagen van de Buren
georganiseerd
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Actiedomein :
ACTIE 4.5.02

Levenskader
HUIS BRAVVO “COGGE” NOORDWIJK

De context, het einddoel en de actie
Bravvo vzw, preventiedienst van de Stad, hanteert een geïntegreerde werkwijze. Wat concreet
betekent dat de stadswachten, de opvoeders, de jeugdanimatoren of de
bemiddelingsdiensten hun acties op elkaar afstemmen om de leefkwaliteit in elk van onze
wijken te verbeteren. Deze geïntegreerde actie wordt verlengd door het partnerschap met
verenigingen en diensten van de Stad (politiedienst, openbare netheid, wijkhuis, antenne van
het OCMW)... De diensten zijn vandaag min of meer verspreid over of gegroepeerd binnen
onze wijken. Een eerste vestiging groepeert onze diensten in het centrum Moorslede in de
Willemswijk. We willen deze integratie echter uitbreiden onder de vorm van een “preventiehuis”.
Het project zou gehuisvest worden in een nieuw gebouw in de Noordwijk, Coggestraat, ten
voordele van een werf die werd opgestart in het kader van het wijkcontract Masui. Het project
omvat:
−

kantoren voor de preventiediensten van de wijk: stadswachten, straathoekwerkers,
sociaal ombudsman. De wijk zou een lokale ombudsman krijgen;

−

een specifiek onthaal (met beschikbare informatie over de wijk);

−

ruimten voor permanenties en gesprekken met de transversale preventiediensten (Nota
Bene, juridische bijstand...);

−

zalen voor verenigingen en partners (opleidingen, tentoonstellingen, activiteiten in
verband met de wijk en onze doelstellingen).

De belangrijkste actie is het coherent online aanbieden van deze diensten (gemeenschappelijke
acties, uitwisseling van informatie, doorgeven van dossiers...) op basis van deze nieuwe nabijheid
in een gemeenschappelijk gebouw.
Het gebouw ligt aan de school Eclusier Cogge en herbergt sportinfrastructuur. In een tweede
fase wordt de bouw van een Jeugdcentrum tegenover het gebouw gepland. De nieuwe
infrastructuren zouden aansluiten op het nieuwe Zennepark om een positieve sociale controle en
activiteiten toe te laten in dit nieuwe park tussen de woonblokken van de wijk.

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

Governance: geïntegreerd werk / Begunstigden: verenigingen uit de wijk, sociale
coördinatie
Leefmilieu: verdwijning van een stadskanker, verbetering van het leefkader in de wijk,
animatie voor de wijk/Begunstigden: inwoners en gebruikers van het nieuwe Zennepark
Sociaal: buurtdiensten, activiteiten op basis van de behoeften van de wijk/
Begunstigden: inwoners van de wijk
Economie: verbetering van het imago en de sfeer in de wijk die bijdraagt tot de
dynamiek van de wijk
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Uitvoering van de actie
Middelen : duurzaam wijkcontract, preventieprogramma’s (SVPP, BPBP...)

Leider en partnerships : algemene coördinatie Bravvo,
Partners: architect, dienst stedenbouwkunde, jeugddienst en onderwijs.

Sturing :
Start

Etappes van het project
Voorbereiding
-

Redactie van het basisdossier (in het kader van het wijkcontract)
Voorbereiding (opvolging van de werf, validatie...)
Algemene denkoefening over de vestiging van Bravvo in de wijk
(verfijnen van de diagnose & identificatie van de behoeften,
ontmoeting met de partners, contactname met de bevolking...)

Voltooiing

-

2010

-

2011

-

2015
2016

-

2016
2016

Uitvoering
- Installatie van de werknemers Bravvo in het nieuwe gebouw
- Start van de activiteiten
Eerste evaluatie

Begin 2017
Eind 2016

Continu

Evaluatie van de actie
Begintoestand
Weinig aanwezigheid van
Bravvo in de Masuiwijk sinds het
einde van het DWC &
noodzaak om de komst van
Bravvo voor te bereiden

Doelstellingen
Contactname met de partners
en de bevolking

Indicatoren
Invoering van een permanentie
van de sociale ombudsdienst in de
Masuiwijk: ½ dag /week

Terbeschikkingstelling van een
straathekwerkers in de Masuiwijk:
zonering
Invoering van overleg met de
betrokken externe (architect,
dienst stedenbouwkunde,
jeugddienst en onderwijs) en
interne diensten (sociale, lokale

Algemene voorstelling van het
dossier op de wijkvergadering: 3
min
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ombudsman, straathoekwerker,
jeugdcentra en stadswachten)

Transversale denkoefening op de
wijkvergadering: 3 min

Een bezettingsscenario van het
gebouw
Identificatie van de belangrijkste
partners en de activiteiten die in
het toekomstige gebouw
moeten worden georganiseerd

N partners geïdentificeerd
N activiteiten & diensten
aangeboden in de lokalen
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Dynamisch beleid op het gebied van
van de natuurlijke rijkdommen

Doelstelling 5
Dynamisch beleid op het
gebied van werkgelegenheid en
economische ontwikkeling

Het is bekend dat het Brussels Gewest een van de belangrijkste motoren is van de economische
activiteit in België. Minder bekend is dat de Stad Brussel alleen al goed is voor een aanbod van 300.000
banen, d.i. bijna 40 % van de bestaande banen op het grondgebied van het Gewest. De Stad staat
bekend als de plaats waar vele lokale, nationale, Europese en internationale instellingen en openbare
besturen hun zetel hebben. Ook een groot aantal handelszaken, ondernemingen en verenigingen bieden
er een grote verscheidenheid van activiteiten en banen aan.

De Stad zelf genereert rechtstreeks of onrechtstreeks bijna 20.000 banen in verschillende sectoren zoals
het onderwijs, de ziekenhuissector, de hulp aan personen, de politie, de bouwsector, het toerisme, sport
en cultuur enzovoort. Nochtans bedraagt de werkloosheid van de bewoners er circa 25 %. En terwijl de
hoofdstad een van de belangrijkste plaatsen van scholing, opleiding en emancipatie is, profiteert een
aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking te weinig van deze rijkdommen die geworden geproduceerd
en aangeboden.

Terwijl de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over belangrijke bevoegdheden en
hefbomen ter zake beschikken, is ook de gemeentelijke overheid een onmisbare speler die de duurzame
economische activiteit kan bevorderen en versterken.
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De 5de doelstelling van de Agenda 21 omvat een geheel van specifieke acties die de Stad wil realiseren in
het kader van een dynamisch beleid dat gericht is op begeleiding en vorming, hulp bij de sociale en
professionele integratie in het bedrijfsleven, de strijd tegen discriminatie bij het in dienst nemen en
tewerkstelling, de ontwikkeling van de sociale economie en de activiteitensectoren in verband met
toerisme evenals de ondersteuning van lokale kleine ondernemingen, handelszaken en zelfstandigen.
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5.1

WERKGELEGENHEID

De Stad heeft van de dynamiek en de efficiëntie van haar beleid op het vlak van werkgelegenheid een
van haar prioriteiten gemaakt. Het gaat erom het potentieel aan werkgelegenheid in de Stad te
ondersteunen en te ontwikkelen door voorrang te geven aan de instrumenten die de Brusselse
bevolking en, algemeen, alle gebruikers van de Stad op duurzame wijze ten goede komen. Naast de
mechanismen voor oriëntering en begeleiding bij het zoeken naar werk streeft de Stad naar het
uitvoeren en ondersteunen van initiatieven die lokaal banen creëren en de capaciteiten van bepaalde
doelgroepen integreren en versterken, in het bijzonder die welke zich richten tot laaggeschoolde
jongeren.
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Dynamisch beleid op het gebied van
van de natuurlijke rijkdommen
Actieterrein:

Werkgelegenheid

ACTIE 5.1.01 TOERISME EN EVENEMENTENSECTOR ONTWIKKELEN ALS SECTOREN VAN DUURZAME
WERKGELEGENHEID
De context, het einddoel en de actie:
Toerisme is een van de sectoren waar de meeste werkgelegenheid kan worden gecreëerd voor
plaatselijke ongeschoolde werknemers – en dan meer bepaald in de sector van de hotels,
restaurants en cafés (horeca). De evenementen die door de Stad worden georganiseerd
(Brussel Bad, Winterpret, Brussels Summer Festival, enz…), bieden ook vaak werkgelegenheid
aan laaggeschoolde jongeren, die hiervoor een gespecialiseerde opleiding kunnen volgen die
verband houdt met de evenementenwereld (onthaal, beveiliging, onderhoud, EHBO,
montage/demontage, schoonmaak). Dit gebeurt via de doorstromingsprogramma’s, die
werkgelegenheid helpen scheppen in domeinen die verband houden met de socioculturele
sector, sport, milieu en ontspanning.
De Stad wil deze actie voortzetten via de vzw « Rock the city », opgericht in 2012. Deze
vereniging heeft als doel opleidingen te organiseren in het domein van de evenementen en
bevordert de professionele integratie en de duurzame tewerkstelling van laaggeschoolde
werklozen, jongeren en mensen die hulp krijgen van het OCMW van de Stad Brussel en
Molenbeek. De vzw heeft eveneens als doel duurzame banen te creëren in de groeiende
toeristische en culturele sector.

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

Economie: positieve economische gevolgen / Begunstigden: de plaatselijke toeristische
sector en de Stad
Sociaal: scheppen van plaatselijke banen die open staan voor laaggeschoolde
personen - ontwikkeling van een specifiek opleidingsparcours voor deze sector /
Begunstigden: de werkzoekenden

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Personeel van de vzw – subsidies
Sturing en partnerships:
De vzw “Rock the city” in partnership met de Stad, de organisatoren van evenementen en Actiris

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Gekozen indicatoren
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Beginsituatie
Geen contracten
voor bepaalde duur
via de VZW
Geen enkele
organisator van
evenementen doet
beroep op de VZW
om tijdelijk personeel
aan te werven
Geen opleidingen
georganiseerd via de
VZW op het gebied
van evenementen

Doelstellingen
Stijging aantal contracten
voor bepaalde duur via
de VZW
Stijging aantal
organisatoren die beroep
doen op de VZW om
tijdelijk personeel aan te
werven

Stijging aantal
opleidingen
georganiseerd via de
VZW op het gebied van
evenementen
Geen duurzame
Stijging aantal duurzame
banen gecreëerd via banen gecreëerd via de
de VZW
VZW

Gekozen indicatoren
Aantal contracten
voor bepaalde duur
via de VZW
Aantal organisatoren
die beroep doen op
de VZW om tijdelijk
personeel aan te
werven
Aantal opleidingen
georganiseerd via de
VZW op het gebied
van evenementen
Aantal duurzame
banen gecreëerd via
de VZW
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Actieterrein:
ACTIE 5.1.2

Werkgelegenheid
PROJECT WOB (WERKGELEGENHEIDS-EN OPLEIDINGSBEMIDDELAAR)

De context, het einddoel en de actie:
Na diverse contacten met het verenigingsleven stelt het Opleidings- en Jobhuis regelmatig een
gebrek aan bekendheid van de SPI-sector vast bij de terreinactoren: geen kennis van de
structuren, hun opdrachten en hun doelstellingen. Soms doen er zelfs stereotypes en
vooroordelen de ronde over de werkgelegenheidsstructuren. Het gebeurt al te vaak dat het
eerstelijnspersoneel zich ertoe verplicht ziet om als jobcoach te fungeren naar aanleiding van
de steeds toenemende vragen van het publiek (verzoek tot opstellen van een cv, hulp bij het
zoeken naar werk,…). Aangezien dit personeel niet opgeleid is om hiermee om te gaan en niet
vertrouwd is met deze sector, verloopt de begeleiding vaak ongestructureerd en/of wordt er
verkeerde informatie gegeven. Daarom heeft het MEF, in samenwerking met de Mission Locale
pour l’Emploi en Trace Brussel, een opleiding ontwikkeld om de terreinactoren
(wijkbemiddelaars, personeel van de jeugdhuizen, sociaal assistenten,...) vertrouwd te maken
met de bestaande werkgelegenheidsstructuren op het grondgebied van de Stad Brussel en hen
een toolbox aan te bieden met de nodige instrumenten om gestructureerde en relevante
eerstelijnshulp te kunnen bieden. De globale doelstelling van de opleiding is om efficiënt
informatie te kunnen doorgeven betreffende de SPI en de Brusselse arbeidsmarkt aan het
publiek in de verschillende wijken en dit in functie van hun situatie.

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

Sociaal: Harmonisering van de informatie en het correct en uniform doorsturen van de
werkzoekenden. Hen informeren over de verschillende bestaande mogelijkheden. De
efficiëntie van het socioprofessionele integratieproces vergroten.
Governance: Proces in het kader van de wijkcontracten. Verbetering van de onderlinge
relaties en het netwerk van de verschillende deelnemers aan de opleiding.
Economie: Ontwikkeling van de bevoegdheden van de terreinactoren.

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van het wijkcontract Bockstael

Sturing en partnerships:
Het Opleidings- en Jobhuis VZW in samenwerking met de Mission Locale pour l’Emploi en Trace
Brussel

Voorziene kalender:
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Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

4 jaar

2014

2017

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

De SPI-sector is weinig
gekend

Grotere bekendheid van de
sector

Verkeerde informatie
gegeven

Harmonisering van het
discours

Indicatoren
Aantal deelnemers halfweg en op het
einde van het parcours
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Actieterrein:

Werkgelegenheid

ACTIE 5.1.3

CREATIE VAN DE FUNCTIE ARBEIDS- EN OPLEIDINGSBEMIDDELAAR

De context, het einddoel en de actie:
Om enerzijds de toegang tot de instellingen voor socioprofessionele inschakeling en andere
institutionele actoren te bevorderen, en anderzijds de relatie tussen deze instellingen en de
kansengroepen te versterken, heeft het Opleidings- en Jobhuis (MEF) dit pilootproject “Arbeidsen opleidingsbemiddelaars” opgericht in het kader van het wijkcontract « Bloemenhof ». Deze
bemiddelaars hebben als opdracht:
De relatie met de « weinig mobiele » werkzoekenden te verzekeren en ze individueel te
begeleiden naar de gespecialiseerde werkgelegenheidsstructuren;
Te werken rond de mobiliteit van de werkzoekenden (individueel en collectief);
Een eerste onthaal van de werkzoekende te verzorgen met als einddoel de integratie in een
klassiek integratieparcours;
De werkzoekende te begeleiden naar de structuur die het best is aangepast aan zijn vraag.
Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
•
•

Sociaal: Specifiek terreinwerk met de werkzoekenden die het minst voeling hebben met
de arbeidsmarkt.
Governance: Proces in het kader van de wijkcontracten. Partnerwerking met de
verenigingen die actief zijn in de wijk.
Economie: Creatie van een nieuwe functie van bemiddelaar, die als doorgeefluik moet
fungeren tussen de verschillende SPI-actoren en het publiek.

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget van het wijkcontract Bockstael

Sturing en partnerships:
het MEF en verschillende partnerverenigingen op het terrein.

Voorziene kalender:
Totale duur van de
actie

Start

Voltooiing

4 jaar

2014

2017
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Evaluatie van de actie:
Beginsituatie
Groot aantal WZ doen geen
of weinig beroep op de
aangeboden diensten

Doelstellingen
Verhoging van het aantal WZ
dat de verschillende actoren
benadert

Indicatoren

Aantal ontvangen werkzoekende
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5.2

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Handelsactiviteiten en activiteiten in verband met het toerisme bekleden een belangrijke plaats in het
economisch weefsel van Brussel. In deze context wil de Stad invloed uitoefenen op de kwaliteit van de
aangeboden producten en diensten door het aanmoedigen van economische actoren en sectoren die
zuiniger omspringen met energie, veiliger zijn voor de gezondheid (bio) en meer eerbied hebben voor de
rechten van de werknemers (fair trade). Om bij te dragen tot de vitaliteit van de lokale economie
bevorderen de Stad en het OCMW ook die ondernemingen die sterk aan het grondgebied zijn gehecht,
door ruimten te ontwikkelen die gunstig zijn voor het creëren van KMO’s, voor het begeleiden van
kandidaat-ondernemers en voor het onthaal van de vzw’s voor vorming.
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Actieterrein:

Werkgelegenheid

ACTIE 5.1.01 TOERISME EN EVENEMENTENSECTOR ONTWIKKELEN ALS SECTOREN VAN DUURZAME
WERKGELEGENHEID
De context, het einddoel en de actie:
Toerisme is een van de sectoren waar de meeste werkgelegenheid kan worden gecreëerd voor
plaatselijke ongeschoolde werknemers – en dan meer bepaald in de sector van de hotels,
restaurants en cafés (horeca). De evenementen die door de Stad worden georganiseerd
(Brussel Bad, Winterpret, Brussels Summer Festival, enz…), bieden ook vaak werkgelegenheid
aan laaggeschoolde jongeren, die hiervoor een gespecialiseerde opleiding kunnen volgen die
verband houdt met de evenementenwereld (onthaal, beveiliging, onderhoud, EHBO,
montage/demontage, schoonmaak). Dit gebeurt via de doorstromingsprogramma’s, die
werkgelegenheid helpen scheppen in domeinen die verband houden met de socioculturele
sector, sport, milieu en ontspanning.
De Stad wil deze actie voortzetten via de vzw « Rock the city », opgericht in 2012. Deze
vereniging heeft als doel opleidingen te organiseren in het domein van de evenementen en
bevordert de professionele integratie en de duurzame tewerkstelling van laaggeschoolde
werklozen, jongeren en mensen die hulp krijgen van het OCMW van de Stad Brussel en
Molenbeek. De vzw heeft eveneens als doel duurzame banen te creëren in de groeiende
toeristische en culturele sector.

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

Economie: positieve economische gevolgen / Begunstigden: de plaatselijke toeristische
sector en de Stad
Sociaal: scheppen van plaatselijke banen die open staan voor laaggeschoolde
personen - ontwikkeling van een specifiek opleidingsparcours voor deze sector /
Begunstigden: de werkzoekenden

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Personeel van de vzw – subsidies
Sturing en partnerships:
De vzw “Rock the city” in partnership met de Stad, de organisatoren van evenementen en Actiris

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Gekozen indicatoren

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN - 2016

369

sultaten

Dynamisch beleid op het gebied van
van de natuurlijke rijkdommen
Beginsituatie
Geen contracten
voor bepaalde duur
via de VZW
Geen enkele
organisator van
evenementen doet
beroep op de VZW
om tijdelijk personeel
aan te werven
Geen opleidingen
georganiseerd via de
VZW op het gebied
van evenementen

Doelstellingen
Stijging aantal contracten
voor bepaalde duur via
de VZW
Stijging aantal
organisatoren die beroep
doen op de VZW om
tijdelijk personeel aan te
werven

Stijging aantal
opleidingen
georganiseerd via de
VZW op het gebied van
evenementen
Geen duurzame
Stijging aantal duurzame
banen gecreëerd via banen gecreëerd via de
de VZW
VZW

Gekozen indicatoren
Aantal contracten
voor bepaalde duur
via de VZW
Aantal organisatoren
die beroep doen op
de VZW om tijdelijk
personeel aan te
werven
Aantal opleidingen
georganiseerd via de
VZW op het gebied
van evenementen
Aantal duurzame
banen gecreëerd via
de VZW
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Actiedomein :
ACTIE 5.2.01

Economische ontwikkeling
HET DUURZAME ONDERNEMERSCHAP BEVORDEREN

__________________________________________________________________________

De actie, zijn doelstellingen en zijn context:

Verscheidene studies tonen aan dat een bepaald aantal uitkeringsgerechtigden een project met
economisch einddoel in gedachten heeft. In België zijn er evenveel werklozen die een onderneming
oprichten, als werkzoekenden die een opleiding volgen. Zo scheppen elk jaar 9000 tot 12000
uitkeringsgerechtigden hun eigen werkgelegenheid.
A fortiori, zijn begunstigden van een leefloon of equivalent leefloon erg kansarm als ze een economische
activiteiten willen opstarten. Ze hebben het moeilijk om inlichtingen in te zamelen (administratieve,
juridische, commerciële, ...); ze beschikken niet over alle vereiste kwalificaties (beheerscertificaat en
technische vaardigheden); ze hebben geen of onvoldoende ondernemerscapaciteiten (voorstellen van
een project, een zakenplan opstellen, ...); ze hebben het moeilijk om instanties te overtuigen hen een
krediet te verstrekken vanwege hun maatschappelijke toestand.
Als antwoord op deze vaststellingen, werd in 2005 door het OCMW van Brussel het project « Schakel tot
het zelf scheppen van werkgelegenheid” opgericht. Dit project bestaat uit het opzetten van een
specifiek inschakelingsproject met de rechthebbenden, waarvan het beroepsproject erin bestaat om
hun eigen activiteit op te starten.
De begeleiding steunt op een specifieke methodologie, die aangepast is aan de situaties en de profielen
van deze doelgroep enerzijds, en anderzijds steunend op de bestaande bronnen en structuren in de
sector voor het zelf scheppen van werk.
De tussenkomst van het OCMW van Brussel bestaat uit het voorstellen van een gepersonaliseerde
beroepsbegeleiding tot aan het overnemen van het project door een organisme voor het opzetten van
projecten en/of voor microfinanciering van de geïndivualiseerde begeleiding van de kandidaatoprichters.
Het project “Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid” ontwikkelt vanaf het begin van zijn
oprichting een partnerschap met de VZW “Groupe One”, die het verantwoorde ondernemerschap en de
verantwoorde economie bevordert in een geest van vernieuwing, opheffen van barrières en
transparantie.

Het project is gelegen in het bedrijvencentrum de « Ateliers des Tanneurs », een keuze die gemotiveerd
werd door de noodzaak om een nabijheidsdienst te bieden, in een kader van ondernemingen die in de
startfase zitten en die ondergebracht zijn in een ondersteunende en dynamiserende structuur.
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Het relevantieaspect « duurzame ontwikkeling » van de actie:

•

•

•

Milieu : eerbied voor de milieunormen in het opgezette ondernemerschap, in het bijzonder via
de modules tot sensibiliseren inzake de milieu- en sociale aspecten die door de VZW Groupe One
voorgesteld worden aan de dragers van een economisch project / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie : professionele begeleiding tot het zelf scheppen van ondernemingen, door het meten
van de impact, de sterke punten, de zwakke punten, de mogelijkheden en de risico’s, teneinde te
komen tot het scheppen van economisch leefbare bedrijven / Begunstigden : de toekomstige
zelfstandigen en hun toekomstige klanten
Sociaal : aanmoedigen van de kansarmen tot het oprichten van hun eigen werkgelegenheid, met
eerbied voor de menselijke waarden, in het bijzonder geïllustreerd door de modules voor het
sensibiliseren tot de milieu- en maatschappelijke aspecten die door de VZW Groupe One worden
voorgesteld / Begunstigden: de toekomstige zelfstandigen en potentiële weddetrekkenden

Het opzetten van de actie:

Middelen :
Co-financiering van het Europees Sociaal Fonds van 2005 tot 30/06/2008 – Werking met eigen middelen
sinds juni 2008 – Personeel : een bestuurssecretaris (1VTE) – Sensibiliseren van de
inschakelingspersoneelsleden tot het zelf scheppen van werk – Ontwerpen van visitekaartjes, affiches en
folders om het project voor te stellen, ten behoeve van de doelgroep en uitgedeeld aan alle
inschakelingspersoneelsleden en maatschappelijke assistenten.

Sturing en partnerschappen:
Departement Tewerkstelling van het OCMW in partnerschap met het bedrijvencentrum voor plaatselijke
economie « Les Ateliers des Tanneurs » en in samenwerking met de VZW Groupe One.

Evaluatie van de actie :

Begintoestand
Geen enkele aanduiding over het aantal
personen dat voor hun eigen
werkgelegenheid gezorgd had op het
ogenblik van het opstarten van het
project(9/2005)

Beoogde resultaten
Stijging van het aantal
personen dat voor zijn eigen
werkgelegenheid zorgt

Geen enkele aanduiding over het aantal
Stijging van het aantal
personen dat verzaakt had aan het zelf
personen dat in staat
scheppen van hun eigen werkgelegenheid gebleken is om hun

Indicatoren
Aantal personen dat voor zijn
eigen werkgelegenheid
gezorgd heeft

Aantal personen dat verzaakt
heeft aan het zelf scheppen
van hun eigen

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN - 2016

372

Dynamisch beleid op het gebied van
van de natuurlijke rijkdommen
en weddentrekkende geworden op het
ogenblik van het opstarten van het
project(9/2005)

competenties om
weddetrekkende te worden,
in te schatten

werkgelegenheid en
weddetrekkende geworden is

Geen enkele aanduiding over het aantal
personen dat een businessplan opgesteld
heeft op het ogenblik van het opstarten
van het project (9/2005)

Stijging van het aantal
Aantal personen dat een
mensen dat geleerd heeft om businessplan opgesteld heeft
een businessplan op te
stellen
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Actieterrein:

Economische ontwikkeling

ACTIE 5.2.02

BIOHANDEL EN TWEEDEHANDSHANDEL ONDERSTEUNEN

De context, het einddoel en de actie:
De Stad organiseert sinds 1997 een biomarkt op woensdagmorgen. De markt werd aanvankelijk
op het Muntplein georganiseerd, maar werd in 2009 omwille van renovatiewerkzaamheden
naar het Sint-Katelijneplein verplaatst. De markt bestaat uit vier rondtrekkende handelaars, van
wie er twee fruit en groenten verkopen, de derde kaas en brood en de vierde vlees en
charcuterie. Op termijn kan het nuttig zijn om de biomarkt open te stellen voor andere
producten zoals wijn, likeur, bier en andere minder bekende producten. De Stad beschikt op
haar grondgebied ook over een aantal biowinkels en winkels in het kader van de fair trade. De
Stad is van plan om in de toekomst nog meer promotie te voeren voor milieuvriendelijke
landbouw en hoogwaardige voeding door de organisatie van informatievergaderingen, het
gebruik van bestaande communicatiemiddelen (website, informatiemagazine) en de
organisatie van evenementen. Ze zal ook haar deelname aan de ‘Nationale Bioweek’
bestendigen door de organisatie van specifieke wedstrijden en evenementen. Daarnaast biedt
de dagelijkse markt op het Vossenplein in het kader van de ondersteuning van de
tweedehandshandel de mogelijkheid om gebruikte of versleten voorwerpen te kopen of te
verkopen. Deze markt is uniek in Europa en werd in 1873 voor de eerste keer georganiseerd. Hij is
sindsdien uitgegroeid tot een waar instituut in Brussel en vindt plaats in een typische wijk van de
Stad. Dit is een schoolvoorbeeld van een duurzaam gebruik van nuttige, onconventionele en
vreemde voorwerpen.

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

Milieu: landbouw zonder gebruik van chemische producten of pesticiden - hergebruik
van gebruikte voorwerpen / Begunstigden: de gemeenschap
Economie: ondersteuning van de buurthandel en de verkooppunten van bio- en
tweedehandsproducten - aankoop van voorwerpen tegen een lagere kostprijs /
Begunstigden: de economische marktspelers en de klanten van het Vossenplein
Sociaal: toegankelijkheid en gezelligheid door de rechtstreekse verkoop van producent
aan consument - hoogwaardige en gezonde voeding / Begunstigden: de klanten van de
markten

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Budget voor communicatie en personeel - competenties van de erkende controle-instanties

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL - ACTIEPLAN - 2016

374

Dynamisch beleid op het gebied van
van de natuurlijke rijkdommen
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen (Sectie Handel) in
samenwerking met het Departement Aankoopcentrale en het Departement Stedenbouw (Cel
Milieuraadgeving)

Evaluatie van de actie:

Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

1 markt voor bioproducten

Toename van het klantenbestand
van de markt voor bioproducten

Aantal klanten per
week (200)

1 markt voor
tweedehandsvoorwerpen
(Vossenplein) met 321
handelaars in 2010

Toename van het klantenbestand
en de aanwezigheid van de
handelaars van het Vossenplein

Aantal handelaars
op de markt van
het Vossenplein
(321)
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Actieterrein:

Economische ontwikkeling

ACTIE 5.2.3

ECONOMISCHE ACTIVITEITENCENTRA IN DE STAD CREËREN

De context, het einddoel en de actie:
Jonge ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), zelfstandigen en
ambachtslui zorgen voor werkgelegenheid en spelen in dat opzicht een essentiële rol als
hefboom voor economische ontwikkeling. Door centra te creëren voor ondernemingen die
initiatieven nemen op het gebied van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid,
zetten de Stad en het OCMW hun economische stimuleringsmethodes voort.

Drie stedelijke kernen voor economische activiteiten zijn momenteel functioneel of worden dat
binnenkort. Zo biedt het Dansaert Centrum een oppervlakte van 7.000 m², waar op dit moment
meer dan 50 ondernemingen zijn gevestigd die actief zijn op het gebied van styling, design,
juwelen, architectuur, grafische toepassingen, communicatie en nieuwe technologieën. Ook
het belangrijke productiecentrum voor de filmsector mag in dit verband niet worden vergeten.
De ondernemingen die daar gevestigd zijn, kunnen rekenen op een betaalbare huur en hulp bij
het beheer. De Ateliers des Tanneurs, die door het OCMW in het voormalige Wijnpaleis aan de
Huidevettersstraat werden ingericht, zijn de tweede kern. Daar beschikken de ondernemingen
over 6.000 m² ruimte voor productieactiviteiten, vergaderingen en de organisatie van
evenementen en over een hele reeks diensten. Bij dit project wordt voorrang verleend aan
activiteiten die verband houden met duurzame ontwikkeling of socio-professionele inschakeling.

De voormalige opslagplaatsen van Byrrh ten slotte, die door het OCMW werden gekocht,
bieden ondernemingen 9.000 m² oppervlakte in geklasseerde gebouwen, die zullen worden
gerenoveerd en omgebouwd tot een bedrijvencentrum en een crèche. Op deze site zullen de
ondernemers kunnen beschikken over moduleerbare semi-industriële oppervlakten met een
originele architectuur en een innoverend uitzicht op het gebied van de duurzame
technologieën. De ondernemingen die hiervoor in aanmerking willen komen, zullen er zich wel
toe moeten verbinden om vooral de bevolking van de wijk in dienst te nemen door onder meer
vacatures voor laaggeschoolde arbeiders uit te schrijven. Er zullen ook activiteiten op het
gebied van de socio-professionele inschakeling worden ingeplant, zoals bakkerij- en andere
culinaire activiteiten, zodat optimaal kan worden ingespeeld op de vraag van
cateringbedrijven.

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

Milieu: rehabilitatie van industriële gebouwen of sites die niet meer in gebruik zijn duurzame technologieën en rationeel energiegebruik - aanmoediging voor de
ontwikkeling van duurzame economische activiteiten / Begunstigden: de gemeenschap
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•
•

Economie: kweekvijver van ondernemingen - stimulering van de plaatselijke economie economische voordelen voor de jonge ondernemingen - gemengd stedelijk karakter /
Begunstigden: de plaatselijke economische actoren
Sociaal: verankering van de werkgelegenheid in de wijken / Begunstigden: de inwoners
van de Stad

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Financiering door Europese fondsen en economische investeringsprogramma’s van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Sturing en partnerships:
Het Departement Handel en de Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad en het
Departement der Werken van het OCMW, in samenwerking met het Departement Sociale
Economie van het OCMW

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Doelstellingen

Indicatoren

Dansaert :73 ondernemingen
ondersteund (2010)

Toename van het aantal
ondersteunde ondernemingen

Jaarlijks aantal
ondersteunde
ondernemingen

Dansaert : 31 banen die werden
gecreëerd (2011)

Toename van het aantal
gecreëerde banen

Jaarlijks aantal
gecreëerde banen

Tanneurs:29 ondernemingen
ondersteund (2010)

Toename van het aantal
ondersteunde ondernemingen

Jaarlijks aantal
ondersteunde
ondernemingen
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5.3

SOCIALE ECONOMIE

Centraal in de acties van het OCMW staat het aan het werk zetten van de personen
die het helpt en van elke werkzoekende. Daartoe worden verschillende projecten van
sociale economie ontwikkeld om vooruitzichten op werk te bieden aan personen in
een precaire situatie, die laaggeschoold zijn, op sociaal en professioneel vlak hebben
afgehaakt of op regularisatie wachten. De opleiding van de begunstigden van deze
projecten bekleedt een heel belangrijke plaats. Deze instrumenten voor integratie in
het bedrijfsleven steunen ook op een ecologisch verantwoorde productie of actie en
sluiten dus aan bij een optiek van duurzame ontwikkeling.
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Actieterrein:

Sociale economie

ACTIE 5.3.01 SOCIOPROFESSIONELE RE-INTEGRATIE VAN TUINIERS IN HET
BEDRIJFSLEVEN BEVORDEREN

Actie, doelstellingen en context:
Het OCMW creëerde een activiteit op het gebied van de sociale economie in het kader van het
onderhoud van de tuinen. Dit project kreeg de naam Ecoflore en is bedoeld als extra stimulans voor de
socioprofessionele re-integratie conform artikel 60 alinea 7 van de organieke wet van de OCMW’s. De
opdrachten van Ecoflore bestaan uit het onderhoud van de groene ruimten van de eigendommen van
het OCMW en dan meer bepaald het courante onderhoud van hagen, aanplantingen en grasvelden, de
verfraaiing en de verbetering van de ruimten, de aanleg van maaiweiden, het verzamelen van bladeren
en de snoeiwerkzaamheden tijdens de winter. Daarnaast leggen de teams van Ecoflore collectieve
ruimten aan (zie actie fiche 2.1.2).
Bij alle activiteiten van Ecoflore kan men rekenen op de omkadering van gekwalificeerde en
gespecialiseerde arbeiders.

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

Milieu: behoud van de biodiversiteit door het onderhoud van groene ruimten / Begunstigden: de
gemeenschap
Sociaal: ontwikkeling van een specifieke opleidings- en integratieketen voor deze sector opwaardering van de ouderen door fysieke buitenactiviteiten - opleiding van de jongeren /
Begunstigden: de betrokken partijen
Economie: creëren van plaatselijke gespecialiseerde banen / Begunstigden: de werkzoekenden

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Financiering uit eigen middelen door de ontvangsten die voor de geleverde prestaties worden geïnd team tuinmannen van Ecoflore

Sturing en partnerships:
Het Departement Sociale Economie van het OCMW

Voorziene kalender:
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Totale duur van de actie

Start

Voltooiing

Doorlopend

2008

-

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

Toename van het aantal
tuiniers tewerkgesteld

Aantal tuiniers in het kader
van een re-integratieproject

34 groene ruimtes onderhouden
(14570u bewerkte ruimte) en 20
occasionele tussenkomsten (956u
bewerkte ruimte) in 2011

Toename van het aantal
groene ruimten die worden
onderhouden en van het
aantal werkuren

Aantal ruimten die worden
onderhouden en aantal
werkuren per jaar

1 tuin ingericht als moestuin en/of
boomgaard in 2009

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

Aantal ruimten die worden
ingericht

13 tuiniers tewerkgesteld in 2011
(7 hulptuiniers, 4 vormers et 2
geschoolde arbeiders)

Aantal formateurs tuinier
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Actieterrein:
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ACTIE 5.3.02 OPLEIDEN EN INTEGREREN VAN SCHRIJNWERKERS EN VERHUIZERS EN HET VOOR DE
GEBRUIKERS VAN HET OCMW MOGELIJK MAKEN OM MEUBELEN TE KOPEN VOOR DEMOCRATISCHE
PRIJZEN

Actie, doelstellingen en context:
Het Duo Project van het OCMW, dat in 1996 werd opgestart, heeft drie doelstellingen. In de eerste plaats
steunt het project op giften van particulieren. Zij kunnen na een eenvoudige telefoonoproep de
goederen door het OCMW laten ophalen. Hierdoor krijgen meubelen die zich nog in een relatief goede
staat bevinden en eventueel andere voorwerpen een tweede leven. Op basis van de verzamelde giften
biedt het Duo Project de deelnemers ook de kans om een opleiding en een concrete beroepservaring
krijgen op het gebied van de houtbewerking en de verhuizing. Dit project richt zich vooral tot lager of
weinig geschoolde arbeiders en rechthebbenden op een leefloon of sociale steun die door een ‘artikel 60
§7’-contract opnieuw aan het werk kunnen.

Deze ervaring heeft ten doel om hun toekomstige socioprofessionele re-integratie te vergemakkelijken.
De deelnemers leren in het kader van dit project niet alleen technische werkvaardigheden, maar ook
positieve gewoonten die inherent zijn aan het werk (stiptheid, rendement, sociabiliteit enz…). Vervolgens
biedt het Duo Project arme personen – en dan meer bepaald de gebruikers van de diensten van het
OCMW – de gelegenheid om tweedehands meubelen en andere voorwerpen (pruldingen, boeken,
servies enz…) tegen democratische prijzen te verwerven. Dit is met andere woorden ook een actie die in
de strijd tegen de armoede kadert. Het project zou nog uitbreiding moeten krijgen – zowel op het gebied
van de oppervlakte als op het gebied van de klantenkring. Wanneer het project over een ruimte zou
kunnen beschikken die voor het publiek kan worden open gesteld, zou een groter aantal meubelen
kunnen worden gerecycleerd. In direct verband met de schrijnwerkplaatsen van het OCMW zou het zelfs
mogelijk kunnen zijn om tot productie van kleine meubelen over te gaan mocht de vraag groter zijn dan
het aanbod.

Eind 2011, opstarten van een activiteit die complementair is met het project DUO – proXymove, voor
een doelgerichte aanpak van de professionalisering van de verhuizeractiviteit die door het project DUO
op zich genomen wordt.

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

Milieu: beperking van het afval door de herwaardering van de meubelen / Begunstigden: de
gemeenschap
Economie: creëren van gespecialiseerde plaatselijke banen / Begunstigden: de werkzoekenden
Sociaal: ontwikkeling van een specifieke opleidings- en integratieketen voor de sector van de
schrijnwerkerij en de verhuizing - aankoop van meubelen door armen / Begunstigden: de
betrokken partijen en de gebruikers van de diensten van het OCMW

Uitvoering van de actie:
Middelen:
Terbeschikkingstelling van een aangepaste ruimte - 3 trainers en 12 arbeiders in het kader van een
‘artikel 60 alinea 7’-contract

Sturing en partnerships:
Het Departement Sociale Economie van het OCMW (Cel Beroepsopleiding)

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

Geen gegevens over de
meubelen die werden
geschonken

Toename van de giften

Jaarlijks aantal ontvangen
meubelen

12 arbeiders in 2011 aan het
werk gezet

Toename van het aantal
begunstigden

Aantal arbeiders die in het kader
van het Duo Project aan het werk
worden gezet

142 verkoopsfacturen
opgemaakt in 2011

Verhoging van het aantal
verkoopsfacturen

Jaarlijks aantal klanten

853 meubelen en voorwerpen
verkocht in 2011

Toename van de verkoop

Jaarlijks aantal meubelen en
voorwerpen die worden verkocht
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van de natuurlijke rijkdommen
Actieterrein:

Sociale economie

ACTIE 5.3.03

OPLEIDEN EN INTEGREREN VAN NAAISTERS EN NAAIERS

Actie, doelstellingen en context:
In de recyclagesector in België wordt meestal weinig waarde gehecht aan textiel. Alleen hoogwaardig
textiel wordt door de tweedehandswinkels gerecupereerd. Voor kledingstukken met gaten in of
kledingstukken die intussen uit de mode zijn geraakt, zijn nog geen interessante mogelijkheden
beschikbaar. Toch kan een kledingstuk gemakkelijk worden omgevormd en een kleine scheur kan
gemakkelijk door een decoratief element worden verborgen, waardoor het kledingstuk een tweede leven
krijgt. Textielwaren kunnen ook heel gemakkelijk worden verknipt tot een ander element of op een
originele manier worden hergebruikt. Daarnaast blijkt naaiwerk nauwelijks nog te worden onderwezen.
De bijbehorende technieken gaan intussen verloren, terwijl goedkope kledingstukken en andere
textielwaren massaal tegen lage prijzen worden geïmporteerd. Toch zijn stilisten en confectiebedrijven
nog altijd op zoek naar gekwalificeerde naaisters en naaiers om hun creaties te realiseren.

Uitgaande van die vaststellingen lanceerde het OCMW in partnership met de vzw Job Office in december
2009 een nieuw project voor socioprofessionele re-integratie onder de naam ‘Recréart’. De actie bestaat
erin om textielafval en andere voorwerpen te recupereren en op basis daarvan op een ambachtelijke
manier originele kleine meubelstukken, kledingstukken en accessoires te creëren. De werkplaats houdt
zich niet alleen bezig met het opwaarderen van gerecupereerde textielwaren, maar beschikt ook over een
meer traditionele naaiafdeling, die meer klassieke artikelen maakt (bv. overgordijnen) die bedoeld zijn
voor particulieren en plaatselijke structuren (bv. rusthuizen van het OCMW). In dit atelier kunnen ieder
jaar meerdere personen die in het kader van een ‘artikel 60 alinea 7’-contract zijn aangeworven, worden
opgeleid. Die opleidingen hebben betrekking op naaitechnieken en/of gespecialiseerde opdrachten
(borduur-, haak- en breiwerk). Hier kunnen niet alleen oude technieken worden aangeleerd waarmee de
knowhow van de handwerksnijverheid wordt voortgezet, maar krijgen de deelnemers ook de kans om hun
eigen creativiteit de vrije teugel te laten.

In 2011, heeft RecréArt zijn creatieve activiteiten uitgebreid naar de creatie van stukken voor de winkel,
confectie op aanvraag, bestellingen van bedrijven, retouches, naailessen.
Door het atelier open te stellen voor particulieren met een retouchedienst en een boetiek waar de
creaties zullen worden verkocht, draagt de activiteit bij tot een stimulering van een deel van de
Hoogstraat vlakbij de Hallepoort. Er worden ateliers buitenshuis georganiseerd om via deelnemende
demonstraties de aanpak van RecréArt uit te leggen en de burgers bewust te maken betreffende
herwaardering van afval.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling:
•
Milieu: recuperatie van kledingstukken en stoffen - opwaardering van afval / Begunstigden: de
gemeenschap
•
Economie: creatie van plaatselijke en gespecialiseerde banen - verkoop van de productie /
Begunstigden: de werkzoekenden en de vzw die verantwoordelijk is voor het beheer
•
Sociaal: socio-professionele inschakeling - innoverende dynamiek op het gebied van artisanale of
artistieke creativiteit - externe partnerships met een participatieve dimensie / Begunstigden: de naaisters
en de naaiers en iedereen die bij het project wordt betrokken
Uitvoering van de actie:
Middelen:

Startinvesteringen (5.000 euro) - federale subsidie - tussenkomsten van opleiders en stilisten

Sturing en partnerships:
Het Departement Sociale Economie en de vzw Job Office

Evaluatie van de actie:
Beginsituatie

Beoogde resultaten

Indicatoren

+ 238% omzetcijfer ten
opzichte van 2011

Stijging van het omzetcijfer

Percentage van stijging van het
omzetcijfer

7 personen aan het
werk gezet in 2011

Toename van het aantal personen
die aan het werk worden gezet

Aantal personen die aan het werk
worden gezet sinds het begin van
het project
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