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BRUSSEL, EEN STAD WAAR
IEDEREEN EEN PLAATS HEEFT

Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel
Benoit Hellings, Eerste Schepen
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BEGROTING 2020
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BEGROTING 2020
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Deze begroting in evenwicht vergde strenge keuzes om de ontwikkeling van de Stad te kunnen verderzetten zonder haar financiële
gezondheid uit het oog te verliezen.
De begroting 2020 is een ambitieuze begroting die ons in staat
stelt om onze taken ter harte te nemen en vooral ook om werk te
maken van de nieuwe investeringskeuzes van deze bestuursmeerderheid ten voordele van de Brusselaars. Deze begroting biedt
ook een antwoord op de maatschappelijke- en klimaatuitdagingen
waarvoor we staan.
De Stad Brussel bewijst opnieuw dat ze op een verantwoorde manier haar budget beheert.
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De Stad is blij u haar begroting 2020 te kunnen voorstellen.
De begroting voor 2020 wordt met een boni afgesloten.

€ 852.640.229,70
Ontvangsten:

€ 852.735.896,83
Positief saldo:

€ 95.667,13
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GEWONE BEGROTING

Uitgaven:
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DE GEWONE UITGAVEN 2020

De begrote uitgaven stijgen in 2020 met 2,3% ten opzichte van
de begroting van 2019. Elk jaar opnieuw levert de Stad Brussel
inspanningen om de uitgaven
onder controle te houden.
In alle uitgavencategorieën werden scherpe budgettaire keuzes
gemaakt om dit resultaat te kunnen bereiken. De stijging van de
werkingskosten onder controle houden is een van onze hoofdtaken. Wij waken daarover bij de Stad Brussel.
“De focus voor 2020 lag op de operationele uitgaven; zowel voor
het parkeerbeleid als voor de digitalisering van de diensten van de
Stad met het oog op de verhuizing naar het nieuwe administratieve
gebouw van de Stad, Brucity”, zegt Burgemeester Philippe Close.

Een van de doelstellingen van het college is het behoud van werkgelegenheid in de openbare sector: “De verdediging van de openbare sector is primordiaal. Een performante openbare dienstverlening ten gunste van de Brusselaars staat voor ons centraal.
De begroting 2020 voorziet een uitbreiding van het personeelsbestand van verschillende diensten om tegemoet te komen aan de
groeiende vraag van onze burgers. De Stad Brussel is met meer
dan 80001 werknemers de tweede grootste werkgever van het
Brussels Gewest”, zo benadrukt Burgemeester Philippe Close.
De werkingskosten stijgen met 3,9% ten opzichte van de budgettaire aanpassing van 2019 maar vertegenwoordigen slechts een
gering aandeel in de totale massa met 12,1% van de totale uitgaven.
Deze stijging sluit aan bij de belangrijke investeringen de afgelopen 2 mandaatperiodes in lokale infrastructuren.
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De uitgaven voor personeel vertegenwoordigen nog steeds zowat
de helft van de totale uitgaven, of meer dan 400 miljoen euro. De
verhouding van de personeelsuitgaven ten opzichte van de totale
uitgaven van de Stad blijft nagenoeg constant.
De opvang van 0- tot 18-jarigen blijft een prioriteit voor de Stad,
met een gewone uitgave van ruim 58,8 miljoen euro. De kwaliteit
van kinderopvang is een van onze grootste aandachtspunten en
dus ook de grootste begrotingspost. De middelen die ter beschikking worden gesteld van de scholen stijgen in rechtstreekse verhouding met de opening van nieuwe scholen.
De begroting 2020 voorziet overigens een verhoging van het aantal
«scancars» die op het grondgebied van de Stad Brussel rondrijden
om het parkeren in de publieke ruimte beter te controleren.
Er wordt ook een aanzienlijk deel van de begroting uitgetrokken
voor I-CITY, voor de uitvoering van de digitalisering van de overheid om de band met en de diensten aan de burgers te versterken.
De overdrachtsuitgaven vertegenwoordigen nagenoeg 31,2% van
de totale uitgaven, d.w.z. 266 miljoen euro, waarvan bijna de helft
wordt besteed als toelage aan de politiezone Brussel Hoofdstad
Elsene (118,1 miljoen euro).

1 Met inbegrip van het onderwijspersoneel van de Stad maar zonder het personeel van politie,
OCMW en gemeentelijke vzw’s.

”Het veilig maken van onze wijken blijft een van onze prioriteiten
om om het samenleven te waarborgen dat essentieel is voor de
levenskwaliteit van alle Brusselaars. Veiligheidsmaatregelen gaan
altijd hand in hand met sociale maatregelen. In dat kader is op
preventie een van onze hoofddoelstellingen”, benadrukt Philippe
Close, Burgemeester van de Stad Brussel.

“In 2020 zal het OCMW zijn verbintenis nakomen ten voordele van
de meest kwetsbare groepen. Dat doen we onder andere door
het project MIRIAM te versterken, dat opgericht werd ten behoeve
van moeders van eenoudergezinnen. Het woningenplan, dat zich
bewust op deze doelgroepen richt, en de implementatie van innovatieve oplossingen om daklozen of mensen die in slechte omstandigheden wonen (transit, Housing First,...) op duurzame wijze te
huisvesten, zullen hier ook toe bijdragen.
In samenwerking met de Stad werkt het OCMW aan de opening
van de eerste druggebruiksruimte in Brussel. Bij de bouw en renovatie van zijn vastgoedpark zal het OCMW zijn milieudoelstellingen
ook steeds blijven nastreven, onder andere door het gebruik van
isolatie, energiezuinige verlichting, zonnepanelen, enz.
Dit jaar zal het OCMW eveneens beginnen met de implementatie
van telewerk. Zo willen we het welzijn van onze werknemers verbeteren onze diensten moderniseren en aantrekkelijker worden als
werkgever”, aldus Karine Lalieux, voorzitster van het OCMW van
de Stad Brussel.
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De toelage voor het OCMW bedraagt 74 miljoen euro en vertegenwoordigt zo een kwart van het totaal van de overdrachtsuitgaven.
De stijging van 2% is voornamelijk gelinkt aan de stijging van de
aanvragen voor uitkeringen, de indexering en de kosten voor pensioenen.

DE GEWONE ONTVANGSTEN 2020
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De lopende ontvangsten kennen een verhoging, conform de uitgaven, van 2,3% ten opzichte van de aangepaste begroting 2019.
De financiële middelen van de Stad kunnen worden opgedeeld in
drie grote categorieën:
• de fiscale ontvangsten (de bijdragen van gezinnen en bedrijven)
• de ontvangen fondsen en subsidies (financiële middelen afkomstig van hogere overheden en andere autoriteiten)
• de eigen middelen van de Stad (ontvangsten uit dienstverleningen, dividenden, interesten...)

De fiscale ontvangsten vormen nog steeds de belangrijkste financieringsbron van de Stad, namelijk een bedrag van 320,6 miljoen
euro, wat ± 37,6% van de totale ontvangsten vertegenwoordigt.

“De begroting 2020 bevat geen
enkele nieuwe belasting”
verduidelijkt Philippe Close.
“maar voor bepaalde administratieve boetes worden de tarieven
verhoogd, zoals voor onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare netheid”.
Met het oog op de continuïteit met het gewestelijke beleid, houdt
de Stad het belastingtarief voor inkomsten uit arbeid zo laag
mogelijk (bovenop de PB). Wat de voorziene fiscale ontvangsten
betreft vanwege het federale niveau, blijft de Stad voorzichtig.
De Stad dankt het Gewest voor de jaarlijkse financiële inspanningen ten voordele van de gemeenten. De gewestelijke overdrachten zullen dit jaar 8,3% van de totale inkomsten bedragen.
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Ongeveer 3/4 van de fiscale ontvangsten is afkomstig van drie
aanvullende belastingen (OV, PB en verkeer) terwijl 1/4 van de
fiscale ontvangsten afkomstig is van de gemeentebelastingen.

De verbetering van de levenskwaliteit van de
Brusselaars hangt nauw samen met de ontwikkeling van al onze wijken: Neder-Over-Heembeek, Laken, Haren en Brussel-Stad, om zo een
antwoord te bieden op de maatschappelijkeen klimaatuitdagingen waar we voor staan.
Wij willen dat iedereen de Stad volop kan beleven van thuis uit en zich de openbare ruimte
in zijn onmiddellijke omgeving opnieuw kan
toe-eigenen.
De Stad op tien minuten betekent dat je in je
eigen wijk terecht kunt voor een crèche, een
school, een sportzaal, een groene zone, een
cultureel centrum, een handelszaak, een speelplein..., zonder lange verplaatsingen te moeten
maken. Het betekent dat iedereen kan genieten
van een duurzame stad, solidair en op maat van
al haar inwoners, kinderen, gote gezinnen, werkenden of senioren, personen met een beperkte mobiliteit...
De begroting 2020 van de Stad Brussel voorziet investeringen om de stedelijke ruimte in te
richten, om te strijden tegen de klimaatverandering, en al onze wijken te voorzien van collectieve voorzieningen die toegankelijk zijn op
10 minuten van huis.
Daarbij garanderen we onze burgers het recht
om deel te nemen aan de uitwerking van deze
projecten zodat we samen in een grote collectieve dynamiek van stedelijke herwaardering
aan hun noden kunnen voldoen.

Photo by Dimitri Iakymuk on Unsplash
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BUITENGEWONE BEGROTING

De duurzame Stad op 10 minuten!
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UITGAVEN

14 • Budget 2020 Begroting

In de begroting voor 2020 zijn de uitgaven van de buitengewone
dienst geboekt voor een totaalbedrag van 200 miljoen euro.
De verwachte ontvangsten uit investeringen, subsidies en leningen
toegekend door het Gewest en andere overheden, en uit heﬃngen
vertegenwoordigen een bedrag van 51,5 miljoen euro, waardoor
de nettokosten van de buitengewone begroting 148,6 miljoen euro
bedragen.

Photo by 2Photo Pots on Unsplash
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“De Stad wil tegemoetkomen aan de behoeften van de bevolking die blijft groeien, en zal doorgaan met haar investeringen
om het aanbod van openbare scholen te vergroten en tegelijkertijd de bestaande schoolinfrastructuur te onderhouden en
te renoveren. Daarnaast worden belangrijke middelen besteed aan de uitrusting en de vernieuwing van het meubilair
van onze vestigingen, evenals aan de digitale implementatie
voor educatieve doeleinden. Ten slotte zullen zachte mobiliteit, isolatie van gebouwen, duurzame materialen, energiebesparing, sorteren van afval ...ook aandachtspunten zijn voor
onze administratieve, technische en educatieve teams.”
meldt Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar onderwijs, Jeugd
en Human Resources.
Daarnaast kondigt Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw,
Openbare ruimte en Nederlandstalig(e) Onderwijs en Aangelegenheden, aan:

“Op het vlak van Nederlandstalig onderwijs zetten we deze
bestuursperiode in op een nieuw gebouw voor de Droomboom: deze basisschool in Laken is bijzonder slecht behuisd.
Via een nieuwbouw kunnen we er veel meer kinderen een
plaats geven, wat nodig is in dit dichtbevolkte stuk van Laken”,

Photo by Santi Vedrí on Unsplash
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ONDERWIJS

De prioriteiten van het budget 2020 voor de Stad Brussel zijn:
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“Renovaties, herinrichting en veranderingen in de praktijk
zullen de invoering en de positieve impact ervan mogelijk
maken, onder andere door een opnieuw uitgedachte
infrastructuur, duurzame producten, biologische en
duurzame voeding, voedselverpakkingen zonder plastic.
Daarnaast zullen de crèches van de stad ook nieuwe
activiteiten aanbieden, zoals verhalen lezen en yogalessen.
In het kader van een babyvriendelijke stad worden de
administratieve kantoren van de Stad uitgerust met
babyhoekjes zodat de ouders hun baby’s comfortabel
eten kunnen geven of verschonen. Geleidelijk aan worden
de evenementen van de Stad ook uitgerust met een mobiele
babyhoek.”
aldus Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind,
Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing.

Photo by Sharon Garcia on Unsplash
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JONGE KINDEREN

Het principe van de ecocrèche wordt nu al toegepast binnen alle
kinderopvangcentra van de Stad Brussel. Deze praktijk, een voorbeeld vanuit een milieubewust en sociaal oogpunt, versterkt de
kwaliteit van een duurzaam en solidair onthaal voor de
allerkleinsten en hun familie.
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“De Grondregie zal 1ook haar bestaand woningenaanbod
verder renoveren, met niet minder dan 10,5 miljoen euro aan
investeringen. De Stad zet haar investering in het isolatieplan
voor haar sociale woningen verder met, net zoals vorig jaar,
een budget van 5 miljoen euro.”
Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel,
voegt hieraan toe:

“Net zoals vorig jaar blijven we inzetten op ons project:
de mensen die uit het oog verloren worden in de klimaatdiscussie.Veel huurders van een sociale woning krijgen te maken
met een energiefactuur die heel wat hoger ligt dan hun huur.
In dat kader voorzien we tegen 2024 een totaal budget van 37
miljoen euro voor de energierenovatie van de sociale woningen in alle wijken van de Stad.”

Photo by Alex Vasey on Unsplash
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HUISVESTING

Voor wat betreft het woonbeleid zal Schepen Khalid Zian,
bevoegd voor Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke
Kansen, de ontwikkeling van het aanbod aan huurwoningen van
de Grondregie verderzetten. 210 nieuwe woningen zullen worden
afgewerkt en 3 nieuwe projecten zullen in 2020 worden opgestart.
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“De Stad Brussel gaat voor veilige straten en schone
lucht. Met deze nieuwe begroting kan de Stad het
‘Fietsactieplan’ en fietsinfrastructuren waarin het voorziet, in de praktijk brengen.
Een studie over de verkeersveiligheid moet duidelijkheid scheppen over welke maatregelen de Stad moet
nemen, om zo het SAVE-charter uit te voeren dat ondertekend werd door de Stad en de vereniging van Ouders
van Verongelukte Kinderen.
De Stad zal het Brussels Gewest ook ondersteunen met
meerdere lokale mobiliteitscontracten voor de uitvoering van het Good Move-plan en dankzij de werkzaamheden die nodig zijn om de door het Gewest bepaalde
zone 30 te realiseren. Allemaal broodnodige maatregelen om het transitverkeer in onze wijken terug te dringen, om overal het STOP-principe in realiteit te kunnen
omzetten en om de openbare ruimte terug te geven aan
voetgangers, aan families en aan kinderen.”

Photo by Ali Yahya on Unsplash
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MOBILITEIT

Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
licht toe:
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“De Stad zal via een uitgebreid ‘ramenplan’ en via een
verhoging van het aantal isolatiewerken aan daken
en gevels haar gebouwen energie-efficiënt maken, te
beginnen bij de plaats waar de ‘klimaatgeneratie’ opgroeit:
de scholen.
Voor de productie van schonere energie blijft de stad haar
daken voorzien van zonnepanelen. De inspanningen om
de milieu-impact te verminderen van het wagenpark en
de talrijke openbare aanbestedingen zullen nog worden
aangescherpt.
Duurzame voeding in crèches, scholen, ziekenhuizen en
woonzorgcentra zal zowel de smaak als de kwaliteit van
de maaltijden verbeteren. Tot slot zullen er sensoren op
straat worden gehangen om de kwaliteit van de lucht die
we inademen te monitoren.“
aldus Benoit Hellings, Schepen van Klimaat en Sport.

Photo by Matt Artz on Unsplash
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KLIMAAT

Het klimaat is tegenwoordig een bekommernis van elke
burger. De besturen van moderne steden moeten daarom
het goede voorbeeld geven door zelf hun energieverbruik te
verlagen.
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“Er zullen 8 wijkraden worden opgericht, waarvan 3 in 2020.
Zij zullen de inwoners samenbrengen op een plaats waar kan
worden ontmoet en overlegd.
De eerste wijkraad krijgt 1 miljoen euro participatief budget
toegewezen. Om de Brusselaars zin te geven om deel
te nemen aan dit avontuur, zullen wijkfacilitators en een
expertisecentrum het bestaande team versterken.
Een projectoproep zal gericht zijn op de ondersteuning
van burgerinitiatieven die moeten leiden tot innovatieve
acties op sociaal en duurzaam vlak. De Brusselaars worden
op die manier uitgenodigd om de Stad mee vorm te geven.”
aldus Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind,
Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing

Photo by Thomas Lambert on Unsplash
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PARTICIPATIE

De stad Brussel wil het concept van burgerparticipatie opnieuw
uitdenken.
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STADSVERNIEUWING

Het duurzaam wijkcontract Jonction maakt verschillende
stadsvernieuwingsprojecten mogelijk, onder andere het
project “stadspark”, een kwalitatieve plek waar buurtbewoners
zich kunnen ontspannen, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen
spelen.

“De sociaal-economische projecten van de
Stadsvernieuwingscontracten ‘Citroën-Vergote’
en ‘Heyvaert-Poincaré’ zullen worden uitgevoerd.
Deze talrijke sociale initiatieven op vlak van opleiding,
jeugd en milieuworden getrokken door lokale actoren
en zullen elke inwoner de kans geven om zich te
ontplooien in zijn of haar wijk.
In het kader van het wijkcontract Bockstael wordt het
Bockstaelplein in Laken en de omgeving errond opgefrist:
er wordt een grote en gezellige esplanade aangelegd
voor voetgangers, er worden nieuwe bomen geplant,
er worden stadsmeubilair geplaatst en er worden
ontspanningsruimtes voorzien. In de Marollenwijk zal
het project ‘Made in Marolles’ acties van bewoners en
lokale actoren ondersteunen om zo de sociale cohesie
en gezelligheid in de wijk te vergroten”,
aldus Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind,
Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing
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Er wordt een «kauwgomplan’ gelanceerd (met informatiecampagne en het schoonmaken van straten zoals bijvoorbeeld de Nieuwstraat), alsook een “toiletplan” (testen van nieuwe urinoirs, reflectie
over het betrekken van handelaars,…).

“Meer dan ooit streeft de stad ernaar ‘zero waste’
te worden, en dat door sensibilisering en concrete
maatregelen voor bewoners (uitdagingen op vlak
van zero waste, gratis workshops), voor organisatoren van
evenementen, handelaars en de administratie. Om het
personeel in zijn werk te ondersteunen, investeert de Stad
in lichter, stiller en minder vervuilend materiaal”,
benadrukt Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten,
Openbare Netheid en Dierenwelzijn.

Photo by Eric Danhier
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OPENBARE NETHEID

Een nette stad is een van de legitieme vragen van haar inwoners.
De Stad voert de strijd tegen sluikstorten op door nieuwe werktechnieken in te voeren (camera’s, bestrijden van het illegaal dumpen op bouwterreinen, buurtonderzoeken…). Er zullen ook nieuwe
thuisophalingen van grofvuil aangeboden worden.
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Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten, Openbare
Netheid en Dierenwelzijn, licht toe:

“Het groene erfgoed van Brussel, waar de Brusselaars
graag gaan wandelen, zal opnieuw stralen met de
renovatiestudie van het Meudonpark en de Marguerite
Durassquare. Om nog maar te zwijgen van de renovatie
van het Warandepark, het hart en de groene long van het
stadscentrum.
Ten slotte zal de invulling van de 11 hectare grote
boomkwekerij en serres van de Stad Brussel, essentieel
voor de vergroening van Brussel en de duurzame
voedselvoorziening van de Brusselaars, opnieuw worden
bekeken om te beantwoorden aan de uitdagingen van de
steden van morgen.”

Photo by Eric Danhier
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GROENE RUIMTEN

De missie van de dienst Groene Ruimten: een groenere en aangenamere stad met gezonde lucht, door de Stad intensief te vergroenen en door het aanleggen van meer speeltuinen zoals bijvoorbeeld in de Versailles-wijk.
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De begeleiding bij werven in handelswijken zal versterkt worden door de komst van coördinatoren die dit
beleid uitvoeren en de invoering van een gemeentelijke ‘werfpremie’ voor een budget van 100.000 euro”,
verklaart Fabian Maingain, Schepen van Economische
Zaken, Werkgelegenheid, Smart City en Administratieve
Vereenvoudiging.

Photo by Olaia Irigoien on Unsplash

HANDEL
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“De budgetten die gepland zijn voor 2020 zullen het
mogelijk maken om het commercieel ondersteuningsbeleid van Stad Brussel te bestendigen. Dit
budget zal de uitvoering van het Commercieel Ontwikkelingsplan en investeringen en ondersteuning in
elke commerciële zaak mogelijk maken. Ten slotte zijn
de nodige middelen voorzien om de Zuidfoor in stand
te houden.

35 • Budget 2020 Begroting

“Ook al zijn we volop bezig met de verhuizing naar
een nieuw administratief centrum, ik wil dat de burgers kunnen blijven genieten van een kwaliteitsvolle
dienstverlening en ons personeel van een zo aangenaam mogelijke werkomgeving. Daarom zullen we
een groot deel van ons budget besteden aan het beter uitrusten van onze gebouwen - of het nu gaat om
het Administratief centrum of de gedecentraliseerde
kantoren en verbindingsbureaus. Zo kunnen we ze
nog comfortabeler, functioneler en met meer zichtbare en passende communicatie inrichten.
Een ander deel van ons investeringsbudget gaat naar
de verdere renovatie van onze begraafplaatsen, de
erfgoedparels van de Stad”.
legt Ahmed El Ktibi, Schepen van Burgerlijke Stand,
Bevolking en Internationale Solidariteit, uit.

Photo by Ev on Unsplash
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BEVOLKING EN DEMOGRAFIE

De diensten Burgerlijke Stand en Bevolking zijn het eerste
contact van onze Stad met de burger.
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“Infrabel legt de Clovislaan volledig open voor de vernieuwing van het gewelf van de spoortunnel: de Stad
maakt gebruik van deze werken om de laan volledig
heraan te leggen, met meer ruimte voor fietsers, ontmoetingen, ontspanning en meer groen. Dezelfde elementen staan centraal in ons project voor het einde van
de Reper-Vrevenstraat. Nu nog een verloren openbare
ruimte, in de toekomt een echt Lakens plein op maat
van de wijk. De bewoners zijn alvast erg enthousiast.
Basisschool Klavertje Vier krijgt een echt voorplein en
het historische Vrijheidsplein nog meer allure. Via onze
studie naar verbindingen tussende boven- en benedenstad, willen we ook werken aan de verbindingsas om
meer verbindingen en ontmoetingen te creëren in de
openbare ruimte.”
Khalid Zian, Schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen, voegt daaraan toe:

“In 2020 plant Openbaar Patrimonium een heleboel
verschillende projecten. Onze historische architectuur,
waarvan het Stadhuis wellicht het meest emblematische
is, blijft beschermd om zo de weelderige omgeving van
onze illustere Grote Markt te behouden. De renovatie
en het onderhoud van een groot aantal publieke gebouwen, scholen, buurthuizen vormen een belangrijke
en essentiële investering. Vervolgens zullen de werven
van grote projecten zoals de herinrichting van de Beurs
en het nieuwe Administratief centrum, «Brucity», dat de
diensten voor de burgers zal centraliseren, geïntensifieerd worden.”
“Het lastenboek nodig voor de start van de renovatie van
de Beurs is zo goed als klaar. De werken zullen begin
2020 van start gaan. De realisatie van dit project - een
samenwerking tussen de Stad, het Gewest, het federale
niveau en Feder, is in volle gang!”,
aldus Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.
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38 • Budget 2020 Begroting

STEDENBOUW

Op het vlak van de openbare ruimte verklaart Ans Persoons,
Schepen van Stedenbouw, Openbare ruimte en Nederlandstalig(e) Onderwijs en Aangelegenheden:
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Het betreft een budget dat voornamelijk investeert in de
renovatie en ontwikkeling van culturele instellingen (KVS,
ADAM Brussels Design Museum, het Archief maar ook
Les Riches Claires), alsook in de oprichting van nieuwe
museuminstellingen (Maison Patricienne en Musée du Chat)
en ter ondersteuning van een opkomende cultuur die voor
iedereen toegankelijk is (Parcours Street Art).

“Een budget dat zich blijft inzetten voor toegankelijkheid en decentralisatie door projecten in ziekenhuizen
of bejaardentehuizen te ondersteunen, een publiek dat
nog te vaak wordt uitgesloten van elke culturele ervaring.
Een investeringsbudget dat de toewijding van de Stad
weerspiegelt en dit ten voordele van de culturele sector en alle doelgroepen”,
aldus Delphine Houba, Schepen voor Cultuur, Toerisme en
Grote Evenementen.
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40 • Budget 2020 Begroting

CULTUUR

We bevinden ons momenteel in een zeer alarmerende
situatie voor culturele organisaties met de door de Vlaamse
Regering aangekondigde bezuinigingen. De Stad blijft investeren in haar Franstalige en Nederlandstalige culturele
centra en projecten.
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Fabian Maingain, Schepen van Economische Zaken,
Werkgelegenheid, Smart City en Administratieve Vereenvoudiging: “Deze investeringen zullen de werking

van onze administratie veranderen om het leven van
burgers en bedrijven in Brussel te vergemakkelijken”.
Als ‘Smart City’ zal de Stad zich aansluiten bij een consortium van Europese steden met als doel een positieve
energiewijk te creëren.
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BRUSSEL, DIGITALE STAD
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“In het kader van de bouw van het nieuwe administratieve centrum investeert de Stad fors in de vernieuwing van haar IT-infrastructuur.
De Stad investeert 22,5 miljoen euro om de digitale
transitie naar een volledig geconnecteerde,moderne
en efficiënte administratie op gang te brengen”,
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“Het nieuwe sportterrein in Haren, de nieuwe
multisportzaal Nieuwland in de Marollen, de
renovatie van de twee terreinen in de Modelwijk,...
het zijn slechts enkele projecten om dat doel
te bereiken. Een Masterplan voor de algemene
modernisering van de Baden van het Centrum
wordt gelanceerd: de funderingen zullen
gerenoveerd worden en een studieproject wordt
opgestart voor de sportieve, culturele en sociale
activiteiten die plaatsvinden in dit emblematische
gebouw in het hart van de Marollenwijk.
Door iedereen toegang te geven tot de sportzalen,
terreinen en pistes geven we iedereen een sportvoorproefje”,
verzekert Benoit Hellings, Schepen van Klimaat en
Sport.
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SPORT

Een moderne en duurzame plek om dicht bij huis te kunnen sporten, dat is waar de Stad Brussel naar streeft.
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”De actiedomeinen van de cel Gelijke Kansen zijn
bijgevolg ook divers en transversaal.
Wij zullen een actieplan tegen racisme opzetten,
een actieplan LGBTQI+ voorstellen, het actieplan
rond handicap en de toegankelijkheid van de publieke gebouwen realiseren en de strijd tegen straatintimidatie en geweld ten aanzien van vrouwen
blijven steunen tijdens onze Week van de Rechten
van de Vrouw”,
aldus Khalid Zian, Schepen van Huisvesting, Openbaar
Patrimonium en Gelijke Kansen.
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GELIJKE KANSEN

“Allen verschillend maar allen met gelijke rechten!“:
dat is het standpunt dat de Stad Brussel al jaren verdedigt. In 2020 de Stad blijven strijden voor het behoud van
de diversiteit van haar burgers, want zij zijn het die de
Stad bijzonder en verrijkend maken.
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PERSCONTACT
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CONTACTPERSOON VOOR DE PERS:
Maïté Van Rampelbergh,
Woordvoerster van de Burgemeester van de Stad Brussel
Maite.vanrampelbergh@brucity.be // 0498/48 37 13
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