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INLEIDING

Alle Brusselaars moeten de kans krijgen op een betere toekomst, in een stad die zich continu aanpast om aan de behoeften van haar 
inwoners te voldoen. De ontwikkeling van de Stad moet in die mate georganiseerd worden dat ze in de komende tien jaar het hoofd kan 
bieden aan de grootste demografische, economische en sociale uitdagingen en zich resoluut als Europese hoofdstad en hedendaagse 
metropool kan vestigen. 
De meerderheid PS-sp.a, MR-Open VLD heeft dus de ambitie om de Stad Brussel nieuw leven in te blazen. 

Veel inwoners van Brussel lijden te veel onder de economische en financiële crisis en haar sociale gevolgen. Het spreekt voor zich dat 
de overheden van de Stad Brussel de sociale leefomstandigheden van onze inwoners niet op hun eentje kunnen veranderen, maar we 
kunnen er wel toe bijdragen om Brussel op weg te helpen naar nieuwe bloei en erop toezien dat de geproduceerde rijkdom ten goede 
komt aan alle Brusselaars.

Vooral op socio-economisch vlak moet de Stad absoluut haar beleid veranderen. Het gaat immers om de levenskwaliteit van de inwon-
ers, hun toekomst en die van hun kinderen en naasten. Het gaat om de toekomst van de jongeren van onze stad.
Het komt er dus op aan om de aantrekkingskracht van Brussel als investeringszone te versterken, de creatie en ontwikkeling van econo-
mische en commerciële activiteiten te ondersteunen, en de Stad te voorzien van nieuwe aantrekkelijke factoren op het vlak van toerisme 
en evenementen. 

In dat opzicht wil de nieuwe meerderheid de middelen van de Stad Brussel, het OCMW en alle paragemeentelijke verenigingen inzetten.

Om de Brusselaars zo goed mogelijk te blijven dienen, moet er meer woongelegenheid gecreëerd worden en moeten de wijken worden 
uitgerust met crèches, scholen, en sociale, culturele en sportvoorzieningen in kwalitatieve openbare ruimtes. Dankzij het OCMW en de 
openbare ziekenhuizen zal de Stad Brussel haar kwalitatief gezondheids- en sociaal beleid ten dienste van iedereen voortzetten.
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EEN ECONOMISCHE EN SOCIALE 
DYNAMIEK TEN VOORDELE VAN 
DE BRUSSELAARS:                                   
DE UITVOERING VAN DE «GROTE PROJECTEN»  

De meerderheid PS-sp.a, MR-Open VLD zal een actief beleid voeren voor de ontwikkeling van Brussel door de uitvoering van «grote 
projecten». Die zullen niet alleen bijdragen tot de nodige herinrichting van de Stad, maar zullen de Stad ook nieuwe economische energie 
geven en werkgelegenheid creëren. Deze legislatuur moet de start zijn van grote projecten, waarvan sommige onvermijdelijk langer zullen 
duren dan de periode van de huidige ambtstermijn 2012-2018 door de omvang van de investeringen of de werkzaamheden die ermee 
gepaard gaan. Maar om de Stad te veranderen, moet dat nieuwe beleid nu al, met alle Brusselaars, aangevat worden.

Het Heizelplateau: het NEO-project, een nieuwe woonwijk en een internationale toekomst voor Brussel, hoofdstad van Europa:
• oprichting van een congrescentrum;
• oprichting van een winkelcentrum en nieuwe buurtwinkels;
• creatie van een aanbod van gemeente- en privéwoningen;
• ontwikkeling van een vrijetijdsaanbod;
• inrichting van een nieuwe groene long in de Stad;
• verbetering van de toegankelijkheid van de site en van de mobiliteit op de site.

Een nieuw hart voor de hoofdstad:
• creatie van echte pleinen voor de Beurs, De Brouckère en Fontainas en de herinrichting van de lanen in het centrum;
• versterking van de verbindingen en routes, zowel tussen de bovenstad en de benedenstad als op de Noord-Zuidas;
• inrichting van een echt plein voor de Zavel.

Ondersteuning van grote toeristische en culturele projecten:
• ondersteuning van de oprichting van het Museum van Europa;
• herbestemming van de Beurs als nieuwe culturele en toeristische trekpleister;
• actieve samenwerking voor de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst.

EEN ECONOMISCHE DYNAMIEK VOOR DE TEWERKSTELLING VAN DE BRUSSELAARS

De nieuwe Brusselse meerderheid bevestigt haar ambitie om de fundamenten te leggen voor een kwalitatieve stedelijke omgeving en een 
lokaal bestuur in dienst van een dynamische en gevarieerde economie, die moet leiden tot nieuwe welvaart en duurzame jobs.

Daarvoor moet de gemeentelijke overheid haar verantwoordelijkheid opnemen, want zij staat het dichtst bij de inwoners en de lokale 
economische activiteiten.

In dat opzicht zal de nieuwe meerderheid haar verschillende bevoegdheden inzetten om de administratieve en beslissingsprocedures 
nauwkeuriger, transparanter en sneller te maken door de kosten ervan te drukken. Bovendien moet de creatie worden aangemoedigd 
van een nieuwe economische dynamiek die de inwoners meer kansen geeft om een goede baan te vinden, een project te lanceren of 
een onderneming op te starten. 

EEN VERNIEUWENDE AANPAK OM DE ONTWIKKELING VAN DE BRUSSELSE HANDEL TE ONDERSTEUNEN

Een reeks acties om de Brusselse handel, horeca en markten een boost te geven

De handelszaken, horeca en markten zijn essentiële activiteiten in en voor de Stad. De nieuwe meerderheid zal verschillende acties 
ondernemen om de activiteiten te steunen en te ontwikkelen die bijdragen tot de animatie van de Stad door te proberen een evenwicht 
te vinden tussen de verschillende functies, om buurtwinkels te creëren die aan de dagelijkse behoeften van de inwoners van alle wijken 
van de Stad voldoen, om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de Brusselse handelszaken bij bezoekers van buitenaf te versterken en zo 
mee te bouwen aan de bedrijvigheid, de economische dynamiek en de uitstraling van de Stad.

Een beleid voor een betere toegang tot tewerkstelling en de oprichting van ondernemingen

De nieuwe meerderheid zal steunen op de energie en ambitie van de mensen op het terrein (tewerkstelling en opleiding, ondernemingen 
en handelszaken) om de nodige acties te ondernemen, om de toegang tot of de terugkeer naar de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen en 
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mensen te begeleiden bij de oprichting of ontwikkeling van een handelszaak of onderneming. Daarvoor moeten een betere coördinatie 
en nieuwe samenwerkingsverbanden op poten worden gezet, moeten de activiteiten versterkt en gedecentraliseerd worden, moeten er 
pilootprojecten georganiseerd worden enz.

Nieuwe uitdagingen kiezen die gunstig zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de stadseconomie

De stad van de toekomst wordt gebouwd als antwoord op de uitdagingen waarmee ze te kampen krijgt en de kansen die ze voor zichzelf 
kan creëren. Of het nu gaat om de aantrekking van nieuwe investeringen van buitenaf, of om de evaluatie van de economische impact 
die gecreëerd wordt door de vooruitzichten van «intelligente stad» en «creatieve stad», de nieuwe meerderheid zal ervoor zorgen dat ze 
de middelen heeft om de economische welvaart van Brussel voor te bereiden.

DE INTERNATIONALE ONTWIKKELING EN TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN BRUSSEL

België leeft van haar internationale betrekkingen en de hoofdstad moet daartoe bijdragen. Als nationale en Europese hoofdstad is 
de Stad Brussel één van de meest internationale en kosmopolitische metropolen ter wereld.

Het toerisme (business, congres of vrije tijd) is niet alleen de motor van de economische, maar ook van de culturele en sociale 
ontwikkeling.

De Stad zal haar toeristische activiteiten tot de essentie terugbrengen door zich sterker te richten op thema’s die het imago van 
Brussel in de verf zetten, maar ook door de kwalitatieve en geïntegreerde ontwikkeling van grote stadsevenementen en door grote 
culturele manifestaties en tentoonstellingen aan te trekken.

HUISVESTING EN WOONKLIMAAT

Een daadkrachtig beleid in termen van huisvesting en woonklimaat is onontbeerlijk voor de inwoners van Brussel. Bovendien moet het 
afgestemd worden op een stedelijke ontwikkeling ten gunste van de hele gemeenschap. 

Het recht op een fatsoenlijke woning moet concreet worden en de Stad Brussel en het OCMW moeten zich inzetten voor de bouw 
van nieuwe vrije huurwoningen, middenklassewoningen en sociale woningen, en dat in samenwerking met het Gewest. 

Een ongeschikte of ongezonde, een onbetaalbare of geen woning, dat zijn de eerste factoren die leiden tot uitsluiting. Daarom zal aan 
de renovatie van woningen speciale aandacht worden besteed. 
 

ALGEMENE ONTWIKKELING:
DE STAD TEN DIENSTE VAN DE MENSEN
HET JONGE KIND

Voorrang geven aan de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind vanaf de eerste levensweken, biedt een garantie voor de 
harmonieuze ontwikkeling van het kind en van zijn toekomst.

Het is voor de Stad Brussel een heuse uitdaging om aan de noden van kinderen en ouders te blijven voldoen ondanks de sterke bevol-
kingsgroei in het gewest. Elk gezin - groot, klein, samengesteld, met één of twee ouders - heeft nood aan opvang en activiteiten voor 
jonge kinderen. Om ervoor te zorgen dat jonge gezinnen in Brussel blijven, is zowel de steun aan ouders als het aanbod van opvangdien-
sten en -plaatsen voor het jonge kind een uitdaging van kapitaal belang geworden.  

OPENBAAR ONDERWIJS

Als ontmoetingsplaats hebben Huizen voor het Kind en Jeugdcentra een voorbeeldfunctie aangezien kinderen er leren om in groep 
samen te leven. Daarom moeten ze een samenleving weerspiegelen waar via overleg akkoorden worden gesloten om problemen en 
tegenstrijdigheden op te lossen. We gaan ervan uit dat diversiteit bijdraagt tot een rijke cultuur. Daarom moeten we kinderen en jongeren 
klaarstomen om als verantwoordelijke burgers door het leven te gaan en bij te dragen tot een democratische, emanciperende, solidaire 
en pluralistische samenleving met respect voor alle culturen. Daarbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan kinderen en jongeren 
uit de armste gezinnen die op sociaal, economisch en cultureel vlak een achterstand hebben, zodat ook zij de kans krijgen om zich te 
ontplooien.
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JEUGD

Een uitstekend onderwijssysteem is een systeem waarin de waarden van emancipatie en vrijheid, van gelijkheid en broederschap, van 
respect en verdraagzaamheid verankerd zijn, en waar leerlingen de kennis en vaardigheden opdoen die ze hun leven lang nodig hebben. 
Het onderwijs van de Stad Brussel verdedigt de volgende universele waarden en principes: menselijkheid, verdraagzaamheid, billijkheid, 
respect, solidariteit, neutraliteit, vrijheid van gedachte, pluralisme, openheid en democratie. Om ervoor te zorgen dat iedereen slaagt, 
is onderwijs van topkwaliteit, dat toegankelijk is voor iedereen, zonder onderscheid, van cruciaal belang. 

SOCIALE ACTIE EN GEZONDHEID
De sociale actie streeft emancipatie en autonomie van de burgers na.
Daarom zal de sociale hulpverlening ondersteund blijven worden door stimuli om de geholpen mensen een opleiding te bieden en aan het 
werk te zetten. We moeten echter ook onze globale acties voortzetten in dienst van de kansarme Brusselaars, meer bepaald wat betreft 
het teveel aan schulden, leefkosten, toegang tot cultuur enz.
 
Hetzelfde geldt voor het gezondheidsbeleid. Naast de globale verbetering van de leefomgeving van elke persoon is het voor ons een 
absolute prioriteit dat de inwoners van Brussel toegang hebben tot kwalitatieve sociale diensten en zorgverlening. In dat opzicht steunen 
en verdedigen we de gezondheidszorg van de openbare ziekenhuizen waarvan iedereen vandaag massaal de medische kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de sociale roeping erkent.

Om te vechten tegen de discriminatie waar personen met een handicap mee te maken krijgen, zal de meerderheid voorrang geven aan 
de toegankelijkheid van die personen tot de Stad en hun integratie in het sociale en beroepsleven.

SENIOREN
De aanwezigheid van een groeiend aantal senioren in onze samenleving is een teken van rijkdom. Ze beschikken immers over een unieke 
ervaring en zijn in die zin een onontbeerlijke bron van kennis en advies voor jongere mensen. Het pensioen is geen synoniem voor inac-
tiviteit, integendeel. Senioren zijn actief in alle domeinen van onze samenleving: onderwijs, gezondheid, cultuur, het verenigingsleven, de 
politiek enz. De Stad speelt een belangrijke rol in de verbetering van de autonomie van senioren en van hun leefomgeving, maar moet hen 
ook de kans geven om ten volle deel te nemen aan het politieke, culturele, economische, sociale en verenigingsleven van hun gemeente.

Ten slotte moet er ook een gepaste oplossing gevonden worden voor mensen die hun autonomie verliezen. Daarom staat de Stad achter 
de inspanningen van het OCMW om het aantal plaatsen in RVT te doen toenemen, maar ook voor de behandeling van ouderdomsziekten 
(Alzheimer, mentale stoornissen …), of handicaps.

BRUSSEL, CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA
Kunst en cultuur zijn essentiële motoren van individuele en collectieve emancipatie. Ze bieden een venster op zichzelf en op de wereld, 
en spelen een recreatieve, educatieve en creatieve rol. 
Omdat Brussel de ambitie heeft om een cultureel aantrekkelijke Europese stad te worden, steunt de Stad de organisatie van grote kunst- 
of culturele projecten (museum voor moderne kunst, biermuseum enz.).
Bovendien zal de meerderheid de creatie van kunst en van kunstenaars prioritair ondersteunen, door ruimte te maken voor ateliers en 
opleidingen, en hen te helpen hun werken te verspreiden.
Ten slotte is toegang tot cultuur voor iedereen een primordiale doelstelling waaraan zal worden voldaan door de bestaande sociale 
middelen te behouden, maar ook door opnieuw te investeren in de culturele middelen van de Stad. 

GELIJKHEID VAN KANSEN
De Stad Brussel bestrijdt discriminatie op alle vlakken. Ook vandaag wil ze zich blijven inzetten voor een samenleving waar alle burgers 
gelijk zijn wat hun rechten en plichten betreft. In het bijzonder de gelijkheid tussen mannen en vrouwen is voor de meerderheid een 
prioriteit in het beleid van de Stad.

Ze staat dicht bij de burger en is dus de plek bij uitstek waar concrete maatregelen voor de integratie, de gelijkheid en de promotie van 
diversiteit kunnen worden ingevoerd.

De Stad Brussel zal meewerken aan de herdenking van de honderdste verjaardag van de Grote Oorlog 1914-1918. Ze zal pedagogische 
activiteiten organiseren om de jonge inwoners van Brussel bewust te maken van de gevaren van nationalisme, racisme en uitsluiting, 
maar ook om de rechten van de mens en Vrede te promoten.

EREDIENSTEN EN SCHEIDING TUSSEN KERK EN STAAT
We zijn bijzonder gehecht aan de scheiding van Kerk en Staat (laïcisme), de neutraliteit van de Staat en de overheid, en de drie grond-
wettelijke basisprincipes in termen van erediensten en scheiding van Kerk en Staat, in het bijzonder: gelijkheid en niet-discriminatie, de 
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vrijheid van eredienst en meningsuiting, en de onafhankelijkheid van erediensten en filosofische stromingen.

We ijveren voor een gelijke behandeling tussen de verschillende erediensten en de andere erkende filosofische stromingen (vrijzinnigheid) 
en blijven ervoor pleiten dat de Stad Brussel de dialoog tussen de diverse gemeenschappen op haar grondgebied aanmoedigt.

SPORT
Iedereen moet de kans krijgen om fysieke en sportieve activiteiten uit te oefenen, ongeacht de beschikbare middelen, leeftijd, geslacht, 
handicap, tijd of plaats. Een fysieke of sportieve activiteit draagt bij tot de ontwikkeling, integratie en sociale cohesie van mensen in onze 
maatschappij. Bovendien is het een menselijke activiteit die steunt op essentiële sociale, educatieve en culturele waarden. Sport draagt 
bij tot integratie, deelname aan het gemeenschappelijke leven, verdraagzaamheid, aanvaarding van verschillen en de naleving van regels.
Om die redenen zal er meer aandacht worden besteed aan sport voor iedereen en zullen clubs meer gesteund worden. Naast de promo-
tie van de sportwerking wil de Stad bovendien nog meer grote sportevenementen ontvangen op haar grondgebied.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De nieuwe meerderheid zal er op toezien dat de Stad haar onthaalfunctie verder ontwikkelt en blijft deelnemen aan de netwerken 
voor internationale thematische uitwisseling tussen grote steden in Europa en wereldwijd. 

Ze zal ook haar initiatieven in termen van internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking voortzetten, niet alleen via 
de bestaande partnerschappen, maar ook door er nieuwe te ontwikkelen, meer bepaald met de stad Kinshasa en met Marokko. 
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RESPECT EN GEZELLIGHEID
IN EEN VEILIGE STAD                             
     

VEILIGHEID
Elke Brusselaar moet zich in alle veiligheid in alle wijken van de Stad kunnen verplaatsen en er kunnen werken en leven. Fysieke veiligheid 
is immers een basisrecht van elke burger. De openbare rust en individuele veiligheid waarborgen, is een essentiële taak van de overheid 
en een uitdaging die we vastberaden aangaan. De nieuwe meerderheid wil vooral de preventieve aanwezigheid van politiemensen in de 
wijken versterken zodat er minder interventies nodig zijn. Hiervoor zal zij onder andere verdere inspanningen leveren om effectief meer 
manschappen te krijgen van de federale overheid, zoals enige tijd geleden werd aangekondigd en beloofd. 

De veiligheid moet echter ook op een algemene en aangepaste manier worden aangepakt. Opleiding, sensibilisering, preventie, repres-
sie, herintegratie en solidariteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Eigenlijk is veiligheid ook een kwestie van strijd tegen ongelijkheid. Meer nog, het is een permanent gevecht om bestaanszekerheid te 
garanderen voor iedereen.

NETHEID EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE RUIMTE EN GROENE RUIMTEN
Elke inwoner heeft het recht om geboren te worden, op te groeien en oud te worden in een kwalitatieve leefomgeving waarin de openbare 
ruimte, die beschouwd wordt als «gemeengoed bij uitstek», netjes is en permanent onderhouden wordt.

De netheid en het onderhoud van de openbare ruimte zijn essentiële factoren voor de kwaliteit van het leven in de Stad. Meer nog, ze 
bevorderen de sfeer in de Stad en dragen bij tot een gevoel van veiligheid. De coherente en dynamische beleidsmaatregelen op het vlak 
van netheid die 6 jaar geleden werden ingevoerd, zullen voortgezet en versterkt worden. Bovendien zullen er specifieke inspanningen 
geleverd worden om de kwaliteit van de openbare ruimte in het weekend te garanderen en de parken nog beter te onderhouden.

Onder de natuurlijke bronnen vormen onze groene ruimten een essentiële factor voor een aangename stedelijke omgeving. Ze vervullen 
niet alleen een voor de hand liggende sociale functie als ruimte voor verademing, ontspanning en ontmoeting, maar ook een ecologische 
functie op het vlak van biodiversiteit. De nieuwe meerderheid wil dus de talrijke bestaande groene ruimten opwaarderen en echte groene 
netwerken creëren in de hele Stad.

STEDENBOUW EN STEDELIJKE HEROPLEVING
Rruimtelijke inrichting, stedenbouw en het beleid rond stedelijke en commerciële heropleving liggen aan de basis van de kwaliteit van het 
leven in een stad. De Stad moet voldoen aan de nieuwe demografische en sociale uitdagingen door aan de Brusselaars een dynamische 
stad te bieden waar het aangenaam leven en werken is. 

De nieuwe meerderheid wil de inspanningen voortzetten om kwestbare wijken te doen heropleven. 

De meerderheid zal alle nodige inspanningen leveren om kwetsbare wijken nieuw leven in te blazen. Ze zal ook proberen te voorkomen 
dat de middenklasse wegtrekt uit de stad.

Bovendien zal de meerderheid voorrang geven aan de opwaardering van het architecturale erfgoed van Brussel en zal ze een 
hedendaagse en duurzame stadsontwikkeling en architectuur ondersteunen.

MOBILITEIT EN PARKEREN
De mobiliteit van morgen moet de Stad toegankelijk maken voor iedereen, zorgen voor een aangename leefomgeving en toelaten dat er 
activiteiten kunnen worden georganiseerd die essentieel zijn voor een levendige en aantrekkelijke stad (om te wonen en te werken, voor 
ondernemingen, handelszaken, voor cultuur, toerisme, in termen van gezondheid, vrije tijd en ontspanning). 

Om die toegankelijkheid en een duurzame mobiliteit in de Stad te garanderen, wil de nieuwe meerderheid vooral voorrang geven aan de 
intermodaliteit en de complementariteit tussen de verschillende vervoermiddelen en wil ze verplaatsingen bevorderen met respect voor 
de volgende diversiteit: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto.

De Stad moet dus bijdragen tot een betere kwaliteit van de zachte vervoermiddelen (goede voet- en fietspaden), ze moet ervoor zorgen 
dat de Brusselaars en de bezoekers de voorkeur geven voor het openbaar vervoer, en ze moet zorgen voor minder verkeersopstoppin-
gen door het sluipverkeer tegen te gaan en een parkeerbeleid te voeren dat alle Brusselaars en de Stad zelf ten goede komt.



BESTUUR                                                 
          

KWALITEIT VAN DE DIENSTEN EN HET PERSONEEL
De overheidsdiensten zijn essentieel. Het is onontbeerlijk dat het bestuur volledig in dienst van de bevolking staat.
Er zal voorrang gegeven worden aan een modern en efficiënt overheidsbestuur door de administratie te reorganiseren, opnieuw te 
motiveren en te decentraliseren.
Een kwalitatief onthaal, de vereenvoudiging van de administratieve stappen en een grotere transparantie van de procedures zijn belang-
rijke doelstellingen die de meerderheid wil realiseren in overeenstemming met het administratieve management van de Stad, maar ook 
door te luisteren naar de burgers die uitgenodigd zullen worden om nog meer bij te dragen tot de definitie van die doelstellingen. 

EEN DUURZAME STAD  
Het verantwoordelijke beheer van de natuurlijke bronnen voor de toekomst van ons ecosysteem en het leven van de huidige en komende 
generaties begint zich op te dringen. 
De Stad Brussel moet het voorbeeld geven en een manier vinden om ons verbruik van water, energie, grond, voedsel enz. rationeler te 
beheren. Bovendien moet ze de inwoners van Brussel blijven sensibiliseren en blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid, in het bijzon-
der door voorlichting over het milieu in de scholen. 

PARTICIPATIE
De nieuwe meerderheid wil meer overleg en participatieve initiatieven organiseren om de inwoners aan te sporen zich in te zetten 
voor hun wijk zodat ze zich er thuis voelen en om hen nog meer te betrekken bij de toekomst van hun Stad.

LOKALE FINANCIËN
Dankzij de middelen en financieringsbronnen waarover de Stad beschikt, kan ze haar bevoegdheden uitoefenen en actie ondernemen 
voor het welzijn van de gemeenschap. Op verschillende domeinen worden de diensten van de Stad Brussel echter ook gebruikt door de 
inwoners van heel het gewest of heel het land. Daarom willen we dat Brussel correct gefinancierd wordt en dat de federale overheid en 
de gefederaliseerde entiteiten hun verantwoordelijkheid dus nemen.
Enkel vanuit dat standpunt kunnen we een correcte en solidaire fiscaliteit handhaven voor onze inwoners, onder meer door ons in 
te zetten voor het behoud van de aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 6 %.

Bovendien zal de nieuwe meerderheid naast de herverdelende functie nog een intelligente fiscaliteit ontwikkelen die aanzet en ontraadt. 
In die geest zullen we de voor- en nadelen afwegen van de afschaffing van een reeks heffingen, die ofwel negatieve signalen zijn en de 
Stad schaden, of te veel administratief werk vereisen (zowel voor de administratie, als voor de burgers of voor ondernemingen), en die 
weinig inkomsten genereren. 

Daarnaast zullen de schulden beter beheerd en de uitgaven beter gecontroleerd worden. 

En ten slotte zullen de middelen van de overheid worden ingezet en eventueel gelinkt worden aan private middelen, meer bepaald 
om meer investeringen met lokale en duurzame economische gevolgen te kunnen doen.

EEN DIGITALE STAD VOOR IEDEREEN
Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn een fantastische manier om de burger te informeren en hem het leven in tal van 
opzichten gemakkelijker te maken (toegang tot tewerkstelling en cultuur, e-service, minder verplaatsingen enz.). Als we die toegang 
echter niet voor iedereen verzekeren, kan die technologie echter een nieuwe bron van uitsluiting vormen. In die zin is het dus essentieel 
dat er ambitieuze beleidsmaatregelen worden genomen voor de digitalisering en elektronische overdracht van informatie, documenten 
en diensten van de Stad, maar er moeten ook doeltreffende maatregelen genomen worden om de digitale kloof te verkleinen (opleiding, 
uitbreiding van openbare computervoorzieningen enz.).





13

II. HET BELEIDS-
 PROGRAMMA
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EEN ECONOMISCHE 
EN SOCIALE DYNAMIEK 
TEN VOORDELE VAN DE 

BRUSSELAAR               
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 › GROTE PROJECTEN
Een nieuwe administratieve cel onder het gezag van de burgemeester zal, samen met de bevoegde schepenen en administratieve 
diensten, de coördinatie op zich nemen van ontwikkelingsstrategieën voor de stad en grote stadsprojecten. 

DE HEIZEL: NEO, EEN INTERNATIONALE TOEKOMST VOOR BRUSSEL, 
HOOFDSTAD VAN EUROPA.
Onze visie, onze prioriteiten en engagementen: 3000 jobs creëren via de ontwikkeling van een nieuwe economische, toeristische en 
culturele ontwikkelingspool met aandacht voor vrije tijd en samenleven. 

1. Bouw van een conventiecentrum

Het internationale ontwikkelingsplan van Brussel heeft een aantal infrastructurele tekorten blootgelegd die Brussel hinderen in de rol 
van internationale hoofdstad. Het is des te meer betreurenswaardig dat Brussel ijvert om dat statuut te versterken en om een maximum 
aan faciliteiten aan te bieden aan de instellingen die de stad herbergt. Binnen die context is het duidelijk geworden dat de bouw van een 
conventiecentrum met internationale allure (niveau VN) zich opdringt. Het zakentoerisme vormt een belangrijk element van economische 
activiteit in het Brusselse gewest. Die troef moeten we uitspelen! De bouw van een conventiecentrum met een maximale capaciteit van 
3.500 plaatsen is bijgevolg een overduidelijk gebaar om het Brusselse dynamisme inzake zakentoerisme in de verf te zetten. De nabij-
heid van Brussels Expo en de ontwikkeling van een toeristische, commerciële en vrijetijdspool in de buurt creëren een ideale synergie en 
verveelvoudigen de toegevoegde waarde van de verschillende bestemmingen. De aanwezigheid van een conventiecentrum op de Heizel 
zou zonder enige twijfel een troef zijn om een stedelijke pool in het noorden van Brussel te identificeren.

2. Creatie van een commercieel centrum en van nieuwe buurtwinkels

In vergelijking met het Belgische gemiddelde en zeker met het Europese gemiddelde vertoont het noordelijke gebied van Brussel een 
aanzienlijk tekort aan commerciële oppervlakten. Het in 2006 door het Gewest bestelde commerciële ontwikkelingsplan toonde reeds 
het tekort van die zone aan. Ook werd er aanbevolen om er een of meer commerciële oppervlakten te vestigen. Brussel kan 233.000 m2 
extra winkelruimte herbergen en zelfs dan bereikt de stad slechts het gemiddelde van grote Belgische steden. We zijn van oordeel dat 
de commerciële wijk, zoals die werd ontworpen (ongeveer 60.000 tot 70.000 m2 aan handelszaken en ongeveer 9.000 m2 aan horeca-
zaken), perfect op die logica aansluit en een bijkomende troef vormt in het kader van de herstructurering van de site. Op die manier krijgt 
de commerciële wijk van de Heizel een supraregionale dimensie en omvang, zonder een monolithisch blok te bouwen naar het beeld 
van de oude shoppingcenters. Het zal erop aankomen om een kritische oppervlakte te bereiken die geen concurrentie vormt voor de 
kleinere regionale commerciële centra en die tegelijkertijd een aantrekkelijke commerciële dimensie biedt die de nieuwe bestemmingen 
van de site perfect aanvult. 

De Heizel als locatie voor de nieuwe commerciële wijk is bovendien ideaal voor het mobiliteitsplan. Dankzij de bestaande infrastructuren, 
die worden versterkt, en de nieuwe projecten inzake mobiliteit zal het mogelijk zijn om de commerciële wijk zowel met het openbare 
vervoer als met de wagen te bereiken.

De Heizel-site profiteert er ook van dat er ook nu al  een aanzienlijk aantal bezoekers op het activiteitenaanbod afkomt. Het Atomium, 
Brussels Expo, de Trade Mart en de toeristische infrastructuren zorgen ervoor dat elk jaar meer dan 4.500.000 bezoekers naar de Heizel-
site afzakken. Het commerciële centrum zal kunnen genieten van een unieke troef in vergelijking met andere grote infrastructuren: het is 
gevestigd in een toeristische zone en bovendien een van de meest bezochte plaatsen in België.

3. Lancering van een nieuwe economische dynamiek 

De kracht van het NEO-project berust, onder andere, op het feit dat de Heizel-site jaarlijks meer dan 4.500.000 bezoekers verwelkomt.
Het Atomium, Brussels Expo, de Trade Mart en de bioscoop zijn evenzeer troeven die we willen versterken. De  openbare instanties zijn 
bereid om nieuwe troeven te ontwikkelen (conventiecentrum, commerciële wijk, woonruimte, groene ruimten, enz.) en de bestaande 
activiteiten verder te ondersteunen.

Voor de commerciële wijk alleen schatten we dat er ongeveer 3.300 rechtstreekse jobs gecreëerd zullen worden. Het volledige project, 
de uitwerking, de realisatie en de exploitatie, zal duizenden jobs creëren. Uiteraard wordt de handel in het stadscentrum niet vergeten. 
We hebben een plan opgesteld om de aantrekkingskracht ervan te versterken. Meer nog, het project sluit perfect aan op een bredere 
ontwikkelingsdynamiek van het toerisme op regionale schaal als voornaamste vector voor de creatie van Brusselse tewerkstelling. Som-
mige studies schatten dat de sector in Brussel in de volgende 10 jaar 45.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs kan creëren. 
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4. Creatie van een aanbod aan openbare huisvesting en privéwoningen

We streven ernaar om minimaal 750 woningen te creëren. En die zijn broodnodig! Temeer omdat er vandaag op de site geen zijn.
Volgens ons betreft het een bestemming die perfect aansluit op de rest van het project. Het zou zonde zijn om niet te profiteren van de 
herverstedelijking van de Heizel om een nieuwe wijk te creëren met een mengelmoes van bestemmingen, verschillende activiteiten, maar ook 
van inwoners die die nieuwe ruimte inpalmen! Die woningen moeten ook bijdragen tot de economische dynamiek van de Heizel en van Brussel. 
Gezien de kwaliteit van de site, de nabijheid van parken, handelszaken en alle nieuwe aangeboden bestemmingen bevorderen ze de sociale 
mix in deze nieuwe wijk.

5. Ontwikkeling van het vrijetijdsaanbod

Het is van essentieel belang dat de site ook gezelliger wordt, zodat het nog meer een dagjestoeristen aantrekt. Het Atomium vormt 
natuurlijk al een grote troef, dankzij de sterke toeristische aantrekkingskracht en het aanbod aan culturele thematentoonstellingen. We 
streven er echter naar om de aantrekkingskracht van de site te versterken, meer bepaald door er een grote concertzaal te vestigen. 
De concertzaal met een capaciteit van 15.000 plaatsen zal Brussel de mogelijkheid bieden om culturele en sportieve evenementen te 
ontvangen, wat vandaag niet mogelijk is. Ook een groot museum kan de culturele dimensie van de Heizel in de verf zetten. Met de ont-
wikkeling van een universeel ticketingsysteem bieden we een uitgebreid cultureel aanbod aan en accentueren we nog meer de functie 
van de Heizel als “dagsite”. Daarnaast dragen de ontwikkeling van groene ruimten en de integratie van sportieve infrastructuren ook bij 
tot die evolutie. 

6. Aanleg van een nieuwe groene long in de Stad

Vanaf de start heeft het NEO-project zijn wil getoond om de “good practices” inzake duurzame ontwikkeling maximaal op te volgen. Dat 
engagement heeft uiteraard bijgedragen tot het promoten van met name de uitbreiding van groene ruimten op de site. Een grote “groene 
link” zal de Madridlaan met de Houba de Strooperlaan verbinden. Op die manier slagen we erin om de oppervlakte voor wandelen, 
sporten en ontspanning aanzienlijk te verhogen. In de nieuwe groene ruimten zullen sportterreinen (tennis, atletiek, rugby, voetbal, enz.) 
worden geïntegreerd.
Deze nieuwe groene long, een plaats voor wandelingen, ontspanning en sport, draagt uiteraard ook bij tot de globale dynamiek van de 
hernieuwing van de Heizel.
Het spreekt voor zich dat naast de nieuwe realisaties voor groene ruimten, de toekomstige evoluties van de site, en meer bepaald de 
architecturale projecten en collectieve accommodaties, zich strikt zullen moeten houden aan de verplichtingen die aan de projectont-
wikkelaars van NEO worden opgelegd, met name de heel strenge vereisten op het vlak van energieprestaties, water- en afvalbeheer en 
duurzame ontwikkeling.

7. Profiteren van NEO om de toegankelijkheid van en de mobiliteit binnen de site te verbeteren

Nauw aansluitend op onze bezorgdheid inzake duurzame ontwikkeling, wilden we de mobiliteit in en rond de site doen evolueren.
Zowel de opties voor zachte mobiliteit als voor het openbare vervoer en de wagen werden bestudeerd. Om een einde te stellen aan de 
massale aanwezigheid van op straat geparkeerde auto’s en om een uitnodigende ruimte aan voetgangers en fietsers aan te bieden, werd 
er beslist om parkeren op straat eenvoudigweg af te schaffen en ruimte vrij te maken voor voetgangerszones. Wat het openbare vervoer 
betreft, wordt nauw samengewerkt met de MIVB. Op de site komt een nieuwe tramstelplaats.
De tramlijnen 4, 23, 51 en 94 worden verlengd en eindigen in een gemeenschappelijke terminus op de Romeinsesteenweg, ter hoogte 
van parking C, die eventueel naar een overstapparking kan uitgroeien. Dankzij dat sensationele aanbod inzake openbaar vervoer en 
de verbetering van de huidige toegang tot de site met de wagen zal de Heizel-site, zowel de vrijetijdszone als de handelszaken, een 
gemakkelijke bereikbaarheid kunnen garanderen die geen enkele andere locatie rond Brussel ooit zal evenaren. De toegang tot de 
nieuwe ondergrondse parking van de site vanaf de A12-autosnelweg zal worden verbeterd. Tegelijkertijd worden er gesprekken met 
het Vlaamse Gewest gevoerd om samen oplossingen te bedenken voor een toegang vanaf de ring. Dankzij een slim mechanisme van 
gemengd gebruik (bijvoorbeeld handel/huisvesting) ligt het aantal door het NEO-project voorziene ondergrondse parkeerplaatsen veel 
lager dan wat zou kunnen worden gedacht rekening houdend met de concentratie van nieuwe functies op de site. En zo leeft NEO 
perfect de ’good practices’ inzake de creatie van parkeerplaatsen na. Vanzelfsprekend garandeert het project een comfortabel en ideaal 
onthaal, zowel voor de klanten van de toekomstige commerciële wijk, voor de bezoekers van Brussels Expo en de vrijetijdssites als voor 
de nieuwe inwoners.

8. En het stadion?

Het NEO-project is in de moeilijke uitdaging geslaagd om een herverstedelijkingsproject voor de Heizel uit te denken, dat de mogelijk-
heid biedt om alle functies rond het Koning Boudewijnstadion te ontwikkelen en zo de exploitatie van het huidige stadion te garanderen 
tot het moment waarop, in samenwerking met de federale regering, een groot nationaal stadion in het Brusselse gewest gerealiseerd zal 
worden.
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We vinden dat Brussel, de hoofdstad van Europa, het uitstalraam van private en openbare initiatieven in ons land moet blijven. We zijn 
dus van mening dat een groot modern stadion, een plaats met gepaste infrastructuren voor sport- en culturele evenementen en voor 
uitzonderlijke massabijeenkomsten, onontbeerlijk is. De locatie van dat stadion bevindt zich idealiter buiten de woongebieden en is snel 
en gemakkelijk bereikbaar met de verschillende transportmiddelen (vliegtuig, trein, metro, wagen, enz.).

EEN NIEUW HART VOOR DE HOOFDSTAD
1. De herinrichting van de lanen van het centrum en van de pleinen

De lanen van het stadscentrum worden heringericht zodat we nieuwe openbare pleinen met voetgangerszones (Fontainas, Beurs, De 
Brouckère) aan alle inwoners kunnen aanbieden, zodat we de culturele, commerciële en toeristische activiteiten van het stadscentrum 
kunnen herlanceren en zodat we het woonklimaat kunnen verbeteren. 

De realisatie van dit project omvat:
• het verkeersvrij maken (behalve voor nooddiensten en leveringen) van het stuk weg van het Beursplein tot de Verversstraat 

en de creatie van een sterke fysieke link tussen het plein en het Fontainaspark;
• de sluiting van de lanen van het centrum voor het transitverkeer, de reorganisatie en de doorstroming van het autoverkeer 

in de Vijfhoek en de plaatsing, in samenwerking met het gewest, van een echte signalisatie van de verschillende wijken van 
het centrum en van de publieke parkings vanaf de kleine ring; en bij dat alles de garantie van een optimale bereikbaarheid 
van het stadscentrum voor de inwoners, werknemers, bezoekers en andere gebruikers; 

• het behoud van een toegankelijkheid tussen de wijken binnen de Vijfhoek; 
• de creatie van een nieuwe buslijn voor de Vijfhoek die de verschillende commerciële, toeristische en residentiële wijken 

verbindt en de verbetering van de commerciële snelheid van het openbare vervoer in het stadscentrum;
• de aanleg van nieuwe toegangen tot de Stad;
• het ontwikkelen en promoten van een nieuwe kwalitatieve identiteit voor de handelszaken langs de lanen;
• de culturele en toeristische herbestemming van de Beurs. 

2. De versterking van het stratennetwerk en wandelwegen tussen het noorden en het zuiden van de Vijfhoek en tussen hoog 

en laag Brussel

• Het herinrichten van de oost-west-assen van de Vijfhoek met het oog op het bevorderen van de verbindingen tussen hoog 
en laag Brussel en van de culturele en commerciële wandelwegen en op het vergemakkelijken van de mobiliteit van voet-
gangers, fietsers en het openbare vervoer;

• Het herinrichten van de as die de Antwerpse Poort met de Anderlechtse Poort verbindt met het oog op de herstructurering 
van de commerciële en culturele activiteiten, alsook op het bevorderen van de mobiliteit van het openbare vervoer; 

• Het herinrichten van de Pachecolaan door de as Keizerlaan-Keizerinlaan-Europakruispunt-Berlaimontlaan te verlengen en 
de verbinding met de Kruidtuin te verstevigen.

3. De creatie van een echt openbaar plein voor de Zavel

Het creëren van een echt plein voor de Zavel waarbij de laterale verkeerswegen worden behouden, een betere toegang voor voetgangers 
tot de publieke parking wordt gegarandeerd en de exploitatie van de beschikbaarheid van publieke en private parkeerplaatsen rond het 
plein wordt geoptimaliseerd.

DE ONDERSTEUNING VAN GROTE CULTURELE EN TOERISTISCHE 
PROJECTEN
1. Steun aan de oprichting van het Museum van Europa

Het imago en de rol van Brussel als Europese hoofdstad versterken door op een efficiënte manier met de Europese Unie samen te 
werken aan de oprichting van het Museum van Europa in het Leopoldpark van Brussel en het herinrichtingsproject rond het park in 
samenwerking met het gewest en de federale regering voortzetten (Beliris).

2. Bevorderen van de culturele en toeristische herbestemming van de Beurs

Het creëren van een nieuwe culturele en toeristische aantrekkingspool binnen de Beurs in combinatie met het verkeersvrij maken van 
het plein en de omgeving.
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3. Actief meewerken aan de inplanting van een Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst

Het ondersteunen van de oprichting van een Museum voor Moderne Kunst, van een Fin de Siècle-museum en van een Centrum voor 
Hedendaagse Kunst, in samenwerking met de federale cultuurdiensten, verzamelaars van moderne kunst en de economische structuur 
die het wezen van de verschillende Brusselse kunstgalerijen uitmaken met als doel om Brussel als Europese hoofdstad te positioneren. 

 › EEN ECONOMISCHE DYNAMIEK TEN 
DIENSTE VAN DE TEWERKSTELLING

1.  Het beleid aangaande economie, tewerkstelling, beroepsopleiding en handel onderling coördineren

Met het oog op de invoering van een geïntegreerde strategie voor economie, handel, opleiding en tewerkstelling besliste de nieuwe 
meerderheid om de coördinatie tussen de administratieve cellen en de paragemeentelijke instellingen belast met het economisch en 
tewerkstellingsbeleid onder het gezag van een enkel schepenambt te versterken; de administratieve diensten belast met die bevoegdhe-
den zullen worden ondergebracht binnen een coherente en dynamische dienst (zie het hoofdstuk betreffende governance en de kwaliteit 
van de diensten).

Afgezien van de afwikkeling van de administratieve processen die met deze bevoegdheden samenhangen, worden ook 
de volgende opdrachten aan deze coördinatie toegewezen: 
• In overeenstemming met de reglementaire en conventionele verplichtingen, schaaleconomieën op het vlak van de logistiek, 

boekhouding, techniek en administratie genereren tussen de verschillende gemeentelijke instrumenten die de oprichting en 
de ontwikkeling van bedrijven ondersteunen (Atrium, Lokale Economie Loket, het Opleidings- en jobhuis, Mission Locale, 
enz.) zodat ze de middelen die ze ontvangen voor hun acties en proefprojecten optimaal kunnen aanwenden voor het on-
dernemerschap;

• Ervoor zorgen dat elk van die instrumenten zich focust op de eigen bevoegdheden, zodat ieder segment dat zich toeleg 
 op bedrijfsoprichting en iedere doelgroep optimaal bij de oprichting en ontwikkeling van bedrijven worden bijgestaan;

• Advies verstrekken aan de overige departementen opdat zij de evaluatie van de impact van hun beslissingen op de 
economie en op de tewerkstelling in hun processen zouden kunnen integreren;

• Ontwikkeling van proefprojecten en het oprichten van plaatsen waar goede praktijken kunnen worden uitgewisseld, teneinde 
de hefbomen inzake sociaaleconomische ontwikkeling van kwetsbare wijken te optimaliseren;

• Het nauwkeurig, volledig en snel verstrekken van informatie aangepast aan de verschillende stakeholders (investeerders, 
oprichters van ondernemingen en handelszaken, werkzoekenden, enz.)

• Het organiseren van overleg tussen openbare en semiopenbare actoren van de economie, de tewerkstelling en de opleiding 
(Opleidings- en Jobhuis, Mission Locale, OCMW, Actiris steunpunten, bedrijvencentra, Atrium, Loket sociale economie, 
plaatselijke sociale partners, enz.) om samen een coherent systeem tot stand te brengen voor het creëren van tewerkstel-
ling en het actief zoeken naar werk, voor het prospecteren van plaatselijke werkgelegenheid en beroepsopleiding zo dicht 
mogelijk bij de plaatselijke werkelijkheid.

• Het organiseren van regelmatig overleg rond economie en werkgelegenheid met de actoren van de plaatselijke economie 
en met de partners van de Stad.

2. Het uitwerken van een parcours dat zich perfect leent voor de oprichting van bedrijven

Een Stad als Brussel mag voor haar welvaart niet enkel aangewezen zijn op externe factoren. Voor haar welvaart moet zij ook kunnen 
terugvallen op het initiatief van haar bewoners en alle middelen waarover zij beschikt aanwenden om meer bedrijven op te richten en hun 
voortbestaan te verzekeren. In die zin moeten de maatregelen zowel de ondernemingszin prikkelen als gericht zijn op een doeltreffende 
begeleiding van de kandidaat-ondernemers.

Bevorderen van de ondernemingsgeest 
• Het aanmoedigen van structurele uitwisselingen (bezoeken, stages, projectverwezenlijkingen, ontmoetingen, enz.) tussen 

de economische actoren van de Stad (handelaars, bedrijven) en de schoolinstellingen om de ondernemingszin bij jongeren 
aan te wakkeren;

• Het organiseren van specifieke communicatiecampagnes voor het grote publiek die de ondernemingsgeest moeten 
prikkelen en het imago van een ondernemende stad moeten uitdragen;

• Het organiseren van een communicatiecampagne die zich specifiek tot twee groepen richt: enerzijds tot de huidige en 
potentiële voorschrijvers (bijvoorbeeld beroepsverenigingen) en anderzijds tot de pers en het grote publiek (zonder daarbij 
de potentiële klanten over het hoofd te zien); het doel van die communicatiecampagne bestaat erin ruchtbaarheid te geven 
aan de «succesverhalen»;
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• Het organiseren van een soort «Oscaruitreiking» waarbij een onafhankelijke jury jaarlijks binnen iedere groep (mini-onder-
neming, young enterprise project, projecten van het LEL, activiteitencoöperaties,...) een winnaar per categorie bekroont.

Een krachtig instrument om kandidaat-ondernemers te begeleiden
• Het Lokale Economie Loket positioneren als een volwaardige juridische structuur en als eerstelijnsactor voor het onthaal 

van kandidaat-ondernemers; afhankelijk van hun profiel en toekomstige activiteit kunnen de kandidaat-ondernemers dan 
rechtstreeks verder worden begeleid naar het zelfstandigenstatuut of kunnen ze in de richting van de activiteitencoöperatie 
worden geloodst;

• Het bevorderen van activiteitencoöperaties zodat een kandidaat-ondernemer de levensvatbaarheid van zijn activiteitenpro-
ject aan de realiteit kan toetsen;

• Het onthaal van startende ondernemingen (heel kleine ondernemingen en kmo’s) door de publieke bedrijvencentra die actief 
zijn op het grondgebied van de Stad verder ontwikkelen, door hun aanbod van logistieke diensten te verruimen en de bege-
leiding bij de groei van de ondernemingen zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht aanzienlijk te verbeteren;

• Nagaan welke schaaleconomieën kunnen worden gerealiseerd tussen de verschillende gemeentelijke instrumenten die zich 
toeleggen op de begeleiding van kandidaat-ondernemers, zodat zij de beschikbare middelen optimaal kunnen besteden 
aan hun kernactiviteiten;

• Deze instrumenten moeten niet alleen deelnemen aan de respectieve regionale netwerken, maar ook worden betrokken bij 
supraregionale platformen die de uitwisseling van goede praktijken centraal stellen, zodat zij hun uitmuntendheid binnen hun 
respectieve missies kunnen handhaven en verder ontwikkelen;

• Het uittesten en invoeren van nieuwe instrumenten voor de begeleiding en/of ontwikkeling van onder meer «business angel»-
centra of van aangepaste technieken voor clustering van bedrijven;

3. Het uitwerken van acties die de tewerkstelling moeten bevorderen

Performante acties die de toegang tot tewerkstelling moeten bevorderen of de werkzoekenden weer aan werk moeten helpen
• Een model van tewerkstellingstraject ontwikkelen dat  verschillende categoriën werkzoekenden (opnieuw) aan werk helpt, 

en hierin varianten opnemen in functie van de specifieke kenmerken van  inwoners van bepaalde wijken;
• Het bepalen van een tewerkstellingstraject voor die groepen die het moeilijkst aan werk geraken door een specifieke 

opleiding te verstrekken die de expertise van verschillende operatoren combineert;
• De PWA’s de nodige middelen bieden om hun activiteiten te kunnen verrichten op basis van (i) het nuttige aanbod aan 

nabijheidsdiensten en (ii) omdat het PWA de eerste springplank is om weer te worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt; 
• De activiteiten van Mission Locale terugbrengen tot haar kernactiviteiten: onthaal, het opstellen van een vaardigheidsbalans, 

wegwijs maken in het opleidingsaanbod, het programma “destination emploi”, coaching en het ontwerpen van opleidings-
modules;

• Het Opleidings- en Jobhuis bevestigen in haar rol als steunpunt voor de overige organisaties en als «toneelmeester» van 
alle projecten en acties die erop gericht zijn de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt nader tot elkaar te brengen; de 
visibiliteit van het Huis versterken

• Bij het ontwerp van opleidingsmodules en trajecten die toegang moeten bieden tot de arbeidsmarkt of die werkzoekenden 
weer aan werk moeten helpen, dient men zich te baseren op de inventaris van opleidingen bestemd voor werkzoekenden 
teneinde de bestaande expertises te mobiliseren en te combineren;

• Het oprichten van ondernemingen van sociale economie ter afronding van het opleidingstraject en waar in reële omstan-
digheden beroepservaring kan worden opgedaan; de gemeentelijke instrumenten ter ondersteuning van de oprichting van 
bedrijven mobiliseren;

• Opleidingsmodules ontwikkelen toegespitst op de beroepen van de toekomst of op de knelpuntberoepen (hulpverlening 
aan personen, jonge kinderen, horeca, ecologische toepassingen, duurzame renovatie en constructie,... verpleegkundigen, 
gekwalificeerde arbeiders);

• Het voorstellen van opleidingen voor voortgezette vervolmaking;
• Het versterken van de afdelingen opleiding en tewerkstelling van het OCMW en hen opdragen de tools voor de maatschap-

pelijke en beroepsinschakeling van hun doelgroepen aanzienlijk uit te breiden en daarbij hun doelgroepen helpen een aange-
paste betrekking te vinden, rekening houdend met de vaardigheden van de personen in kwestie en hun weg naar autonomie; 

• In die zin meer «artikel 60»-begunstigden aan het werk stellen, hun opleiding opvoeren en hun betrekking binnen de onthaal-
structuur een duurzaam karakter geven;

• Nagaan of er kan worden samengewerkt met sociale uitzendbureaus.

Ontwikkelen van diensten gericht op de tewerkstelling van jongeren
• De synergie opvoeren met het hoger onderwijs van de Stad en/of met het onderwijs voor sociale promotie van de 

Stad inzake het aanbod van korte en gespecialiseerde opleidingen;
• Jongeren helpen door de oriënteringsdiensten en -acties die in scholen worden aangeboden te versterken en op die manier 

zoveel mogelijk informatie aan te bieden over hogere studies, de opleidingsmodules, de afzetmarkten en een gedetailleerd 
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overzicht van de arbeidsmarkt;
• Jongeren actief bijstaan bij het zoeken naar stageplaatsen en een baan, door hen een individueel onthaal te bieden, hen voor 

te bereiden op sollicitatiegesprekken, hulp te bieden bij het uitwerken van een professioneel project, enz.;
• Oprichting van een dienst om jongeren te helpen bij het vinden van een studentenjob.

Bestrijden van discriminatie bij aanwerving
• Ondersteunen van een actief diversiteitsbeleid door de kansengelijkheid op het vlak van tewerkstelling aan te moedigen;
• De campagnes ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving voortzetten en opvoeren; die discriminatie is er immers 

de oorzaak van dat een groot gedeelte van de actieve Brusselse bevolking van de arbeidsmarkt wordt uitgesloten;
• Systematisch diversiteitsplannen sluiten met het Gewest;
• De tewerkstelling van vrouwen binnen traditioneel mannelijke sectoren bevorderen, en omgekeerd;

4. Nieuwe vooruitzichten op het vlak van duurzame groei en tewerkstelling openen

Georganiseerde promotie voor de Stad Brussel en het aantrekken van buitenlandse investeringen

Het in de hand werken van de welvaart en de nieuwe werkgelegenheid die buitenlandse investeringen met zich kunnen 
meebrengen. Daartoe zullen volgende maatregelen worden getroffen: 
• In samenwerking met het Brussels Agentschap voor de Onderneming een plan uitwerken om actief op zoek te gaan naar 

buitenlandse investeringen; daarbij wordt zowel ingezet op het imago van Brussel als hoofdstad van Europa als op de 
strategische geografische ligging van de Stad;

• Constructief bijdragen tot de inspanningen die het Brussels Agentschap voor de Onderneming, Brussel Export en de overige 
overheidsinstellingen leveren om Brussel te promoten.

• Nauwgezet de conclusies en het prospectieve schema exploiteren van de stadsmarketingstudie betreffende de kanaalzone die 
een prioritair belang vertegenwoordigt;

• Samenwerking met het Gewest met het oog op het voorstellen van een Gewestelijk geharmoniseerd fiscaal beleid (om con-
currentie tussen de gemeenten te voorkomen) dat overigens ook stimuli inhoudt voor de ondernemingen, en gebruik van het 
compensatiefonds dat op gewestelijk niveau in het leven werd geroepen om de gemeente te behoeden voor financiële 
verliezen door eventueel plaatselijk tegenvallende fiscale inkomsten.

• Ondersteuning van MAD BRUSSELS zodat dit centrum de ondernemingen actief binnen de mode- en ontwerpsectoren kan 
bijstaan bij hun oprichting en ontwikkeling, en het bevorderen van de inschakeling van design en styling in andere economische 
sectoren.

Ondersteunen van de ontwikkeling van de sociale economie en sociaalprofessionele inschakeling
• Binnen het OCMW projecten opzetten die tot doel hebben personen in te schakelen via maatschappelijk en cultureel werk, afgezien 

van de missies zoals de toekenning van een leefloon en de professionele inschakeling die moeten worden voortgezet;
• De opname van ethische, maatschappelijke en milieuclausules in overheidsopdrachten stimuleren en de gunning van overheidsop-

drachten voor duurzame goederen en diensten en van nabijheidsdiensten aanmoedigen;
• Campagnes uitwerken die ondernemingen en ondernemers sensibiliseren rond sociale economie en helpen bij de ontwikkeling van 

adviesbureaus;
• De oprichting en ontwikkeling van heel kleine ondernemingen en kmo’s ondersteunen via de bedrijvencentra van de Stad en het 

OCMW (Dansaert, Tanneurs, Byrrh);
• De vestiging bevorderen van bedrijven die zich toeleggen op het milieu, door hen als eerste ruimte aan te bieden in de bedrijvencentra;
• Ondersteunen van de gedeeltelijke overbrenging van de in 1998 door de Stad opgerichte vzw Recyclart naar het in onbruik geraakte 

treinstation Kapellekerk;
• Het versterken van project X en van Régie de quartier door te zorgen voor een perfecte complementariteit en integratie van hun 

diensten; deze verenigingen leggen zich toe op de renovatie van gebouwen en brengen onbewoonbaar verklaarde woningen weer 
in overeenstemming met de Huisvestingscode;

• De promotie van het «microkrediet»-fonds van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) ontwikkelen, des-
gevallend in samenwerking met Berg van Barmhartigheid. Dit fonds verstrekt slechts in heel beperkte mate steun, maar biedt een 
kwetsbaar maar dynamisch publiek dat niet terecht kan op de klassieke bankenmarkt toch de mogelijkheid om een product te 
lanceren of een activiteit op te zetten;

• De lokale en gewestelijke tewerkstellingsstructuren (Mission Locale, job-office service, OCMW, Actiris, enz.) met elkaar verbinden 
zodat ze de inschrijvers op overheidsopdrachten waaraan sociale clausules zijn gekoppeld, kunnen helpen bij het aanwerven van 
een bepaald aantal jongeren die ingeschreven zijn bij de openbare structuren van werkzoekenden.
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 › EEN INNOVERENDE AANPAK OM 
DE BRUSSELSE HANDEL TE 
ONDERSTEUNEN EN TE BEVORDEREN

1. Een geheel van acties voor een dynamische Brusselse handel

Handel is zowel voor de Stad als voor haar inwoners erg belangrijk: aanbieden van een uitgebreid productengamma om tegemoet te ko-
men aan de noden van de inwoners en om bezoekers van buiten de stad aan te trekken; deelnemen aan de animatie, aan de economische 
dynamiek en aan de uitstraling van de Stad.

De nieuwe meerderheid wil een commerciële strategie rond de kwaliteit van de commerciële context en het commerciële aanbod defi-
niëren, om zo de commerciële aantrekkingskracht van Brussel te versterken en de Stad te positioneren als «een voor de hand liggende 
bestemming» voor klanten.

Betreffende de kwaliteit van het publieke optreden: 
• het permanent overleggen met de handelaars en hun verenigingen zodat alle thema’s waarvoor de Stad bevoegd is, 

kunnen worden besproken en zodat het Stadsbestuur de commerciële dynamiek kan steunen, versterken en vernieuwen;
• de instrumenten van de Stad (steunpunten Atrium, Lokale Economie Loket, enz.) mobiliseren en hun activiteiten coördineren 

zodat de commerciële ontwikkelingsstrategie zo snel mogelijk kan worden doorgevoerd;
• binnen de afdeling economie en tewerkstelling een verantwoordelijke handel aanstellen die als uniek aanspreekpunt voor 

alle handelskernen optreedt; deze persoon zal worden belast met de opvolging van de correcte evolutie van de dossiers van 
de handelaars (netheid, veiligheid, openbare werken, enz.).

Betreffende de autoriteiten:
• Het leven van de handelaars vereenvoudigen door de oprichting van een uniek loket voor informatie en begeleiding in 

het kader van de vergunningen en toelatingen die handelaars moeten aanvragen om hun activiteiten te kunnen opstarten 
(stedenbouw, milieu, terras, enz.);

• alle gemeentelijke procedures en reglementen waaraan de handelaars onderworpen zijn onderzoeken en de bepalingen 
ervan verduidelijken, de formaliteiten tot een minimum herleiden, de behandeling vlotter laten verlopen en de kostprijs 
beperken (zowel voor de handelaars als voor de Stad);

• Het geheel van belastingen en heffingen waaraan de handelsactiviteiten worden onderworpen onderzoeken, teneinde een 
fiscaal kader te scheppen dat de strategie voor de heropleving van de handel van de Stad steunt zonder het financieel 
evenwicht van de Stad te verstoren;

• Het opvoeren van de controles op de naleving van de gemeenteverordeningen ter zake; 

Betreffende de kwaliteit van de openbare ruimte:
• De handelszaken in het kader van het parkeerbeleid beter toegankelijk maken door prioriteit te geven aan de sterke rotatie, 

door het invoeren van gratis parkeren gedurende het eerste kwartier om snel een boodschap te doen en door rechtstreeks 
(publiek beheer) of onrechtstreeks (concessie voor dienstverlening) transport- & leveringsdiensten te organiseren;

• De handelaars meer raadplegen bij grote projecten voor de heraanleg van openbare ruimten;
• de werkzaamheden binnen de openbare ruimte plannen en organiseren zodat de hinder voor de handel en de economische 

activiteit maximaal wordt beperkt; de Stad uit eigen beweging alle begeleidende maatregelen laten treffen om het leven van 
de omwonenden, klanten en handelaars te vereenvoudigen;

Ontwikkelen van de kwaliteit en diversiteit van het handelsaanbod

De nieuwe meerderheid zal specifieke maatregelen treffen om de diversiteit, de originaliteit en de kwaliteit van het commercieel aanbod 
op het grondgebied van de Stad te ondersteunen en te versterken:

• het verstrengen van de regelgeving en van de belastingheffingen betreffende belwinkels, nachtwinkels, snacks en winkels 
die souvenirs van bedenkelijke kwaliteit verkopen, om hun verdere wildgroei tegen te gaan en het kwaliteitsniveau aanzienlijk 
te verhogen;

• in overleg met de betrokken partijen, handelskernen afbakenen volgens hun specialiteit en volgens commerciële thema’s; 
op basis daarvan schema’s voor commerciële ontwikkeling uitwerken en, binnen het bevoegdheidsdomein van de Stad, de 
noodzakelijke maatregelen treffen om deze thema’s te ondersteunen; een gepaste bewegwijzering voor de handelskernen 
voorzien die ook plaats biedt voor de toeristische dimensie;

• in overleg met de betrokken partijen voor iedere handelskern een eigen kwaliteitshandvest opstellen dat de verbintenissen 
van de Stad (voor de kwaliteit van de openbare ruimte) en van de handelaars (voor de kwaliteit van het commercieel aanbod) 
ten aanzien van de klanten definieert; die verbintenissen dienen ook openbaar te worden gemaakt; het uittesten van een 
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certificeringssysteem dat de naleving van de kwaliteitshandvesten bekroont;
• in overleg met de inwoners en de klanten, de steunpunten van Atrium de opdracht toevertrouwen om de commerciële “leem-

tes” binnen de wijken op stadsniveau te identificeren; vervolgens Atrium, het Lokale Economie Loket en andere operatoren 
mobiliseren om projectoproepen te organiseren die deze commerciële leemtes moeten dichten;

• In nauwe samenwerking met de regie en met het OCMW erop toezien dat de gemeentelijke handelseigendommen in de 
eerste plaats worden voorbehouden voor projecten die volledig kaderen binnen het commercieel ontwikkelingsprogramma 
van de betreffende kern en/of voor handelsprojecten die in het kader van projectoproepen werden geselecteerd; nagaan 
of de handelaars tijdelijk kunnen worden vrijgesteld van gemeentebelastingen/gemeentelijke heffingen; in het geval van 
toewijzing van een gemeentelijke eigendom zou de mogelijkheid van een progressieve huur of van een gedeeltelijke 
overdracht van de huur moeten worden onderzocht, zodat de handelaars alle kansen krijgen om hun zaak op te starten;

• het tot stand brengen van een doeltreffende samenwerking tussen de gemeentelijke instrumenten (Lokale Economie Loket, 
steunpunten Atrium en gemeentelijke handelseigendommen) teneinde de kandidaat-handelaars te helpen hun commercieel 
project binnen de best mogelijke duurzame omstandigheden te concretiseren; 

• Atrium de opdracht geven handelszaken op te sporen die vermoedelijk op korte termijn de deuren zullen sluiten omdat de 
eigenaars met pensioen gaan en het invoeren van een instrument dat de overname/opvolging van de zaak vereenvoudigt 
om te voorkomen dat de zaak sluit;

• de bestaande instrumenten mobiliseren en, indien nodig, nieuwe voor de UNESCO-zone specifieke instrumenten ontwik-
kelen teneinde een kwalitatief hoogstaand commercieel ontwikkelingsplan voor de buurt rond de Grote Markt in te voeren; 
desgevallend de toepassing van deze instrumenten uitbreiden tot andere zones die een belangrijk patrimoniaal en/of toeris-
tisch potentieel vertegenwoordigen.

Brussel als commerciële bestemming op de kaart zetten en dit imago ook promoten

Om deze nieuwe commerciële dynamiek op gang te brengen en te versterken zullen maatregelen worden getroffen en initiatieven worden 
genomen om de Brusselse commerciële beleving kenbaar te maken en te bevorderen.

Om deze commerciële beleving kenbaar te maken zullen we ons samen met Atrium, VisitBrussels en de handelaarsverenigingen toeleggen op:

• het imago, de communicatie, de bewegwijzering naar en binnen de handelskernen om hun rijkdom kenbaar te maken;
• Inrichting van de openbare ruimte door het integreren van het concept van commerciële route en het identificeren - samen 

met Atrium en met de handelaars - van de verschillende breuklijnen binnen en tussen wijken en het vinden van oplossingen 
om de continuïteit van de commerciële route te herstellen (vb. link tussen de Elsensesteenweg, de Naamsestraat, verbindin-
gen tussen de hoog- en de laagstad, enz.);

• uitwerken, uittesten en valideren van het concept “Flâner la Ville (Kuieren door de Stad)” uitgaande van een route die de 
handelszaken van eenzelfde commercieel thema of met eenzelfde concept met elkaar verbindt; voor zover mogelijk moeten 
ook de elementen van het Brussels patrimonium en gelabelde horecazaken in deze route worden geïntegreerd;

• de winkelervaring moet eveneens worden doorgetrokken in culturele of sportieve manifestaties en in evenementen of 
festiviteiten; zo kan een route worden uitgestippeld langs handelszaken die producten aanbieden die verband houden met 
de manifestatie of met het evenement;

2. Maatregelen voor een gediversifieerde, kwaliteitsvolle horeca die goed in de Stad is geïntegreerd

Brussel is gekend om haar unieke levensstijl die ook tot uiting moet komen in de kwaliteit en de diversiteit van haar horecazaken. Deze 
sector beleeft echter moeilijke tijden en sommige wijken vertonen een verstoord evenwicht tussen de activiteiten van bepaalde horecaza-
ken en de woonfunctie. Het is dus hoog tijd om een duidelijk kader te scheppen dat voor iedereen gelijk is en dat moet worden nageleefd 
om de sfeer, de originaliteit en de kwaliteit van de Brusselse horeca weer af te stemmen op de terechte verwachtingen van de inwoners 
en de bezoekers van de Stad.

In dat kader zal de nieuwe meerderheid bij de bevoegde overheid aandringen op de goedkeuring van een specifiek plan voor grote steden 
dat fiscale en maatschappelijke tegemoetkomingen biedt en bijdraagt tot de ontwikkeling van de horecasector.

Om de evenwichtige ontwikkeling in de hand te werken van een kwaliteitsvolle horecasector die goed in de Stad is geïntegreerd en 
die bovendien de levensstijl en het imago van de stad alle eer aandoet, zullen er meerdere initiatieven worden opgezet:

• het opstellen van een kwaliteitshandvest voor elk type activiteit en de invoering van een label dat de vakkundigheid, 
het talent, de kwaliteit en de originaliteit aangeeft alsook het verzekeren van een actieve promotie van de gelabelde zaken;

• het tot stand brengen van een permanente samenwerking tussen Atrium, het Lokale Economie Loket en de beroepsvereni-
ging om een model van “business angels” binnen de sector te ontwikkelen teneinde nieuwkomers binnen de sector toe te 
laten zich gemakkelijker en ook duurzaam te vestigen.

• Het uitwerken van een actief communicatiebeleid gericht op de concepten en de labels van de horecazaken, en dit in 
samenwerking met VISITBRUSSELS. 
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3. Een nieuw beleid voor markten op openbare plaatsen

Markten komen van oudsher tegemoet aan de behoeften van de bewoners; daar vinden ze kwaliteitsvolle producten in een gezellige sfeer 
die de openbare ruimte doet bruisen van leven. 

De nieuwe meerderheid wil een nieuw beleid invoeren voor markten, ambulante verkopers en voor de Brusselse kiosken. Dat zal erop gericht 
zijn het huidige kwaliteitsniveau op te trekken, nieuwe traditionele markten in het leven te roepen, nieuwe marktconcepten te testen en het 
aanbod te diversifiëren en zo het beste van Brussel [en van België] in de kijker te zetten en dit zowel voor de bewoners als voor onze nationale 
en internationale bezoekers.

Met dat doel voor ogen zal het gemeentelijk reglement ten aanzien van openbare markten en ambulante handel worden herdacht:

• teneinde de voorwaarden en eisen met betrekking tot de ambulante activiteit te actualiseren en de rechten en plichten van 
respectievelijk de Stad en de ambulante handelaars te herdefiniëren; 

• in overleg met de ambulante handelaars zullen er kwaliteitshandvesten worden opgesteld teneinde het algemene niveau van 
de markten te verhogen en hun aantrekkingskracht te doen toenemen; controle op de naleving van deze kwaliteitshandvesten;

• het verduidelijken en transparant maken van het proces van aankondiging van beschikbare plaatsen en de toewijzing daar-
van; het adequaat controleren van de naleving van de toegekende plaatsen en de handhaving van de kwaliteit en netheid 
van de gebruikte openbare ruimte;

• het opstellen van een gepast prijsbeleid van de gebruikte openbare ruimte, uitgaande van meerdere criteria zoals de kwaliteit 
en/of de diversiteit en/of de originaliteit van de gecommercialiseerde producten, de plaats van de activiteit, de staat van 
ontwikkeling van de markt, enz.;

• beginnende ondernemers helpen zich binnen de ambulante handel te vestigen.

Gelijklopend met deze hertekening van het gemeentereglement betreffende de openbare markten en de openbare handel zal het sche-
penambt belast met economie en handel initiatieven starten met als doel: 

• nieuwe nabijheidsmarkten in het leven te roepen in wijken die het momenteel zonder een ontwikkelde handelskern moeten stellen;
• de mogelijkheid te onderzoeken om in samenwerking met gespecialiseerde partners nieuwe markten rond heel precieze 

concepten of thema’s in te richten;
• de specifieke markten, zoals de markt aan het Agoraplein, het Vossenplein of de markt op de Zavel een nieuwe dynamiek 

te verlenen,
• de inwoners van de stad, de medewerkers en de binnen- en buitenlandse bezoekers samen met VISITBRUSSELS heel 

gerichte informatie verstrekken over de concepten en de kwaliteitshandvesten van de markten van de Stad.

 › DE INTERNATIONALE EN TOERISTISCHE 
AANTREKKINGSKRACHT VAN DE STAD 
BRUSSEL VERDER ONTWIKKELEN

1. Prioriteit: Brussel, hoofdstad

Een strategisch meerjarenplan uitwerken met betrekking tot het Europese en internationale beleid van de Stad en voor de versterking 
van haar zichtbaarheid en aantrekkingskracht in een beperkt aantal vakgebieden waar ze zich in wil ontwikkelen, omwille van de sterke 
economische gevolgen of meerwaarde voor de werkgelegenheid, zoals voor het congres- en vrijetijdstoerisme, duurzame ontwikkeling, 
cultuur, enz. Dat plan moet overeenstemmen met het algemeen beleidsprogramma van de meerderheid zodat we onze middelen in de 
belangrijkste sectoren kunnen investeren.

Brussel, nationale kosmopolitische hoofdstad
• De erkenning van Brussel door de inwoners van de drie taalgemeenschappen als hoofdstad van alle Belgen 

aanmoedigen;
• Partnerschappen met de andere Belgische machtsniveaus bevorderen; 
• De rol en het imago van Brussel als federale hoofdstad opwaarderen;
• Ontmoetingen organiseren tussen de grote Belgische steden om wederzijdse uitwisselingen en aanbevelingen op 

de verschillende machtsniveaus mogelijk te maken;
 

Brussel, hoofdstad van Europa
• Het onthaal van buitenlandse studenten bevorderen, meer bepaald door een samenwerking aan te gaan met het door Visit 

Brussels ontwikkelde programma Brussels Mania;
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• De federatieve rol van Brussel versterken en de erkenning van de Stad door alle Europeanen bevorderen door samenwerkings-
verbanden te ontwikkelen met de Europese instellingen en de verschillende diplomatische afvaardigingen van de lidstaten;

• Tentoonstellingen in Brussel en uitwisselingen met Europese kunstenaars bevorderen;
• Actief op zoek gaan naar Europese financiering om de gecreëerde dynamiek te versterken;
• Zorgen voor een gepast onthaal van de nieuwe Brusselaars bij hun aankomst in de Stad, voornamelijk door meer brochures 

te verspreiden en informatiesessies te organiseren;

Concrete uitwisselingen tussen steden uitwerken in het kader van internationale thematische netwerken
• Zorgen voor een betere aanwezigheid van de Stad in de netwerken die gewijd zijn aan de prioritaire thema’s, die opgenomen 

zijn in het meerjarige internationale beleidsplan en de organisatie en opvang in Brussel bevorderen van de conferenties en 
andere in dat verband georganiseerde activiteiten;

• Regelmatig een objectieve evaluatie doorvoeren over de deelname van de Stad aan de verschillende Europese en internatio-
nale netwerken betreffende de thematische uitwisseling van ervaringen en goede praktijken ter zake, en dat om de middelen 
van de Stad aan de meest relevante deelnames te spenderen;

• De strategie van de Stad voortzetten om labels en prijzen te verkrijgen die de sociale, culturele, ecologische en patrimoniale 
inzet van de Stad bekronen en opwaarderen, om zo het imago en de aantrekkingskracht van de Stad nog te verbeteren;

• Een Europees netwerk van digitale steden vormen om de uitwisseling van goede praktijken in verband daarmee te bevorderen.

2. Het reorganiseren van de rol van de Stad in het kader van het Gewestelijk toerismebeleid

• Het herzien van de concrete rol en de financiële bijdrage van de Stad binnen de vzw VISITBRUSSELS na de regionalisering 
van de bevoegdheid “Toerisme” voorzien in het federaal regeerakkoord;

• Met het Gewest onderhandelen over de uitbreiding van de missies van de gewestelijke vzw, zodat die ook Brussel in het 
buitenland kan promoten en zich niet langer beperkt tot het onthaal van de toeristen op de Brusselse bodem;

• De Stad moet zich in toeristisch opzicht weer toeleggen op het versterken van haar aantrekkingskracht en op de ontwikke-
ling van grote stedelijke evenementen, het onthaal van grootschalige culturele manifestaties en tentoonstellingen.

3. Het ontwikkelen van het onthaal en de productie van evenementen met internationale uitstraling

• De verdere ontwikkeling van grootscheepse evenementen op openbare plaatsen zoals Brussel Bad, Winterpret en Brussels 
Summer Festival;

• Bij de aanleg van bepaalde openbare ruimten moet rekening worden gehouden met het evenementenbeleid van de Stad 
zodat de bezoekers optimaal kunnen worden onthaald, kunnen rekenen op een verhoogde veiligheid, op fraaiere installaties 
en de kosten ook kunnen worden gedrukt;

• Starten met het commercialiseren van de verhuur van de zalen voorzien in het NEO-project om grote internationale 
congressen (meer dan 3000 deelnemers) aan te trekken.

4. Het ontwikkelen van nieuwe aantrekkingscentra voor bezoekers op basis van sterke thema’s die verband houden met het 

imago van Brussel

Het valoriseren van de fundamenten van het internationale imago van Brussel en het verhogen van de aantrekkingskracht van de wijken 
door er nieuwe culturele en toeristische instellingen te vestigen.

• Het creëren van een “Unesco”-vitrine in een toeristisch onthaalbureau van de Grote Markt en de organisatie, in samenwer-
king met de musea van de Stad, van een permanente moderne en interactieve tentoonstelling over het Unesco patrimonium, 
de geschiedenis van de Grote Markt en het cultureel erfgoed van het centrum van Brussel;

• Omvorming van het Beursgebouw tot een “Biertempel”. Daarmee zou kunnen worden tegemoetgekomen aan een vraag van 
de toeristische sector naar een overzichtstentoonstelling rond de Belgische biertradities en het nationale brouwerserfgoed. 
Gelijktijdig zouden er ook verbindingen met andere bestaande instellingen tot stand kunnen worden gebracht, zodat ook zij 
aan aantrekkingskracht winnen.

• Promotie en ondersteuning van MAD Brussels (Centrum voor mode en design) als steunpunt van het merk “Dansaert”: 
de vzw wordt gevestigd aan de Nieuwe Graanmarkt. MAD Brussels moet de mode- en designidentiteit van Brussel 
uitdragen. Gelijklopend wil de Stad ook systematisch Brusselse ontwerpers en stilisten betrekken bij het ontwerp van al het 
stadsmeubilair, de uniformen, enz. zodat de Stad kan uitgroeien tot een permanent uitstalraam voor haar creativiteit.



26

5. Ondersteunen van de creativiteit en de artistieke ontwikkeling

• Ondersteunen van het toeristisch jaar dat in 2015 in het teken zal staan van de hedendaagse kunst;
• In samenwerking met ART BRUSSELS en de Commissie voor kunst in de stad het bestaande beleid voortzetten en 

bijkomende hedendaagse kunstwerken op openbare plaatsen aanbrengen;
• Met VISITBRUSSELS stadswandelingen en rondleidingen uitwerken langs de kunstwerken die op openbare plaatsen staan 

opgesteld.

6. Zowel de promotie van Brussel als het onthaal van de toeristen verbeteren

• Het onderhandelen van een raamovereenkomst met VISITBRUSSELS zodat deze vzw de evenementen en activiteiten die 
door de Stad worden georganiseerd in het buitenland kan promoten;

• Binnen VisitBrussels een plan laten goedkeuren m.b.t. het imago van de Stad in het buitenland, in samenwerking met de 
bestaande diensten en conform een nieuwe dynamische strategie, meer bepaald gericht op de opkomende landen, “low 
cost”-bestemmingen en de grote hoofdsteden in de buurlanden;

• Renovatie en uitbreiding van het toeristisch bureau van de Grote Markt.
• De toeristische bewegwijzering verbeteren door het aanbrengen van borden met uitleg en wegwijzers naar bezienswaardig-

heden en attracties;
• Meer uniforme, originele en vlot leesbare toeristische aanduidingen creëren.
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 › HUISVESTING EN WOONKLIMAAT
1. Prioriteit: toegankelijke woningen 

Bevorderen van het huuraanbod aan gemeentewoningen 
• Onder toezicht van de schepen van Huisvesting een transversaal actieplan voor huisvesting uitwerken en dat voorleggen 

aan de gemeenteraad. Het plan zal bestaan uit de volgende punten: 
• Vergroten van het huuraanbod op initiatief van de verantwoordelijken voor huisvesting van de Stad (Grondregie en OCMW) 

met minstens 850 eenheden door de grondreserves van de Stad te benutten. De opgetrokken gebouwen zullen in de cate-
gorie geconventioneerde, middelgrote of vrije woningen vallen om alle soorten publiek en inkomsten op ons grondgebied 
aan te trekken;

• Toezien op de effectieve realisatie van de gewestelijke projecten op de gronden die zijn afgestaan in het kader van het 
Gewestelijk huisvestingsplan (GHP);

• Erop toezien dat in de gewestelijke huisvestingsplannen voorrang wordt gegeven aan de renovatie van bestaande sociale 
woningen en de vergroting van het aanbod aan sociale woningen;

• Streven naar een aanpassing van het aanbod aan gemeentewoningen volgens de behoeften van de bevolking in termen van 
woningen met een grote oppervlakte met inachtneming van het kwaliteitshandvest;

• Meer woningen voorzien die aangepast zijn aan bepaalde specifieke doelgroepen zoals koten en gemeenschapshuizen voor 
studenten, voor senioren, enz.; 

• Aanmoedigen van openbare en/of privéprojecten op het vlak van creatie van koten en geconventioneerde gemeenschaps-
woningen in samenwerking met de universiteiten en hogescholen op het grondgebied van de Stad; 

• Het gezamenlijk huren van grote woningen vergemakkelijken en intergenerationele woningen inrichten door bijvoorbeeld een 
jongere de gelegenheid te bieden op kot te gaan in de woning van een alleenstaande bejaarde; 

• Ontwikkelen van op inspraak berustende beheeracties van de gemeenschappelijke ruimten met de huurders;
• Bevorderen van de toegang voor het personeel van de Stad, het OCMW en de gemeentelijke en paragemeentelijke instel-

lingen tot de gemeentewoningen van de Stad en van het OCMW.

Roerend verklaren van niet-bebouwde gronden en onbewoonde ruimten
• Het werk van de transversale coördinatiecel voor de strijd tegen overwoekerde ruimten, niet-bebouwde gronden en leeg-

staande gebouwen versterken: heffingen, inbeheerneming binnen de Stad, om huurleegstand, openbaar beheerrecht, opei-
sing, (leegstaande verdiepingen boven winkels …) tegen te gaan.

• Wanneer de actie betreffende de coördinatie van de strijd tegen overwoekerde ruimten toelaat om potentiële huisvesting te 
identificeren, de instrumenten ter beschikking stellen van het schepenambt van huisvesting (aanwending van het openbaar 
beheerrecht, het recht op opeising en toevlucht tot onteigeningen in de meest problematische gevallen). 

• Binnen de 6 maanden een complete actuele inventaris opmaken van de gemeentelijke eigendommen. Alle gronden en 
gebouwen van het domein die niet nodig zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken zullen overgedragen worden 
aan de Grondregie.

Verbeteren van het huuraanbod aan particuliere woningen 
• Bevorderen van de tariefovereenkomst tussen overheden en privé-eigenaars met omkadering van prijs en kwaliteit van de 

woningen door de uitbouw van het bestand van het SIKB en van het “Project X” in de strijd tegen onbewoonbaarheid zodat dit 
tegen het einde van de legislatuur op 500 woningen gebracht wordt;

• Versterken van de actie van sociale makelaarskantoren, meer bepaald door hen te bevoordelen op het vlak van vastgoedfiscaliteit;
• Samenwerken met het Gewest met het oog op de invoering van een informatiesysteem op basis van referentietabellen dat op 

objectieve wijze het verband aantoont tussen de kwaliteit van particuliere woningen en de gevraagde huurprijzen;
• Pleiten voor een speciaal fiscaal stelsel voor eigenaars die hun onroerend goed in beheer geven aan een SIK.

Aanmoedigen van toegang tot eigendom
• Ontwikkelen van particuliere huisvesting door elk kwaliteitsproject van de privésector te steunen met als doel het woningaan-

bod te vergroten;
• Openbare gronden opwaarderen die niet benut kunnen worden in het kader van de creatie van woningen van de Stad en helpen 

bij de ontwikkeling van delen van de Stad en van nieuwe wijken door toe te zien op de creatie van nieuwe kwaliteitswoningen 
(NEO-project, langs het kanaal, enz.);

• Op basis van de evaluatie van het project Community Land Trust (CLT) dat geleid wordt door de Grondregie in het kader van het 
Wijkcontract Masui, de mogelijkheid bekijken om deze ingreep te herhalen op bijkomende gronden; 

• De actie van openbare operatoren zoals de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(GOMB) en het Woningfonds blijven ondersteunen met de bedoeling om afstand te doen van gronden, en dat tegen voordelige 
voorwaarden;

• Vergemakkelijken van de inzet van beurzen voor collectieve aankopen van niet-bebouwde gronden en verwaarloosde gebouwen.
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2. Prioriteit: kwaliteitshuisvesting 

De kwaliteit van de woningen in het openbare erfgoed garanderen
• Het kwaliteitshandvest dat de productienormen van de woningen vastlegt, opnieuw evalueren. De milieucriteria moeten niet 

alleen worden aangescherpt, maar ook de criteria op vlak van levenscomfort;
• Prioriteit geven aan de beperking van het energieverbruik en van de energiekosten die te zwaar doorwegen op het budget 

van gezinnen. In samenwerking met het Gewest moeten specifieke financiële voorzieningen gecreëerd worden om binnen 
de tien jaar de grote sociale en gemeentelijke wooncomplexen te renoveren;

• Mobiliseren van de nodige middelen zodat het hele erfgoed van de Stad verhuurd kan worden. In navolging van de Grond-
regie, planmatig organiseren van de belangrijkste investeringen op het vlak van duurzame ontwikkeling (verlichting van 
gemeenschappelijke delen met lage energie, performante stookplaatsen, thermostatische kranen), zachte mobiliteit (fiets-
ruimten), veiligheid (techno-preventie), enz. op basis van meerjarenplannen; 

• Voortzetten van de renovatie van de directe omgeving van sociale woningen, de inrichting van ontspannings- en vrijetijds-
ruimten en van wijkvoorzieningen; 

• Ter beschikking stellen van gemeenschappelijke lokalen aan de huurders (ontmoetingsruimte, fietshokken, ruimten voor 
vuilnisbakken …) en voorrang geven aan de aanwezigheid van conciërges in de gebouwen;

• Projecten zoals Multijobs, Wijkregie en Petits Boulots als transversale diensten bevorderen om overal en voor iedereen 
snelle en verzorgde interventies te kunnen garanderen, en ook om banen te creëren voor de sociaal uitgesloten Brusselaars; 

Bevorderen van de kwaliteit van de woningen in de privésector
• Strijd voeren tegen onbewoonbaarheid en huisjesmelkers in samenspraak met het OCMW, de politie en alle betrokken schepenen;
• Meer aandacht besteden aan huisvesting in de wijkcontracten; 
• Een aanmoedigingsbeleid voeren: advies en hulp bij het opzetten van renovatieprojecten, informatie over de premies in samenwerking 

met Netwerk Wonen en Stadswinkel vzw en, ‘woningloketten’ creëren, zoals de Stad in het kader van de wijkcontracten heeft gedaan;
• Opzetten van informatie- en preventieacties om koolstofmonoxidevergiftiging tegen te gaan; 
• Afschaffen van het principeverbod om woningen op zolderruimten in te richten.

Begeleiden van specifieke doelgroepen en van de minst bedeelden
• Het bestand van transit- en integratiewoningen uitbreiden door een deel van het bestaande bestand roerend te verklaren en 

nieuwe woningen te creëren om tegemoet te komen aan nood- en crisissituaties;
• De deelname van de Stad aan het gewestelijk project betreffende huurhulp voortzetten en het voorschot aan “Verhuis- en 

installatietoelagen en bijdragen in het huurgeld (VIBH)” via het OCMW blijven betalen;
• Bijzondere aandacht besteden aan het sensibiliseren van gebruikers rond het energieverbruik en dus de kosten;
• Menselijker maken en versterken van de sociale begeleiding en de kwaliteit van het onthaal van en het luisteren naar de 

bewoners door de verantwoordelijken; 
• Handhaven van de ‘sociale opzeg’. Daarmee kan een huurder, die een pand van de Grondregie verlaat om naar een sociale 

woning te trekken of om in een van de rusthuizen van de Stad of van het OCMW opgenomen te worden, zijn of haar opzeg-
termijn van drie maanden laten terugbrengen tot één maand; 

• Voortzetten van de integratie op de lagere niveaus, bij renovatie- of bouwwerkzaamheden, van een bepaald aantal woningen 
dat aangepast is aan mindervaliden en senioren;

• Intergenerationele woonomgevingsprojecten ontwikkelen zodat senioren zo lang mogelijk kunnen thuisblijven en zelfstandig 
blijven.

3. Prioriteit: bestuur 

Verzekeren van transparantie, overleg en bevordering van participatieve projecten
• Ontwikkelen van het uniek loket van de Grondregie door het 24 uur per dag toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat 

kandidaat-huurders zich online kunnen inschrijven.
• De transparantie van de procedures voor de toewijzing van woningen harmoniseren en waarborgen, en de huurprijzen van 

het hele openbare huisvestingsbestand op basis van objectieve criteria vastleggen door duidelijke regels te publiceren. Met 
dat doel voor ogen, handhaven van de toewijzing van alle openbare woningen (sociale haarden, Stad, OCMW) op basis van 
objectieve criteria;

• In de gebouwen van de Grondregie en het OCMW informatievergaderingen en vergaderingen blijven organiseren waar in-
woners inspraak hebben en de omwonenden systematisch betrekken bij het creatieproces van nieuwe woningen vanaf het 
stadium van het voorontwerp;

• Opzetten en ondersteunen van gemeenschappelijke initiatieven van inwoners om de sociale cohesie te bevorderen en hun 
woonomgeving in te richten;

• Inrichten van onthaalvergaderingen met nieuwe huurders;
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• In het licht van de moeilijkheden naar aanleiding van de oprichting van Adviesraden van de huurders in de sociale huisves-
ting, zal de Stad in haar sociale woningen inwonersvergaderingen organiseren naar het model van de vergadering die door 
de Regie georganiseerd worden. Bovendien zal ze participatieve projecten ontwikkelen zodat de inwoners hun woning kun-
nen inrichten en er zich thuis voelen;

• De bestaande samenwerking met BRAVVO op sites met een hoog aantal sociale woningen versterken via gemeenschaps-
wachten, “jeugdprojecten” en de versterking van de dienst techno-preventie.

Ontwikkelen van transversale diensten tussen openbare huisvestingsinstellingen

Op het grondgebied van de Stad zijn 7 openbare vastgoedmaatschappijen actief. Van 4 daarvan is de Stad aandeelhouder. 3 zijn privé 
(home, HFB, Assam). De nieuwe meerderheid schaart zich resoluut achter de fusiebeweging die is ingeleid door het federale meerder-
heidsakkoord en die geleid wordt door het Gewest, waarbij het gemeenteniveau het relevante beheerniveau op het vlak van sociale 
huisvesting wordt. In dat verband zullen de volgende doelstellingen worden nagestreefd: 

1. Versterking van de invloed van de Stad en van de samenhang van haar actie op het vlak van sociale huisvesting door 
haar activiteiten opnieuw toe te spitsen op het grondgebied van de gemeente. Om dat te doen, zullen we een handvol 
eigendommen dat zich buiten de gemeente bevindt, verkopen en het patrimonium rond twee grote polen herschikken: 
de Brusselse Haard en de Lakense Haard, die hun huidig bestand versterkt zullen zien met Brusselse woningen van 
maatschappijen wier patrimonium nu verspreid is over de 19 gemeenten.

2. Behoud van werkgelegenheid van het personeel door alle personeelsleden te herverdelen onder de 2 entiteiten, bij de 
Stad, het OCMW of in de lokale vestigingen.

3. Behoud van de kwaliteit van de dienstverlening aan de kandidaat-huurders en aan de huurders door een gedecentra-
liseerd beheer. 

Wat de Brusselse Haard en de Lakense Haard en GEBRUWO betreft:
a. De Brusselse Haard tot beheerder maken van de sociale woningen die gevestigd zijn in de Vijfhoek, in Neder-Over-

Heembeek en Haren, en van de woningen die ze nu in de Noordwijk beheert;
b. De Lakense Haard tot beheerder maken van de sociale woningen die gevestigd zijn in Laken en van de woningen die 

ze nu in de Noordwijk beheert.

Wat SORELO betreft, zal de Stad voorrang geven aan het beheer van de woningen van SORELO die op haar grondgebied 
gevestigd zijn.
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ALGEMENE
ONTWIKKELING: 

DE STAD IN DIENST 
VAN DE MENSEN
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 › HET JONGE KIND – 
OPENBAAR ONDERWIJS EN JEUGD

HET JONGE KIND

1. Een gepast antwoord op de bevolkingstoename om een goede opvang voor iedereen te garanderen, ook voor 

de allerjongsten

• Meer openbare en private opvangplaatsen en crèches creëren voor zowel Nederlandstalige als Franstalige gezinnen in 
prioritaire wijken (wijken waar een nijpend tekort is aan opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, nieuwe wijken en wijken die 
kaderen in het plan 1000 Woningen) en nieuwe financiële middelen zoeken bij de verschillende bestuursniveaus;

• De onderhouds- en renovatieprojecten voor bestaande infrastructuren voortzetten en daarbij de nadruk leggen op gebruiks-
gemak en een laag energieverbruik;

• De gemeenschap aanspreken om financiële middelen te verschaffen voor de opvangplaatsen en crèches en zo de 
werkings- en personeelskosten te dragen;

• Voorrang verlenen aan bewoners van de Stad Brussel bij de inschrijving in crèches;
• Bepaalde stedenbouwkundige aanbestedingen voorzien om nieuwe opvangplaatsen te creëren en daarvoor actief op zoek 

gaan naar de nodige externe financiële middelen zodat het onderhoud, de renovatie of de bouw van die nieuwe voorzienin-
gen in een stroomversnelling komt;

• De opvangplaatsen concentreren in geïntegreede structuren en zo verschillende opvang- en onthaalmogelijkheden aanbieden;
• Het aanbod voor de opvang van jonge kinderen uitbreiden en het pilootproject dat tijdens de voorgaande ambtstermijn werd 

uitgewerkt voor geconventioneerde onthaalouders verlengen;
• Ontmoetingen tussen kinderen en senioren mogelijk maken met de hulp van vrijwillige senioren;
• De beroepen omtrent jonge kinderen in de kijker plaatsen en de basis- en vervolgopleidingen voor kinderverzorgers verder 

ontwikkelen om ook aan de nieuwe behoeften te voldoen.

2. Gelijke kansen en de strijd tegen uitsluiting

• Een gepaste opleiding voor professionals of een aangepaste omkadering door specialisten voorzien zodat er in de klassieke 
structuren een aantal plaatsen beschikbaar zijn voor kinderen met specifieke behoeften;

• Sociale diversiteit bevorderen en de huidige aangepaste tarieven (afhankelijk van het inkomen) blijven toepassen;
• De openingsuren uitbreiden zodat beter aan de behoeften van gezinnen en werkenden met onregelmatige uren (leerkrach-

ten, verplegend personeel, enz.) kan worden voldaan;
• Het aanbod verder uitbreiden zodat meer ouders hun werk (werkuren, solliciteren, opleiding, enz.) en hun gezinsleven 

kunnen combineren, alsook om gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen;
• Een betere samenwerking met het OCMW, met ONE en met Kind & Gezin om meer aandacht te kunnen besteden 

aan moeders die niet door het sociale vangnet worden opgevangen of niet over de nodige financiële middelen beschikken;
• De wachtdienst voor zieke kinderen terug opstarten;
• Alle diensten voor jonge kinderen (waaronder ook de vzw ARBRE) samenbrengen onder één dienst die samenwerkt met de 

dienst voor crèches.

3. Een goede omkadering voor een kwaliteitsvolle opvang

• De continue bijscholing van het begeleidend personeel voortzetten en het aanbod aan opleidingsmodules uitbreiden;
• Zorgen voor meer pedagogisch materiaal en speelgoed in crèches en opvangplaatsen; 
• Zorgen voor activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen, met bijzondere aandacht voor oudere kinderen 

om hen beter voor te bereiden op de kleuterschool en dat via de permanente opleiding van het begeleidend personeel;
• Erop toezien dat maaltijden in opvangplaatsen van goede kwaliteit zijn door de steun van professionals in de voedings- en 

gezondheidssector (diëtisten, voedingsdeskundigen) en via samenwerking met de vereniging De Brusselse Keukens; 
• De directe omgeving van de opvangplaatsen voor kinderen veiliger maken (zone 30, slimme verkeersborden, zebrapaden, 

enz.), rekening houdend met de kwetsbaarheid van kinderen en de specifieke behoeften van gezinnen (gebruik van kinder-
wagens e.d.).

• Zorgen voor parkeerplaatsen (voor heel korte duur) in de directe omgeving van opvangplaatsen die moeilijk toegankelijk zijn 
zonder auto; 

• Zorgen voor meer speelpleinen die geschikt zijn voor de allerkleinsten in parken en op sommige openbare plaatsen.
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OPENBAAR ONDERWIJS
1. Kwaliteitsonderwijs voor iedereen

Onderwijs met slaagkansen voor iedereen
• Gedifferencieerde onderwijsmethoden en schoolprojecten ontwikkelen op basis van actieve pedagogiek;
• Een programma uitwerken om de taal aan te leren waarin les wordt gegeven, aangepast aan leerlingen met onvoldoende 

beheersing van die taal;
• De verschillende mogelijkheden voor schoolondersteuning versterken onder begeleiding van leerkrachten

 ➤ In de lagere school:
• Schoolondersteuning in het kader van naschoolse activiteiten in samenwerking met de klastitularis 
• Gerichte studies;

 ➤ In het middelbaar onderwijs:
• Structurele sanering;
• Schoolondersteuning in jeugdcentra in samenwerking met leerkrachten;
• bijles met de ULB en de VUB.

• De organisatie van naschoolse activiteiten verbeteren zodat het financiële aspect geen belemmering hoeft te vormen voor 
een kwalitatief aanbod, zowel in het lager als in het secundair onderwijs;

• Vanaf het prille begin van de schoolcarrière waakzaam zijn voor moeilijkheden en leerproblemen (dyslexie, enz.), in samen-
werking met het CLB om de nodige aanpassingen te kunnen doen;

• Een goede diversiteit in de klas (academisch, sociaal, economisch, cultureel, enz.);
• Integratie van kinderen met een handicap in het gewoon onderwijs;
• De zin voor initiatief bevorderen.

Betere studiebegeleiding
• Systematische informatiesessies over middelbaar onderwijs voor ouders van kinderen in het 6e leerjaar
• Ontmoetingsateliers voor mensen uit verschillende sectoren en evenementen voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs 

om hen bewust te maken van de vele carrièremogelijkheden die ze hebben, en de link te leggen tussen die beroepen en de 
lessen die ze volgen;

• Bevorderen van de interactie tussen directies en ouders zodat de ouders de juiste school kunnen kiezen op basis van hun 
inrichtingsproject en vaardigheden;

• De missie van het CLB herzien en de verdeling bij de scholen herbekijken.

Beter kwalificatieonderwijs
• Gebruik maken van onze Centra van Geavanceerde Technologie voor de grafische sector en elektriciteit, die recent nieuw 

materiaal kregen om de leerlingen, onderwijskrachten en werkzoekenden een opleiding te kunnen bieden die up-to-date is 
met de technologische evolutie;

• De prestaties van zowel de ploeg achter het kwalificatieonderwijs als de leerlingen zelf bij het grote publiek in de kijker 
zetten, zodat leerlingen een positiever beeld krijgen van dit type onderwijs;

• De beroepen in de kijker zetten waar het kwalificatieonderwijs op gericht is (ontmoetingen met mensen uit de sector, 
bedrijfsbezoeken, enz.);

• De samenwerking tussen scholen en bedrijven versterken om de onderwezen vakken en het gebruikte materiaal relevanter 
te maken, en om bedrijfsstages te organiseren.

Talen versterken
• Taalprojecten uitbreiden met een aanpak op basis van e-learning, waarbij de student op zelfstandige basis talen kan leren 

met behulp van aangepaste software, mee ontwikkeld door de leerkracht, die op zijn beurt actieve en afwisselende lessen 
uitwerkt (taallabo’s);

• Op poten zetten van een onderwijsstructuur waarbij met immersie gewerkt wordt om tweetaligheid bij jongeren te stimuleren;
• In het kader van de vorming van leerkrachten - stages promoten met taalimmersie, en de module Frans verplicht maken;
• Opzetten van uitwisselingsprogramma’s voor leerkrachten tussen de beide taalgemeenschappen, om de voordelen van 

moedertaalsprekers te kunnen benutten;
• Al vanaf de kleuterklas ludieke activiteiten inplannen om vreemde talen te leren;
• Oprichten van “taalclubs” waar leerlingen en leerkrachten uit Nederlandstalige en Franstalige scholen van de Stad elkaar 

kunnen ontmoeten;
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Leerlingen beter voorbereiden op het hoger onderwijs, maar ook op het beroepsleven
• De band versterken tussen de middelbare scholen en de Haute Ecole Francisco Ferrer, ULB, VUB, Erasmus Hogeschool, enz.;
• Nieuwe pedagogiek ontwikkelen om de samenwerking tussen de pedagogische afdeling van de Haute Ecole Francisco 

Ferrer, de bibliotheken, de ULB en de VUB te versterken;
• Het onderwijsaanbod aanpassen aan de economische realiteit

 ➤ door opleidingen te ontwikkelen die gericht zijn op knelpuntberoepen,

 ➤ door geavanceerde apparatuur aan te schaffen,

 ➤ door de inhoud van de opleidingen aan te passen maar er tegelijkertijd voor te zorgen dat ze voldoende 
veelzijdig blijven;

• De samenwerking tussen de Stad (scholen, departementen, enz.) en de bevoorrechte partners van de Stad (OCMW’s, 
openbare ziekenhuizen, de Brusselse Keukens) versterken, voor stages, studentenjobs en de aanwerving van jonge 
gediplomeerden;

• Structurele relaties ontwikkelen met bedrijven om jongeren in het secundair onderwijs de kans te bieden om de bedrijfswe-
reld te ontdekken;

• Projecten promoten die de ondernemingszin stimuleren.

Nieuwe technologie gebruiken in het onderwijs
• Leerkrachten opleiden om nieuwe technologie te gebruiken in hun lessen (digitaal schoolbord, taallabo, innovatieve software, enz.);
• Toegang tot kennis verbeteren met nieuwe technologie, via het netwerk van de bibliotheek en toegang tot digitale bronnen (Brusurf).

Ontplooiing en welzijn op school promoten
• Het onderwijzend personeel de nodige middelen geven zodat ze gepast kunnen reageren op risicogedrag en misbruik;
• Het lopende project “Eveil à soi et aux autres” uitbreiden, dat kinderen in de 3e kleuterklas leert om zichzelf en anderen 

te respecteren en zo risicogedrag te voorkomen;
• De filosofische workshops en “welzijnsateliers” uitbreiden, om:

 ➤ de leerlingen te leren hun mening te delen en op een respectvolle en constructieve manier te debatteren, 

 ➤ de overgang van lager naar middelbaar onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen door het project uit te 
breiden waarbij leerlingen en ouders hun nieuwe school in een ongedwongen sfeer kunnen leren kennen,

 ➤ ruimte te maken voor vrije expressie om dialoog te bevorderen,

 ➤ de vertrouwensrelatie te versterken tussen de pedagogische ploeg en de leerlingen,

 ➤ conflicten aan te pakken en te leren strijden tegen geweld,

 ➤ de leerlingen de kans te bieden om zich hun school en hun leeromgeving opnieuw eigen te maken door 
ze te laten bijdragen aan de inrichting van de lokalen;

• Alternatieve opvangstructuren ontwikkelen voor jongeren met problemen, waaronder ondersteuning voor jongeren met 
schoolangst, in samenwerking met het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola;

• Artistieke initiatieven ondersteunen om scholen op te fleuren en leerlingen en leerkrachten een fijnere omgeving te bieden.

Betrokkenheid van ouders en samenwerking tussen ouders en scholen bevorderen
• Bij het begin van elk schooljaar een ontmoeting organiseren tussen de ouders en de onderwijsploeg, waarbij duidelijke in-

formatie gegeven wordt over de werking van de school, het educatieve en pedagogische project, het inrichtingsproject en 
de manieren waarop ouders hun steentje kunnen bijdragen;

• Ouderraden dynamiseren, ouders aanmoedigen om zich te verenigen in ouderverenigingen erkend door FAPEO, de oudervereniging 
van het Franstalige Gemeenschapsonderwijs;

• Ruimtes creëren die de dialoog tussen leerlingen, ouders en onderwijzers bevorderen, in samenwerking met de schoolbemiddeling;
• Verenigingen voor alfabetisering ondersteunen zodat alle ouders voldoende Frans of Nederlands kennen en hun kind kunnen helpen.

2. Onderwijs dat mee is met de sociale evolutie 

• Het pedagogische en educatieve project van de Stad versterken, door de directies erbij te betrekken;
• De Haute Ecole Francisco Ferrer en de Académie Royale des Beaux Arts – Hoger kunstonderwijs voorbereiden op het 

nieuwe hoger onderwijslandschap.

3. Competent, gewaardeerd en gemotiveerd personeel

Het beroep van leerkracht aantrekkelijk maken binnen de Inrichtende Macht van de Stad Brussel en blijven vechten 
tegen tekorten 
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• De troeven van het departement Openbaar Onderwijs ten volle benutten:
• Zichtbaarheid van Brussels hoger onderwijs verhogen;
• Interesse creëren en jongeren aansporen om pedagogische studies aan te vatten aan de Haute Ecole Francisco Ferrer, door 

deel te nemen aan pedagogische en jobbeurzen, door interactieve en dynamische informatiesessies te blijven organiseren 
in het laatste jaar van het secundair onderwijs;

• Uitwisseling van goede praktijken en informatie bevorderen tussen scholen en binnen het departement Openbaar Onderwijs;
• Versterken van bevoorrechte partnerschappen met de ULB en de VUB om jongeren aan te moedigen om in de Stad te studeren.

Een positief klimaat creëren voor groepswelzijn en dialoog
• Systematische bijscholing organiseren voor jonge leerkrachten;
• Pedagogische ondersteuning bieden (door inspecteurs of pedagogische adviseurs) voor leerkrachten die het moeilijk krijgen;
• Coaching van onderwijzers behouden en individuele begeleiding versterken (peterschap);
• Opleidingsaanbod versterken in overeenstemming met de beroeps- en maatschappelijke vereisten:
• Uitgebreide en efficiënte pedagogische hulpmiddelen ter beschikking stellen van de leerkrachten;
• Stabiliteit binnen leerkrachtenteams versterken en hen blijven mobiliseren voor gemeenschappelijke waarden en projecten;
• Constructieve dialoog met de vakbonden nastreven;
• Uitwisseling van goede praktijken en communicatie bevorderen met behulp van ICT (interactieve blog van Openbaar Onderwijs).
• Directies ondersteunen bij administratief en financieel beheer, zodat ze zich meer met de eigenlijke pedagogie kunnen 

bezighouden;
 

4. Goede infrastructuur en een stimulerende omgeving

Om de renovatie, de bouw en het onderhoud van onze voorzieningen op efficiënte wijze te kunnen voortzetten, om het welzijn van 
leerlingen en leerkrachten te verzekeren, en de opvangcapaciteit van onze scholen te kunnen verhogen om aan de demografische 
evolutie tegemoet te komen:

• Een specifieke cel voorzien onder de bevoegdheid van de schepen van Stedenbouw en in samenspraak met de schepen 
van Openbaar Onderwijs. Die cel zal instaan voor de renovatie van schoolgebouwen en zal de projecten leiden voor de 
uitbreiding en oprichting van nieuwe vestigingen;

• Het onderhoud en dringende reparaties in de schoolgebouwen toevertrouwen aan de technische dienst van de Grondregie 
en de bestaande cel binnen Openbaar Onderwijs versterken;

• Realiseren van het investeringsplan voor onderwijsinfrastructuur:
• Systematisch studies uitvoeren naar de behoefte aan openbare voorzieningen (scholen, bibliotheken, enz.) tijdens projecten 

om nieuwe wijken te creëren in de Stad (Neo, Thurn en Taxis);
• Perimeters voor voorkooprecht voorzien rond schoolgebouwen om gemakkelijker te kunnen uitbreiden indien nodig;
• Inventaris opmaken van de beschikbare terreinen binnen de gemeente en ze indien nodig bestemmen voor de bouw van 

nieuwe Nederlandstalige en Franstalige scholen;
• De mogelijkheid bestuderen om een nieuwe Nederlandstalige school te creëren binnen de Vijfhoek, en de nodige financiële 

middelen en gronden zoeken (Vlaamse Gemeenschap, publiek-private samenwerking, enz.);
• Actief op zoek gaan naar externe financiële middelen om het onderhoud, de renovatie en de bouw van infrastructuur 

te versnellen;
• Onderwijsinfrastructuur zo goed mogelijk ter beschikking stellen van culturele verenigingen;
• Er voor nieuwe gebouwen over waken dat:

• er gemeenschappelijke lokalen komen om optimaal tegemoet te komen aan schoolse, naschoolse en 
buitenschoolse activiteiten (sportclubs, verenigingen, speelpleinen, enz.)Schoolondersteuning in het kader van 
naschoolse activiteiten in samenwerking met de klastitularis 

• er sprake is van energiebesparing, in lijn met Duurzame Ontwikkeling.

Elke school uitrusten voor hun inrichtingsproject
• De instellingen uitrusten met hoogtechnologisch materiaal;
• De laatste hand leggen aan het plan voor de volledige vernieuwing van het meubilair, het sportmateriaal en het pedagogisch 

materiaal van de scholen;
• Toegang tot scholen en bibliotheken verbeteren voor personen met een handicap;
• Inrichten van sport en recreatie om kinderen aan het sporten te krijgen;
• Een veilige en aangename schoolomgeving (zone 30, verkeersdrempels, veiligheidshekken, enz.) 
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5. Burgerzin aanwakkeren

Encourager les attitudes citoyennes
• In de derde graad van het secundair onderwijs een “burgerstage” invoeren bij de overheidsdiensten (OCMW’s, ziekenhuizen, 

Cel voor Dringende Sociale Actie, Samusocial, politie, Bravvo …) om:

 ➤ leerlingen de nobele beroepen in de sociale sector te laten ontdekken,
 ➤ het beeld te veranderen dat de samenleving heeft van jongeren, en vice versa,
 ➤ solidariteitszin te stimuleren,
 ➤ socialisering en echt contact te bevorderen (>< virtueel),
 ➤ te tonen dat iedereen een verschil kan maken,
 ➤ actief te werken aan een meer verdraagzame, rechtvaardige en solidaire samenleving;

• Projecten ontwikkelen om minder energie te verbruiken;
• Voortwerken aan “Naar school in alle mobiliteit” om zachte mobiliteit te bevorderen en al vanaf jonge leeftijd fietslessen 

te organiseren;
• Vanaf jonge leeftijd een kritische geest stimuleren, met gebruik van nieuwe technologie en onderwijsprojecten in de media;
• Onderwijsprojecten en -acties organiseren rond respect voor verscheidenheid (‘herinneringsplicht’, strijd tegen fascisme 

en racisme, gelijkheid man en vrouw, respect voor seksuele geaardheid, enz.);
• Beter samenwerken met verenigingen.

Meer onderwijsacties rond gezondheid, zowel om gezonde en evenwichtige voeding te promoten als voldoende 
beweging, en preventie
• Pedagogische acties rond gezonde voeding organiseren;
• De preventieprojecten in verband met sociale kwesties versterken (mishandeling, geweld, misbruik, seksueel overdraagbare 

aandoeningen, gevaren van tabak en alcohol, enz.) in samenwerking met de Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE);
• Meer toegang tot drinkwater in scholen;
• Meer lichamelijke opvoeding op school (sportwedstrijden tussen scholen, zwemlessen in de kleuterschool, enz.);
• Sensibiliseringsacties rond rugproblemen (gewicht boekentas, houding, correct gebruiken van meubels, enz.).

6. Een dynamisch bibliotheeknetwerk

• Versterken van culturele en pedagogische activiteiten in bibliotheken die gelijke kansen en emancipatie bevorderen;
• Ondersteunen van samenwerkingsprojecten met de scholen van de Stad, die het leren van talen willen bevorderen;
• Partnerschappen met wijkverenigingen versterken om alfabetisering te bevorderen;
• Studieruimten creëren in de bibliotheken en er Wi-Fi installeren;
• Openbare computerruimtes inrichten om de digitale kloof te verkleinen;
• In samenwerking met de VGC de Nederlandstalige bibliotheek in Neder-Over-Heembeek onderbrengen in het nieuwe 

gebouw dat ze zullen bouwen;
• Bouw van de bibliotheek Bruegel afronden;
• Het nieuwe ontwikkelingsplan voor bibliotheken toepassen.

JEUGD

1. Kwaliteitsvolle activiteiten voor iedereen

Gelijke kansen en de strijd tegen uitsluiting
• Meer verschillende activiteiten aanbieden tijdens de vakanties;
• Projecten rond de (her)integratie van schoolverzuimers verder uitbreiden en steunen, zoals het klusjesproject “Les Petits 

Boulots du Quartier Nord”; 
• De bestaande structuren en activiteiten aanpassen zodat ook de integratie van kinderen en jongeren met specifieke behoef-

ten mogelijk wordt;
• De diversiteit in Jeugdcentra vergroten met behulp van specifieke projecten (gendergelijkheid, interculturaliteit, enz.) 

en begeleidend personeel opleiden;
• De inbreng van jongeren als burgers steunen door in alle Jeugdcentra een representatieve Jeugdraad samen te brengen;
• Onderwijsprojecten uitwerken waarbij het ‘respect voor de andere’ centraal staat (strijd tegen fascisme en racisme, 

gelijkheid man en vrouw, respect voor seksuele geaardheid, enz.);
• De digitale kloof overbruggen door informaticalokalen in jeugdcentra open te stellen voor jongeren;
• Bijzondere aandacht besteden aan kansarme kinderen zodat ook zij naar een jeugdbeweging kunnen gaan, aan sport 

kunnen doen, kunnen deelnemen aan culturele activiteiten, enz. 
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Pedagogisch verantwoorde ontspanningsactiviteiten
• Een project uitwerken voor onze opvangplaatsen waarbij aan de noden en verwachtingen van jongeren wordt voldaan en er 

rekening wordt gehouden met de grote diversiteit (leeftijd, geslacht, afkomst, sociale achtergrond, enz.). Dit project zal uit 
verschillende pijlers bestaan (organisatie van sportactiviteiten, culturele activiteiten, activiteiten die moeten bijdragen tot een 
actief, verantwoordelijk en kritisch burgerschap, enz.);

• Het aanbod aan activiteiten voortdurend aanpassen aan de noden van kinderen en jongeren om hen een stimulerend kader 
en ontspanningsmogelijkheden te bieden. Daarom is het belangrijk het werk regelmatig te evalueren in functie van de noden;

• Sport en gezonde voeding promoten bij kinderen en adolescenten door de acties in verband te brengen met de aanbevelin-
gen van het dieetcomité van het departement Openbaar Onderwijs;

• Vanaf jonge leeftijd een kritische geest stimuleren door in alle jeugdvoorzieningen levensbeschouwelijke projecten en onder-
richt in de media aan te bieden;

• De activiteiten rond duurzame ontwikkeling verder uitbreiden: projecten rond energiebesparing, uitreiken van ecolabels aan 
Jeugdcentra, aansporen tot sorteren, aanleggen en onderhouden van pedagogische (moes-)tuinen, enz.;

• Stimuleren van taalonderwijs door sensibiliseringcampagnes en taalbaden in een ludieke context, en door rondetafelge-
sprekken te organiseren in de Huizen voor het Kind en de Jeugdcentra;

• De samenwerking met de dienst Cultuur voortzetten zodat jonge Brusselaars gemakkelijk toegang krijgen tot door de Stad 
georganiseerde voorstellingen, concerten en evenementen. Ook de medewerking van het OCMW en de voordelen dankzij 
“Artikel 27” blijven behouden;

• De toegang tot sportinfrastructuren in de Stad garanderen aan de Jeugddienst van de Stad en aan de vzw Bravvo (Bruxelles 
Avance Brussel Vooruit) die de Jeugdcentra beheert;

• Blijven samenwerken met het departement Openbaar Onderwijs om acties te organiseren om kansarme kinderen financieel 
te steunen en hen zo degelijk onderwijs te garanderen.

2. Projecten voor meer verantwoordelijkheid, betrokkenheid en autonomie van kinderen en een sterkere sociale samenhang 
in de wijken

• Projecten uitwerken die de banden tussen jongeren en andere inwoners van de wijken op een constructieve manier 
aanhalen, vooral door evenementen en activiteiten te organiseren die de verschillende generaties en culturen samenbrengen;

• Projecten op poten zetten die jongeren moeten betrekken in de uitwerking, het beheer en het onderhoud van de openbare 
of gemeenschappelijke plaatsen waar ze samenkomen (pleinen, stadsparken, woonwijken …);

• Acties ondernemen om ‘het goede burgerschap’ aan te leren en zo het respect voor de ander en solidariteit te promoten via 
een gezamenlijke vrijetijdsactiviteit;

• Meer activiteiten organiseren die de inwoners van de verschillende wijken, gemeenten en gewesten samenbrengen;
• Bijzondere aandacht besteden aan de noden van jongeren bij de uitwerking van de programma’s in het kader van de 

wijkcontracten;
• De projecten “opvang tijdens vrije tijd”, “sociale cohesie” en “FIM” blijven coördineren om de sfeer in de wijken en de 

kwaliteit van de buitenschoolse opvang te verbeteren, studiebegeleiding voor jongeren te voorzien en de geletterdheid 
onder volwassenen te bevorderen zodat ouders hun kinderen beter kunnen bijstaan in het leerproces;

• Een coördinerende instantie instellen voor de Nederlandstalige jeugdverenigingen (naar het voorbeeld van de Gemeen-
schapscommissie voor opvang);

• Speelpleinen, sportterreinen, openbare plaatsen en groene ruimten creëren zodat kinderen en jongeren opnieuw veilig 
op openbare plaatsen terecht kunnen;

• De onmiddellijke omgeving van opvangplaatsen veiliger maken (zone 30, zebrapaden, enz.);

3. Een kwaliteitsvolle omkadering

De best mogelijke opvangomstandigheden garanderen door te investeren in infrastructuur en materiaal
• Waar nodig nieuwe infrastructuren aankopen of huren die aan de noden van het publiek en de begeleiders in de wijken 

voldoen;
• De uitbating van de nieuwe zaal van de MIVB (1600 m2) in het metrostation Anneessens zo goed mogelijk organiseren en 

de ruimte inrichten om het werk van hogeschoolstudenten tentoon te stellen, jongeren een plaats te geven om activiteiten te 
organiseren met hun vereniging en ruimte te bieden voor tentoonstellingen rond thema’s die een belangrijke plaats innemen 
in de Stad;

• De aankoop afronden van een plaats buiten de Stad om er zeeklassen, bosklassen of vakanties te kunnen organiseren;
• De onderhouds- en renovatiewerken in verschillende voorzieningen voortzetten, rekening houdend met de criteria 

voor duurzame ontwikkeling (energiebesparing, afvalbeheer, milieuvriendelijke materialen, enz.):

 ➤ Uitbreiding van het centrum “Noordpool”;
 ➤ Renovatie van het Jeugdcentrum “R’En Arts”; 
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 ➤ Renovatie van het domein van Combreuil;
 ➤ Bouw van nieuwe lokalen voor het Huis voor het Kind “Ambiorix”, het Jeugdcentrum “Loco-Motive”; 
 ➤ Renovatie van de ruimtes van het Huis voor het Kind “De Pijl”, het Huis voor het Kind en het Jeugd-

centrum “Willems”;
 ➤ Openen van een nieuw Huis voor het Kind in de Marollen;
 ➤ Uitbreiding van het Huis voor het Kind “Noordpool”;

De opleiding van animatoren, begeleidend personeel en preventiepersoneel ondersteunen
• Een globaal plan opstellen voor de permanente vorming van jeugdanimatoren (interculturele aanpak, gelijkheid man en vrouw, 

neutraliteit, opvang van kinderen/jongeren met specifieke behoeften, enz.);
• Animatoren opleiden over de integratie en begeleiding van zieke kinderen en/of kinderen met een handicap;
• Het opleidingsaanbod van het Centre Elisabeth Carter (opleidingscentrum voor animatoren) uitbreiden, vooral in de volgende sectoren: 

 ➤ brevet van coördinator voor vakantiecentra, erkend door de Franse Gemeenschap;
 ➤ permanente vorming erkend door Kind & Gezin (Opvang tijdens Vrije Tijd) voor animatoren van de 

Huizen voor het Kind en voor het opvoedend hulppersoneel (schoolopvang);
 ➤ opleiding in verschillende domeinen naargelang de noden van de animatoren;
 ➤ opleiding in het kader van preventieberoepen (gemeenschapswacht, veiligheidsagent, enz.).

 › SOCIALE ACTIE, GEZONDHEID EN SENIOREN 
1. Prioriteit: Een sterkere sociale actie ten gunste van solidariteit

Begeleiding voor meer autonomie
• Zorgen voor solidariteit en de sociale integratie ondersteunen door de kwaliteit van de diensten en prestaties waar de Brus-

selaars recht op hebben te behouden, maar erop toezien dat de kost ten laste van het budget van de Stad niet hoger wordt;
• De tewerkstelling voortzetten van mensen die door het OCMW worden bijgestaan en erop toezien dat die werknemers van 

een inschakelingsovereenkomst naar een arbeidsovereenkomst overgaan, door bijvoorbeeld voorrang te blijven geven aan 
de aanwerving van die werknemers op basis van hun vaardigheden;

• De individuele begeleiding versterken met het oog op de socioprofessionele inschakeling en zo efficiënt mogelijke opleidin-
gen uitkiezen, waardoor de persoon in kwestie snel werk kan gaan zoeken;

• Het aanbod inzake alfabetisering uitbreiden zodat de doelgroep van het OCMW, die de nationale talen niet beheerst (noch-
tans een noodzakelijke kennis voor de socioprofessionele inschakeling), op een efficiënte manier vooruitgang kan boeken; 

• De opleidingen organiseren in nuttige vakgebieden voor de rechthebbenden die over het vereiste diploma beschikken om 
een beroepsopleiding te volgen;

• In samenwerking met de Stad activiteiten organiseren voor kinderen, zodat hun ouders tijd kunnen vrijmaken om een oplei-
ding te volgen en werk te zoeken; 

• Meer sensibiliseringsacties en opleidingen organiseren voor uitkeringsgerechtigden zodat ze de kosten van hun energie- 
en waterverbruik kunnen drukken;

• De uitvoering van de sociale acties van Agenda 21 van de Stad en het OCMW versterken.

Aandacht blijven hebben voor de meest kwetsbare bevolking
• Partnerschappen ontwikkelen op het vlak van geestelijke gezondheid, psychologische nood en zelfmoordpogingen; 
• Meer aandacht schenken aan de senioren zodat ze zo lang mogelijk autonoom kunnen blijven en sociale en culturele 

activiteiten voor hen ontwikkelen;
• Een opvangstructuur en een voorziening voor gespecialiseerde revalidatie oprichten voor zwaar afhankelijke jongeren en 

volwassenen met een handicap; 
• De integratie van kinderen met een handicap in het onderwijs verbeteren, in het bijzonder kinderen met hersenverlamming;
• Blijven vechten tegen de afzondering van personen, in het bijzonder door middel van een “hittegolfplan” en een “winterplan”, 

elk met een specifieke structuur, waar zowel het OCMW en de Stad als de buurthuizen en verenigingen aan meewerken, en 
die bestemd zijn voor alle Brusselaars;

• De oprichting ondersteunen van een nieuwe gewestelijke opvangstructuur en voorlopige verblijfplaats voor alleenstaande 
vrouwen, met of zonder kinderen;

• De oprichting ondersteunen van een gewestelijke zorg- en revalidatiestructuur voor daklozen;
• Mee vechten tegen ‘sociale uitbuiting’ (huisjesmelkers, fictieve werkgevers, valse zelfstandigen uit de Europese Unie, enz.), 

mensenhandel via prostitutienetwerken, tegen armoede en tegen sociale fraude. Elk vermoeden van verdenking moet aan 
het parket worden meegedeeld; 

• De opvolging versterken van door de sociale diensten gemelde of vastgestelde situaties van onbewoonbare woningen.
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De coördinatie en complementariteit verbeteren tussen de private sociale diensten en die van de overheid
• De samenwerkingsverbanden tussen de diensten “Opleiding - Professionele integratie - Tewerkstelling” van het OCMW 

en het Opleidings- en Jobhuis versterken;
• Ervoor zorgen dat het OCMW deelneemt aan het overleg dat georganiseerd wordt door het Opleidings- en Jobhuis, Mission 

Locale en de andere overheidsactoren die actief zijn in de sector;
• Een coördinatie van de acties van verenigingen per wijk ondersteunen en organiseren, om dubbele acties en een verspilling 

van energie te vermijden en hen aan te moedigen om samen projecten in te dienen;
• Een lijst van de beschikbare sociale diensten per wijk opstellen en verspreiden op basis van het model van het proefproject 

dat in het wijkcontract Rouppe werd opgestart;
• In samenwerking met het OCMW en de privésector starten met een permanentie voor ‘sociale urgentie’ met een uniek gratis 

nummer die 24 u per dag bereikbaar is, op basis van het model van medische permanenties;
• De erkende diensten voor schuldbemiddeling ondersteunen en hun overleg met het OCMW bevorderen om dubbel werk te 

vermijden, goede praktijken uit te wisselen, enz.;
• De verenigingen en diensten steunen die, in samenspraak met het OCMW, administratieve hulp bieden aan mensen die het 

moeilijk hebben (kinderbijslag, pensioenen, onderhoudsgeld, enz.).

Meer ruimte voor ontmoeting en dialoog: reorganisatie van de buurthuizen
Meer buurthuizen creëren in de Stad:
• meer bepaald door de creatie van nieuwe buurthuizen in de Vijfhoek en in Laken;
• door ruimten te reorganiseren en grotere ruimten te creëren en door andere ruimten te renoveren; 
• door het beheer van bepaalde ruimten, meer bepaald Trefpunt S, de toekomstige polyvalente zaal Bruyn, enz.

De doelgroep van de buurthuizen (elke persoon in afzondering, inactieve personen …) zo veel mogelijk uitbreiden, door:
• Projecten rond permanente opleidingen te organiseren (inburgeringscursus ...);
• Activiteiten voor vrouwen te organiseren;
• Meer projecten te organiseren rond hulp bij huistaken, lessen alfabetisering, enz.;
• De intergenerationele projecten voort te zetten;
• Maaltijden aan huis te leveren voor inwoners van de Stad die dat nodig hebben;

 In samenwerking met het OCMW en de Stad het gemeenschapswerk ontwikkelen en op intensieve wijze deelnemen aan de 
ontwikkelingen van het sociale weefsel in de stad (deelname aan forums, wijkcontracten, enz.) door het individueel sociaal 
werk voort te zetten dat nu al door de buurthuizen wordt verzorgd.

2. Prioriteit: Meer toegangelijke en modernere gezondheidszorg

Het preventiebeleid uitbreiden
• Het beleid voor de preventie van gezondheidsproblemen bij de Brusselaars uitbreiden door erop aan te dringen dat 

de gewesten en gemeenten interesse tonen voor de gezondheidssituatie in de Stad Brussel;
• De balans opmaken van de gezondheidstoestand van de Brusselse bevolking en een analyse uitvoeren van de gevolgen van 

het leven in de stad, in samenwerking met de ziekenhuizen, huisartsen en medische huizen;
• Preventiecampagnes opstarten tegen beschavingsziektes (obesitas, roken, middelenmisbruik), in het bijzonder voor adolescenten.

Betere toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg
• Het aanbod en de kwaliteit van de thuishulp- en thuiszorgdiensten ontwikkelen, en dat met respect voor de keuzevrijheid; 
• Aan de Brusselaars een competitief en goed werkend ziekenhuisnetwerk bieden, voornamelijk door een samenwerking te 

starten tussen Bordet, St-Pierre, Brugmann en het Kinderziekenhuis, op basis van de complementariteit en de synergie van 
de medische en chirurgische diensten, en van de beroepspraktijken, om het zorgaanbod te rationaliseren;

• In die zin, de organisatie en het beheer van de ziekenhuizen in het IRIS-netwerk optimaliseren en menselijker maken;
• De openbare ziekenhuizen beschouwen als overheidsbedrijven en niet als een openbaar bestuur: meer flexibiliteit, minder 

administratieve rompslomp en minder verplichtende regels, zodat de openbare ziekenhuizen de burgers kunnen verzorgen 
ongeacht hun administratieve of financiële situatie, en toch de fundamentele eigenschappen van een openbare dienst 
kunnen behouden, zijnde de onvoorwaardelijke opvang van de patiënten, een zo breed mogelijke toegankelijkheid en het 
meest uitgebreide zorgaanbod van de beste kwaliteit;

• De integratie van de diensten voortzetten en zowel het medische aanbod als de investeringen coördineren, om concurrentie 
of dubbele elementen tussen de ziekenhuizen te vermijden, en dat in perfecte samenwerking met het medische personeel;

• De oprichting van het nieuwe Bordet Instituut tot een goed einde brengen. Het Instituut zal klinische zorgen en wetenschap-
pelijk onderzoek combineren om in Brussel een Europese kankerpool op te richten;

• De statuten van artsen herzien zodat alle artsen over hetzelfde statuut beschikken of enkel aan een ziekenhuis van het IRIS-
netwerk verbonden zijn, en de huis- en familieartsen beter integreren in de werking van de IRIS-ziekenhuizen, meer bepaald 
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als alternatief voor de dienst spoedgevallen.
• De samenwerking met de universiteiten (ULB en VUB) en hun academische ziekenhuizen voortzetten en versterken.

3. Prioriteit: Senioren

Senioren in het hart van de gemeentepolitiek
• De politie zal haar project “Senior Focus” verder toepassen en de Stad haar seniorenplan goed uitvoeren;
• De Adviesraad voor Senioren zal de vooruitgang van het seniorenplan regelmatig evalueren en opvolgen.

Zorgen voor aangepaste woningen die toegankelijk zijn voor onze senioren
• De diensten voor thuiszorg ontwikkelen om te voldoen aan de vraag van het grote aantal senioren om zo lang mogelijk 

en in de best mogelijke omstandigheden thuis te blijven wonen;
• De bestaande projecten van de Grondregie, het OCMW en GEBRUWO rond serviceflats ondersteunen en het beleid inzake 

gemeentewoningen aanpassen om aan de specifieke behoeften van senioren met een beperkt inkomen te voldoen. 
• De oprichting bevorderen van solidaire of groepswoningen (bijvoorbeeld van het type Abbeyfield) en intergenerationele 

woningen.

De opvang in onze rust- en verzorgingstehuizen verbeteren
• De ontwikkeling voortzetten van echte leefprojecten in onze rust- en verzorgingstehuizen;
• Bedden van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) van het Instituut Pacheco naar de site van de Fondati-

ons Réunies blijven overbrengen en ze na grondige renovatie gebruiken om senioren met een mentale beperking, dementie, 
Alzheimer, enz. op te vangen;

• De in 2012 bij Ter Ursulinen aangevangen zware renovatiewerkzaamheden tot een goed einde brengen in dezelfde lijn als 
de eerste fasen die in het begin van de jaren 2000 werden uitgevoerd;

• De bouw voorbereiden van een nieuw rust- en verzorgingstehuis in Laken om aan de behoeften van de bevolking te voldoen.

De mobiliteit van de senioren verbeteren
• Specifieke informatie ontwikkelen over het gecombineerde aanbod van vervoermiddelen via het “Informatiebureau voor Senioren”;
• Blijven ijveren voor een veiliger en gezelliger openbare ruimte door genoeg voetgangerszones te voorzien en ze goed te 

verlichten, de tijd van de verkeerslichten beter te regelen zodat ook de traagste voetgangers in alle veiligheid kunnen 
oversteken, de groene ruimten te voorzien van rustplaatsen (banken) en bij senioren te rade te gaan over welke openbare 
ruimten nog beter beveiligd kunnen worden;

• Per wijk een begeleidingsdienst creëren voor eenzame mensen die bang zijn om alleen buiten te gaan;
• Een beleid voeren inzake openbaar vervoer dat rekening houdt met de specifieke behoeften van senioren (frequente verbin-

dingen, stopplaatsen, parcours, toegankelijkheid van het vervoer, halte op aanvraag, bushokjes, onderhoud van de liften en 
roltrappen in de metrostations, enz.) en een sociale mobiliteitsdienst voor mindervalide senioren opstarten (sociale taxi);

• De organisatie bevorderen van gedecentraliseerde administratieve diensten en van het aanbod van pendelbussen waardoor 
de burgers - en meer bepaald de senioren en mindervaliden - de meeste belangrijke administratieve stappen gemakkelijk 
kunnen ondernemen;

Het sociale leven van onze senioren bevorderen en de intergenerationele solidariteit steunen
• De intergenerationele banden versterken door de verenigingen en activiteiten rond solidariteit met senioren te steunen en 

de activiteiten op verschillende locaties te organiseren, zoals scholen, buurthuizen, sportcomplexen, musea en parken;
• Meer ontmoetingsplaatsen en intergenerationele projecten voorzien, meer bepaald in buurtverenigingen of rusthuizen voor 

de uitwisseling van ervaringen, en projecten aanmoedigen rond de overdracht van het sociale geheugen;
• Een interactieve website “actieve senioren” en een “seniorencity” creëren in het hart van Brussel, een plaats voor ontmoe-

ting en activiteiten, een brandpunt voor burgerlijke projecten, en projecten en initiatieven voor senioren ontwikkelen om te 
vechten tegen de digitale kloof.

 › CULTURE EN GELIJKE KANSEN
BRUSSEL, CULTURELE HOOFDSTAD
1. Brussel, culturele hoofdstad van Europa 

• De budgetten voor het cultuurbeleid van de Stad behouden of zelfs verhogen, en daarmee ingaan tegen de huidige 
internationale trend van budgettair evenwicht door in de culturele sector te bezuinigen; 
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• Doeltreffend samenwerken met de Europese Unie met het oog op de oprichting van het Museum van Europa. In tussentijd: 
de ontwikkeling ondersteunen van culturele animatie en tentoonstellingen over Europa, de geschiedenis van de Europese 
volkeren en culturen, in samenwerking met de vzw Museum van Europa, de Europese Unie en de Federale Staat;

• In partnerschap met het schepenambt van Toerisme: de deelneming versterken van Brussel, Stad en Gewest, aan het 
Europese “Nuits Blanches”-netwerk;

• Actief deelnemen aan de verschillende Europese culturele ontmoetings- en uitwisselingsnetwerken; 
• Europese kunstenaars aanmoedigen om zich Brussel toe te eigenen als Europese hoofdstad (en meer ingaan op de aanvragen 

die de lidstaten en hun diplomatieke en culturele vertegenwoordigingen indienen om tentoonstellingen te organiseren in Brussel).

2. Prioriteit aan de ondersteuning van creativiteit en van kunstenaars

Locaties aanbieden om te leren en te creëren
• Het netwerk van academies en hogescholen van de Stad en de gemeenschappen op het grondgebied van de Stad 

ondersteunen en opwaarderen; 
• De culturele middelen van de Stad optimaliseren en beter coördineren, de conservatoria en academies meer en beter betrek-

ken bij de strategie van het cultuurbeleid van de Stad; 
• Volledige en gecentraliseerde informatie bieden over de talrijke ateliers en residenties van kunstenaars (Brigittinen, 

Recyclart, designworkshops voor pottenbakkers, Passa Porta …); 
• Het publieke en verenigingsaanbod aan kunstenaarsateliers en -residenties ontwikkelen tegen matige huurprijzen, vooral 

in de afgedankte ruimten van Infrabel, vlak bij Recyclart;
• In partnerschap met de bestaande actoren een opnameruimte ter beschikking stellen voor jonge muziekgroepen in de Stad; 
• De terbeschikkingstelling van specifieke culturele infrastructuur en cultureel materiaal bevorderen, om de culturele initiatie-

ven van particulieren en verenigingen aan te moedigen; 
• Het “Mode And Design Center” (MAD Brussels) ondersteunen als uithangbord voor Brusselse ontwerpers, de inrichting 

afwerken en workshops lanceren voor designers in de Anneessenswijk; 
• In partnerschap met het schepenambt van Economie en Tewerkstelling, artistieke bedrijfspolen op poten zetten, inclusief 

uitwisselingsplatformen voor creatieve professionals.

Kunstenaars de kans geven om hun werk te verspreiden
• Zorgen voor een gepaste selectie van straatartiesten die actief zijn op het grondgebied van de Stad; 
• Artiestenparcours ontwikkelen, ontdekkingsdagen organiseren rond een specifieke kunstvorm en specifieke evenementen 

op touw zetten, zoals een “Week van de Brusselse kunstenaars”; 
• Dans verder promoten in de Brigittinenkapel (onder meer door artiesten uit te nodigen in residentie); 
• Een of meer prijzen lanceren voor de “Jonge Brusselse kunstenaar”; 
• Tijdens stadsfestivals de mogelijkheid onderzoeken om prefestivals te organiseren die openstaan voor Brusselse 

kunstenaars of ‘vrije podia’ die openstaan voor ‘niet-gevestigde’ kunstenaars; 
• Regelmatig projectoproepen lanceren voor lokale kunstenaars, academies, conservatoria en culturele actoren van de Stad, 

voor publieke evenementen of voor kunstwerken op de openbare plaatsen in de Stad; 
• Brusselse filmfestivals ondersteunen en meer bepaald de organisatie van een zomerfestival in open lucht, in samenwerking 

met Cinematek; 
• De toekomstige Anneessenszaal van 1.600 m² (volledig gerenoveerd door de MIVB en beheerd door de Stad) openstellen 

voor de promotie van Brusselse kunstenaars; 
•  De werken van studenten aan de academies van de Stad en van jonge Brusselse kunstenaars in de kijker plaatsen; 
• Een nieuwe culturele en artistieke pool creëren in de afgedankte lokalen van de NMBS, naast station Kapellekerk, Recyclart 

en de Brigittinenkapel;
• De artistieke vitaliteit van het netwerk van Brusselse galerieën ondersteunen.   

3. Prioriteit aan toegang tot cultuur voor iedereen

De toegang tot cultuur democratiseren 
• De toegang voor iedereen tot de kunstactiviteiten van de Stad versterken; 
• De sociale en culturele hinderpalen uit de weg ruimen voor de participatie van kwetsbare groepen aan culturele activiteiten, 

door de partnerschappen tussen sociale hulporganisaties, jeugdhulp- en integratieorganisaties, scholen en culturele actoren 
te versterken. In dat verband moeten de initiatieven rond “Artikel 27” verder ontwikkeld worden; 

• De informatie over het Brusselse cultuurleven versterken door een volledig overzicht te bieden van het culturele aanbod 
van de instellingen van de Stad, en samen met VISITBRUSSELS een instrument ontwikkelen voor het cultuuraanbod op het 
grondgebied van de Stad en het Gewest; 
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• Een ‘cultuurkaart’ lanceren met een gunsttarief of gratis toegang tot generale repetities en avant-premières, voor bepaalde 
bewonersgroepen en nieuwe doelgroepen, in samenwerking met de gemeenschappen en de belangrijkste artistieke en 
culturele instellingen die gefinancierd of ondersteund worden door de overheid; 

• Samen met de talrijke partners die actief zijn op het grondgebied van de Stad een ‘cultuurgetrouwheidskaart’ ontwerpen 
die het publiek laat kennismaken met nieuwe creaties en met het diverse cultuuraanbod op het grondgebied van de Stad; 

• De ontwikkeling ondersteunen van initiatieven zoals de gratis dagen in sommige culturele locaties, nocturnes van musea of 
tentoonstellingen, enz.;  

• Vanuit de culturele centra, de musea en de bibliotheken activiteiten en stages organiseren door en voor jongeren en 
kinderen; 

• Volwaardige partnerschappen op touw zetten tussen de musea, theaters en culturele actoren die gefinancierd worden door 
de Stad, de verschillende onderwijsinstellingen van de Stad en de jeugdverenigingen, om jongeren gemakkelijker toegang 
te geven tot voorstellingen en gemeenschappelijke cultuurprojecten te ontwikkelen; 

• Een muziekbeleid ontwikkelen, zowel in de openbare ruimte als op het scherm, voor activiteiten van internationaal niveau 
(zoals de Koningin Elisabethwedstrijd, de Munt), en door diverse instellingen open te stellen voor Belgische kunstenaars 
(bijvoorbeeld het Koninklijk Parktheater openstellen voor kamermuziek); 

• Een infosite ontwerpen met promotieaanbiedingen voor leerkrachten, voor in de klas.

Opnieuw investeren in de culturele middelen van de Stad en het cultuuraanbod decentraliseren 
• Het periodiek overleg tussen de culturele partners en actoren versterken; 
• Het cultuuraanbod meer decentraliseren door de activiteiten van de nieuwe culturele wijkpolen te ontwikkelen (het Noordpool 

Centrum, het “Huis van de Creatie”, het cultureel centrum Sint-Niklaas in Neder-Over-Heembeek enz.); 
• De cultuurhuizen verder uitbouwen en daarbij het  “Huis van de Creatie”, actief ondersteunen (en partnerschappen ontwikkelen 

met “Cité Culture” en het cultureel centrum Sint-Niklaas); 
• De Rijke Klaren uitbouwen tot cultuurhuis, door de nodige contacten te leggen met de Federatie Wallonië-Brussel; 
• De culturele activiteiten van de “Espace Magh” ondersteunen en promoten;
• Een dienst voor boekhoudkundige en budgettaire ondersteuning oprichten voor de verschillende culturele instellingen die door 

de Stad worden beheerd of gesubsidieerd; 
• De samenwerking tussen de culturele centra en de gemeenschapscentra bevorderen; 
• Het culturele en artistieke aanbod voor jongeren nog meer decentraliseren (bijvoorbeeld door voorstellingen van de Toverberg 

te organiseren in het cultureel centrum Sint-Niklaas).

De culturele democratie ondersteunen 
• De aanstelling van cultuurbemiddelaars promoten in de verschillende stadswijken, als bindmiddel tussen het cultuurbeleid 

en het beleid van de Stad. Deze bemiddelaars zouden actief zijn in de culturele en artistieke locaties van de Stad en samen-
werken met de vzw BRAVVO. Doel: alle burgers voor de artistieke uitdagingen en creaties in de Stad sensibiliseren;

• De “Week van de Amateurkunsten” blijven organiseren; 
• Smaakinitiatie en artistieke & muzikale initiatie aanmoedigen; 
• Ieders creativiteit valoriseren en bevorderen door de verenigingen en inwoners actief te laten deelnemen aan culturele 

activiteiten; 
• Verdergaan met de ontwikkeling van leesbare en gratis collectieve promotie-instrumenten voor de culturele infrastructuur 

van de gemeente; 
• Culturele activiteiten voor jongeren stimuleren, zodat ze actief gebruikmaken van de openbare ruimte (happenings) tijdens 

de schoolvakantie.

Het museumaanbod in Brussel versterken en moderniseren
• De inspanningen van de federale regering om het museumaanbod in Brussel uit te breiden, actief ondersteunen en eraan 

meewerken; 
• Het voormalige etablissement Vandenborgh herbestemmen om het museum- of kunstaanbod te versterken; 
• De onderhandelingen voortzetten met het Gewest, de Federale Staat en de privéverzamelaars over de bouw van een nieuw 

museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, bij voorkeur in een wijk in ontwikkeling in plaats van in het 
historische centrum (om op die manier nieuwe polariteiten te ontwikkelen in Brussel). Daarbij kiezen voor een resoluut 
eigentijdse en vernieuwende architectuur; 

• Een Biermuseum en Museum voor Belgische en Brusselse Bieren oprichten, bij voorkeur in de Beurs; 
• De collecties van het “Plasticarium” opwaarderen en toegankelijk maken, en er de kern van een toekomstig designmuseum 

van maken; 
• De oprichting ondersteunen van het Belgisch Chocolade- en Koekjesmuseum; 
• De externe samenwerkingsverbanden van de Stad versterken om een gemeenschappelijk cultuuraanbod en een 

gemeenschappelijke ticketing te promoten; 
• Nauw samenwerken met het Scientastic Museum, zodat het op het grondgebied van de Stad kan blijven, of op zijn minst op 
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dat van het Gewest, en de partnerschappen ontwikkelen tussen het Museum en het Atomium, dat eveneens wetenschap-
pelijke tentoonstellingen organiseert; 

• Het beheer en de museologie van het Museum van het Koningshuis en de Stadsarchieven moderniseren tot één Museum 
van de Stad Brussel, de bestaande gebouwen renoveren en een permanente tentoonstellingsruimte promoten die gewijd is 
aan de verschillende huidige en toekomstige stadsvernieuwingsprojecten.

4. Voorrang aan de opwaardering en promotie van het Brussels cultureel erfgoed

Opwaardering en promotie van het Brussels cultureel erfgoed
• Meer waarde toekennen aan befaamde Brusselse kunstenaars, door een gemeenschappelijke ticketing te bevorderen 

tussen bepaalde stadsevenementen en de andere culturele instellingen op het Brussels grondgebied; 
• De diverse verenigingen en initiatieven dynamiseren rond de Brusselse orgels;
• Het stripparcours verder uitbreiden met twee nieuwe fresco’s per jaar, en de medewerking van de Stad aan het Stripweek-

end versterken; 
• Het Bierfeest verplaatsen en uitbreiden, zodat het de reële diversiteit van de Belgische en Brusselse bieren beter weergeeft; 
• De steun van de Stad aan het Koninklijk Poppentheater Toone handhaven; 
• De Brusselse tapijtkunst opwaarderen.

Een ereplaats voor het immaterieel erfgoed en de Brusselse folklore
• Het festival “Folklorissimo” versterken voor de promotie van folkloristische evenementen; 
• Het behoud van traditionele culturele evenementen aanmoedigen en erin investeren, want zij vormen het immateriële 

erfgoed van de gemeente; 
• Het folklorebeleid uitbreiden tot de folkloristische activiteiten van bevolkingsgroepen van buitenlandse afkomst die in de 

gemeente wonen (Chinees Nieuwjaar …); 
• De Ommegang van Brussel verder moderniseren, democratiseren en promoten; 
• De jaarlijkse organisatie van de Meiboom blijven ondersteunen en promoten.

Plaats voor hedendaagse kunst in de openbare ruimte en voor stadskunst
• De aanwezigheid van kunst in de openbare ruimte, op openbare plaatsen (culturele instellingen, scholen, sportcentra…) 

en in openbare huisvestingssites versterken, en het aantal tijdelijke of definitieve kunstprojecten in de openbare ruimte 
(fresco’s, standbeelden en monumenten, installaties, performances …) verhogen; 

• Samenwerken met het Gewest om de samenwerking tussen de bevoegde gemeentelijke en gewestelijke instellingen te ver-
sterken, en adviezen uit te brengen over projecten voor de installatie van kunstwerken in de openbare ruimte (momenteel 
beslissen daarover twee verschillende commissies, afhankelijk van het gewestelijke of gemeentelijke statuut van de weg in kwestie); 

• Het project “Cultureel percent” verder ontwikkelen om de integratie van kunstwerken in sociale woningcomplexen te stimuleren; 
• Brusselse kunstenaars en designers in de kijker plaatsen door hun productie en promotie te bevorderen, onder meer via de aanleg 

van stadsmeubilairparcours, de organisatie van stedelijke kunstwandelingen, enz.;
• Het parcours van stadsfresco’s uitbreiden dat gelanceerd werd met het “Tarantino”-fresco in de Sint-Jakobswijk, en de nodige 

middelen vrijmaken om te proberen befaamde muurkunstenaars aan te trekken door openbare projectoproepen te lanceren; 
• De zichtbaarheid van het Brusselse aanbod op het vlak van hedendaagse kunst versterken door de verschillende locaties voor 

de verspreiding van hedendaagse kunst (Elektriciteitscentrale, Atomium, Brigittinen, Wiels…) te groeperen rond het concept 
“Hedendaags Brussel”.

GELIJKE KANSEN 
1. Prioriteit aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

• De in 2008 opgerichte Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen permanent maken;
• Een evenwichtigere vertegenwoordiging van de vrouwen in alle sectoren van het bestuur en de openbare instellingen van 

de Stad Brussel. Concrete maatregelen die kunnen worden getroffen: discriminerende mechanismen tijdens de selectie en 
promotie van vrouwen aanpakken door een verplichte paritaire samenstelling van de selectiejury’s;

• In functie van dit streven naar gelijkheid, aandachtig alle politieke en budgettaire beslissingen die een impact op dit beleid 
hebben, bestuderen;

• Een globaal beleid voeren rond de strijd tegen echtelijk geweld (preventie van het geweld, begeleiding en bescherming van 
de slachtoffers, sensibilisering van het publiek, sancties voor de daders);

• Een preventiebeleid voeren en repressief optreden tegen het geweld tegen vrouwen op straat, in scholen en in andere 
openbare instellingen;

• Om de drie jaar een gemeentelijk verslag opmaken van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de wijze waarop het 
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College van Burgemeester en Schepenen met dit thema rekening houdt in zijn beleid en de financiële middelen die eraan 
worden toegekend. Het verslag bevat een situatiebeschrijving en een evaluatie van de getroffen maatregelen.

2. Prioriteit aan de opwaardering van de diversiteit

Diversiteit opwaarderen
• De uitvoering van de ordonnantie betreffende Diversiteit, uitgevaardigd door het Brusselse Gewest, verzekeren en de 

culturele diversiteit bij het personeel van de Stad en van de verenigingen die door de Stad worden beheerd of ondersteund, 
opwaarderen;

• De kwaliteit van het onthaal van de Vreemdelingendienst van het gemeentebestuur verbeteren. 
• Voor het personeel van de gemeentediensten en van het OCMW dat met het publiek in contact komt, vormingscursussen 

rond culturele diversiteit organiseren.

Vrije keuze van persoonlijke geaardheid verzekeren
• In samenwerking met de verenigingen, de strijd aanbinden tegen homofobie in het bestuur, het onderwijs en de openbare 

instellingen (bv. in rusthuizen) via vorming en door sensibiliseringsinstrumenten ter beschikking te stellen;
• Omdat alle vormen van geweld onaanvaardbaar zijn, de Politie sensibiliseren rond homofoob geweld en de opvang van de 

slachtoffers. In samenwerking met de verenigingen, de steun aan slachtoffers van homofoob geweld organiseren en een 
campagne voeren om slachtoffers van homofobe daden aan te sporen klacht in te dienen bij de Politie;

• De Brusselaars sensibiliseren met betrekking tot de verschillen in geaardheid en levenswijze om doeltreffend te strijden 
tegen de discriminatie en het onbegrip ten overstaan van persoonlijke, seksuele keuzes;

• Overleg organiseren met holebiverenigingen en de op holebi’s gerichte handelssector om de strijd tegen de homofobie 
te verbeteren en de gevoelige punten en plaatsen op te sporen;

• Het lokale verenigingsnetwerk en de evenementen die in de Stad Brussel plaatsvinden, ondersteunen: Maison Arc-en-ciel, 
Belgian Lesbian & Gay Pride, Tels Quels, het Pink Screen Festival, enz.

Onthaal en ondersteuning van nieuwkomers
• Op regelmatige tijdstippen een collectief onthaal van nieuwkomers organiseren met de overhandiging van een ‘Welcome 

pack’. Dit plechtige onthaal is een gezellige bijeenkomst en heeft tegelijk informatieve doeleinden;
• Uitbreiden van de gratis alfabetiseringscursussen, cursussen Frans/Nederlands en initiatiecursussen in informatica in 

samenwerking met de bevoegde overheden;
• De vrouwen van buitenlandse afkomst informeren en sensibiliseren betreffende hun statuut en hun rechten, erkend in de 

Belgische grondwet en het Belgische recht (gelijkheid mannen/vrouwen);
• Een non-discriminatieclausule inlassen in het arbeidsreglement van de gemeentemedewerkers met als doel ze te informeren 

en hen van de nodige instrumenten te voorzien voor de preventie van eender welk discriminerend, seksistisch, racistisch, 
antisemitisch of xenofoob gedrag. Zo verbinden alle gemeentemedewerkers (zowel de statutaire als de contractuele) zich 
ertoe om elke vorm van discriminatie te weigeren, ongeacht het motief, en objectief en onpartijdig op te treden in het belang 
van alle burgers, zonder onderscheid;

• Stappen ondernemen in de politiezone om een cel Diversiteit op te richten.
 

3. Prioriteit aan de toegankelijkheid van de stad voor personen met een handicap

Het beleid inzake de integratie van personen met een handicap in de stad verbeteren
• Een strategisch plan ontwikkelen, gericht op de dienstverlening voor personen met een handicap, met doelstellingen en 

indicatoren die een periodieke evaluatie van de uitvoering van het plan mogelijk maken. Het plan moet gebaseerd zijn op 
een transversale benadering op alle beslissingsniveaus;

• De impact van de activiteiten van de Adviesraad voor personen met een handicap verhogen door haar adviezen en aanbe-
velingen aan het College van Burgemeester en Schepenen over te maken;

• De betrokkenheid van de personen met een handicap en hun verenigingen in de activiteiten van de Stad Brussel (sport, 
cultuur, enz.) versterken;

• Een sensibiliseringscampagne organiseren rond het gebruik van digitale technologie ten bate van personen met 
een handicap;

• Van de Dag van de Handicap, die sinds 2009 jaarlijks wordt georganiseerd, een vaste traditie maken.

De toegankelijkheid van het onderwijs, de vorming en de werkgelegenheid verhogen
• Ervoor zorgen dat de ouders van gehandicapte kinderen degelijke informatie krijgen over hun rechten op onderwijs;
• De ouders en de kinderen sensibiliseren om beter in te spelen op het streven naar integratie van kinderen met een handicap 
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in het gewone onderwijs en de integratie bevorderen door een aangepaste infrastructuur en opvolging;
• Activiteiten (ontmoetingen) in de scholen organiseren met het oog op sensibilisering rond de moeilijkheden waarmee 

slechtzienden, mensen in een rolstoel, enz. te kampen hebben;
• Kinderen die in het ziekenhuis liggen, de mogelijkheid bieden om de lessen verder te volgen door steun aan de Robert Duboisschool;
• Vormingsdagen over de zorg voor deze specifieke doelgroepen organiseren voor kleuterleid(st)ers, pedagogische teams 

en jeugdmonitoren;
• De integratie van gehandicapte leerlingen in het gewone onderwijs bevorderen door een aangepaste infrastructuur en opvolging;
• Pilootprojecten met inclusieklassen aanmoedigen, waarbij gespecialiseerde klassen van het type 8 (die leerlingen met 

dyslexie, dyscalculie, enz. opvangen) en gewone klassen samenwerken door de uitwisseling van leerlingen en leerkrachten;
• In het kader van de vernieuwing van de publieke infrastructuur, in het bijzonder de scholen- en sportinfrastructuur, maatre-

gelen treffen die de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit verhogen;
• Kinderen met specifieke behoeften opnemen in het aanbod van buitenschoolse opvang en speelpleinen;
• Het aanbod van boeken voor blinden en slechtzienden in de bibliotheken (audioboeken, boeken in brailleschrift en boeken 

met grote letters) uitbreiden en diversifiëren);
• De integratie van jongeren met een handicap bevorderen aan de hand van projecten zoals ‘Eté solidaire’;
• Het streefcijfer dat de Stad Brussel zich heeft voorgenomen in het kader van haar tewerkstellingsprogramma voor personen 

met een handicap tot 3 % optrekken, waardoor de Stad als werkgever een voorbeeldfunctie vervult; indien dit cijfer niet 
wordt gehaald, compenseren door bepaalde aanbestedingen aan beschutte werkplaatsen voor te behouden.

De toegankelijkheid van de Stad en de diensten die ze aanbiedt, verzekeren
• De toegankelijkheidsgids van de openbare gebouwen van de Stad, die op de officiële website staat en ook voor slechtzien-

den toegankelijk is, updaten en promoten;
• Meer speciale parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien, in het bijzonder in de buurt van het gemeentebe-

stuur, het OCMW, de medische centra en de apotheken, en deze parkeerplaatsen en de voor gehandicapten toegankelijke 
plaatsen op het stadsplan aanduiden;

• Nultolerantie in geval voor gehandicapten voorbehouden parkeerplaatsen door validen worden gebruikt;
• Loketten inrichten die uitsluitend voor personen met een handicap bestemd zijn;
• De online diensten van de Stad uitbreiden en diversifiëren;
• Mogelijk maken om bepaalde administratieve diensten te verhuizen naar plaatsen die toegankelijker zijn voor mensen met 

moeilijkheden;
• De functie van doventolk creëren voor de administratieve en sociale diensten van de Stad Brussel (het eerste deel van het 

initiatief is ingewikkeld, maar een officiële vertaler of tolk is een garantie voor de kwaliteit van de verstrekte informatie);
• De toegankelijkheid van de informatie verhogen (braille, gebarentaal, grote letters, pictogrammen, gemakkelijk te lezen 

versies uitvoeren, enz.); 
• De toegankelijkheidsgraad van socioculturele en/of sportevenementen meedelen;
• Gebarentaal, ondertiteling en audiobeschrijving invoeren in de permanente culturele en educatieve programma’s;
• De personen met een handicap woningen aanbieden die aangepast zijn aan een gemeenschapsleven onder toezicht om 

hun autonomie te verhogen (gemakkelijk toegankelijk, huizen zonder verdiepingen, organisatie van buurtdiensten voor de 
maaltijden en medische zorgen, enz.). Dit kadert in de uitbreiding van onze steun aan het initiatief van de vzw Le 8ème Jour;

• Zorgen voor een ruim aanbod van sociale woningen, o.a. woningen aangepast voor personen met een handicap of wonin-
gen die aanpasbaar zijn. De bestaande sociale woningen speciaal inrichten en aanpassen, in het bijzonder die woningen 
waar al personen met een handicap wonen, of hen een andere, aangepaste woning aanbieden;

• Personen met een handicap de mogelijkheid bieden om dagelijks te sporten en aan wedstrijden deel te nemen door hun 
integratie in sportclubs te bevorderen, de toegankelijkheid van de sportinstallaties te verhogen en aan fysieke, mentale of 
sensoriële handicaps aangepaste sporten te ontwikkelen;

• De horecasector in de stad Brussel aanspreken om in het algemeen de toegankelijkheid van de restaurants en cafés voor 
personen met een handicap te verbeteren en de menukaarten in braille te laten opstellen;

• Bij de herinrichting van de openbare ruimtes, de voorzieningen voor personen met een beperkte mobiliteit uitbreiden om hun 
circulatie te verbeteren, in het bijzonder op de trottoirs (zachte hellingen, brede, vrije ruimtes, enz.);

• Verenigingen uit alle sectoren ondersteunen in hun inspanningen om hun activiteiten toegankelijk(er) te maken voor 
personen met een handicap.
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 › EREDIENSTEN EN SCHEIDING 
VAN KERK EN STAAT

1. De gelijke behandeling tussen de erediensten concreet toepassen en de scheiding van Kerk en Staat ondersteunen

• Bij het Brussels Gewest pleiten voor de financiering of de oprichting van neutrale plaatsen voor vrijzinnige ceremonies 
(begrafenissen, huwelijken); 

• Bij het Brussels Gewest pleiten voor de snelle uitvoering van de ordonnantie met betrekking tot alle erkende erediensten, om 
de erkenning van de lokale religieuze en filosofische gemeenschappen (kerken, synagogen, moskeeën …) te bevorderen; 

• Een Huis van de Vrijzinnigheid oprichten in het voormalige Variététheater; 
• De jaarlijkse organisatie van een rituele slachtplaats waarborgen, om de organisatie van het Offerfeest te vergemakkelijken; 
• Regelmatig ontmoetingen organiseren tussen de vertegenwoordigers van de verschillende erediensten en overtuigingen.

2. Het debat voortzetten over de herbestemming van het erfgoed dat niet door de erediensten wordt benut

• De constructieve dialoog voortzetten die is opgestart met sommige Kerkfabrieken die eigenaar zijn van gronden en gebou-
wen, om ze te herbestemmen tot woningen of andere nuttige functies te geven die het stadsleven bevorderen (bibliotheek, 
restaurant, hotel, infrastructuur, enz.). 

 › SPORT
1. Toegang tot sport voor iedereen

• De voorziening ter ondersteuning van sportbeoefening (sportcheques) behouden opdat een gebrek aan financiële middelen nooit 
een obstakel zou zijn om een jongere in te schrijven in een sportclub en deze steun uitbreiden naar kinderen van 3 tot 6 jaar;

• Diversiteit in sportbeoefening bevorderen en versterken;
• Jongeren warm maken voor sport via “sportdagen” in de scholen en via de organisatie van interschoolse sportcompetities;
• De uurregelingen aanpassen aan het dagelijks leven van de burgers. Tijdens de zomervakantie de sportcomplexen en de drie 

zwembaden langer laten openblijven;
• De individuele en ondergebruikte kleedhokjes van het zwembad van Laken vervangen door gemeenschappelijke kleedkamers;
• De onthaalcapaciteit van de zwembaden voor scholen verhogen door de mogelijkheid te creëren om zwembanen in de breedte 

te plaatsen;
• Sportbeoefening bij ouderen promoten en daartoe partnerschappen ontwikkelen met rust- en verzorgingstehuizen van de Stad;
• Sportbeoefening door mensen met een handicap promoten;
• De openbare infrastructuren zoveel mogelijk aanpassen om personen met een handicap te ontvangen en voorrang geven 

aan de bouw van openbare recreatieruimten die rekening houden met alle handicaps (motorisch, geestelijk, zintuiglijk);
• De toekenning van subsidies van de Stad afhankelijk maken van een groter engagement vanwege de clubs op het vlak 

van voordelige lidgelden voor Brusselaars, het onthaal van kansarmen en de toegankelijkheid voor personen met beperkte 
mobiliteit of een handicap;

• De toegang tot de sportinfrastructuren van de Stad met voorrang organiseren voor de inwoners van de Stad Brussel. 

2. Voorrang voor de valorisatie van sport

Sportbeoefening promoten via betere informatie rond sportdiensten
• Het “Sporthuis van de Stad Brussel” een kadaster van de gemeentesport laten opmaken in samenwerking met de COCOF en de VGC;
• Meer aandacht besteden aan informatie zodat iedereen perfect op de hoogte is van alle mogelijkheden om op het grondge-

bied van de Stad aan sport te doen. 

Grote sportevenementen verwelkomen om sportbeoefening te valoriseren
• De dynamiek van gastvrijheid en coproductie van grote sportevenementen voortzetten (Memorial Van Damme, internationale 

turncompetities, damestennis in Primerose, internationale rugbywedstrijden, WTA-toernooi, basketbal of andere mogelijkheden);
• Privéfinanciering aantrekken voor het onthaal en de coproductie van evenementen met hoge toegevoegde waarde;
• De in Brussel georganiseerde toernooien diversifiëren om sportbeoefening door personen met een handicap te promoten;
• De toegang tot sportevenementen die door de Stad worden onthaald, gecoproduceerd of georganiseerd voor personen met 

een bescheiden inkomen bevorderen door de toekenning van de ontvangen en verdeelde plaatsen te objectiveren;
• De leerkrachten lichamelijke opvoeding informeren over de sportevenementen en de toegang voor leerlingen tot deze 

manifestaties bevorderen;
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• De rol van topsporters als sportambassadeurs bevorderen.

3. Voorrang voor de ontwikkeling van openbare sportaccommodatie, indoor en outdoor

De openbare sportterreinen onderhouden
• De sport- en speelterreinen regelmatig onderhouden en schade zo snel mogelijk herstellen om een neerwaartse spiraal van 

achteruitgang en vandalisme te voorkomen;
• De speelterreinen renoveren met voorrang voor de verscheidenheid aan sporten die er kunnen beoefend worden;
• Waterfonteinen installeren in de sportzalen en op de speelterreinen.

Openbare sportaccommodatie valoriseren, ontwikkelen en creëren 
• Infrastructuur creëren voor de bokssport en gevechtssporten en deze onder de aandacht brengen in het Brussels Gew-

est, waar kinderen en jongeren een kwalitatieve opleiding en training kunnen krijgen en waar ze kunnen deelnemen aan 
omkaderde wedstrijden;

• De speelpleinen en speelmodules in scholen meer openstellen opdat ze tijdens de schoolvakanties gebruikt kunnen worden 
door de bevolking van de wijken;

• Partnerschappen met scholen versterken om hun sportzalen open te stellen voor verenigingen uit de buurt en het publiek;
• De toegang tot infrastructuren van de Stad bevorderen voor de Jeugddienst van de Stad en de vzw BRAVVO die de jeugd-

centra beheert;
• De beoefening van ongewone en goedkope sporten ontwikkelen: terreinen voor ultimate (frisbee), baseball in de parken, 

kaarten opstellen voor oriëntatielopen, circuits uittekenen voor wandelaars, fietsers, joggers, rolschaatsers;
• Meer gezondheidspistes creëren rond speelterreinen en in de grote groene ruimtes van de Stad (Park van Brussel, Park van 

Laken, langs het kanaal enz.);
• De installatie van een openluchtzwembad bevorderen; 
• Sportcompetities in en tussen wijken ontwikkelen.

Ruimten voor sport creëren die aangepast zijn aan de behoeften van een maatschappij in beweging 
• De behoeften van de wijken objectiveren in termen van indoor en outdoor sportinfrastructuren en de toegang tot deze 

buurtaccommodatie mogelijk maken voor iedereen;
• Voorrang geven aan de bouw van “lichte” en polyvalente sportzalen (voorbeeld: beschutte terreinen buiten)  en aan kleine 

openbare infrastructuren naast de zogenaamd “zware” en gespecialiseerde sportcomplexen. De zalen moeten de scholen 
van de wijk, de clubs, de stages, de jongeren en de buurthuizen kunnen ontvangen;

• Het beheer en de terbeschikkingstelling van de stedelijke sportzalen reorganiseren en optimaliseren;
• Ontmoetingen tussen generaties ontwikkelen door de recreatieruimten herin te richten: speelterreinen voor volwassenen 

creëren naast speelpleinen voor jongeren en psychomotorische modules;

4. Voorrang voor de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen

Steun aan clubs, verenigingen en sportfederaties optimaliseren
• Een gemeentelijk sportief charter opstellen waarin de door de Stad verdedigde waarden in deze materie en de door 

de sportclubs na te leven engagementen worden vastgelegd;
• Een label creëren voor verenigingen die zich aansluiten bij de waarden van het charter. Het behalen van dit label zou een 

voorwaarde zijn om de financiële steun van de Stad te genieten;
• Juridische en administratieve steun verlenen aan de verantwoordelijken van de clubs en verenigingen, met name om zich in 

regel te stellen met de nieuwe wetgeving inzake vzw’s (statutaire wijziging, boekhouding enz.) en voor informatie in verband 
met de sociale en fiscale wetgeving;

• Onderhandelen over een collectieve verzekering voor de clubs, sportverenigingen enz. met de bedoeling een zo voordelig 
mogelijke premie te verkrijgen voor de leden en organisatoren (vaak vrijwilligers);

• Een openbare regie oprichten voor het uitlenen van sportmateriaal (minivoetbal, basketbal, volleybal enz.) aan verenigingen, 
wijkcomités, jeugdhuizen enz.;

• Gediplomeerde monitoren aanwerven voor de omkadering van de vakantiestages.
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 › INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 
EN ONTWIKKELINGS-SAMENWERKING

• Samen met de Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit en de sector van de ngo’s een meerjarig solidariteitsplan 
opstellen dat de belangrijkste doelstellingen van de Stad aangaande ontwikkelingssamenwerking omvat en de geplande 
acties en de vereiste middelen definieert en beschrijft;

• Op basis van dat meerjarenplan een jaarlijkse projectoproep lanceren bij de ngo’s en verenigingen die actief zijn op het vlak 
van  ontwikkelingssamenwerking, en er daarbij op toezien dat de jury neutraal te werk gaat voor de selectie van de projecten;

• De bestaande partnerschappen met de stad Kinshasa en Marokko voortzetten;
• De impact van de 11.11.11-actie verhogen door financiële steun te geven aan de projecten van de campagnes (bijvoorbeeld: 

verdubbeling van de op straat ingezamelde fondsen);
• De burgers en lokale groepen en verenigingen sensibiliseren om zich in te zetten voor ontwikkelingsprojecten en de Noord-

Zuidsolidariteit;
• De gemeentescholen aanmoedigen om lessen over ontwikkelingssamenwerking te integreren in hun inrichtingsprojecten en 

schooluitwisselingsprojecten te ontwikkelen;
• De steun van de Stad aan de campagne van de vzw achACT “devenez achACTeurs” versterken door een openbaar aankoo-

pbeleid toe te passen dat de rechten van werknemers in de productie van goederen en diensten, zoals werkkledij, speelgoed 
voor crèches, enz. respecteert.







51

• attentie van jongeren en in samenwerking met de scholen en jeugdcentra van de Stad.

Strijd tegen schoolverzuim en begeleiding van jonge daders
• Het werk van de cellen voor schoolbemiddeling en de gezinscel versterken om in te spelen op situaties van schoolverzuim, 

relationele conflicten in het kader van de school en verschillende vormen van geweld (afpersing, agressiviteit, enz.);
• Sociale en familiale bemiddeling ontwikkelen als alternatief voor de seponering van interpersoonlijke conflicten, zowel bin-

nen de school, het gezin als in de buurt;
• Herstelbemiddeling blijven voorstellen als alternatief voor een boete, meer bepaald om incidenten tussen “dader” en “slach-

toffer” te behandelen;
• De begeleiding, de opleiding en de tewerkstelling van delinquente minderjarigen versterken in een streven naar herstel van 

het sociale weefsel.

 › NETHEID EN ONDERHOUD VAN DE OPEN-
BARE RUIMTEN EN GROENE RUIMTEN 

Elke inwoner heeft het recht om geboren te worden, op te groeien en oud te worden in een kwalitatieve leefomgeving waarin de 
openbare ruimte, die beschouwd wordt als “gemeengoed bij uitstek”, in goede staat van netheid gehouden wordt en permanent 
onderhouden wordt.

De netheid en het onderhoud van de openbare ruimte zijn essentiële factoren voor de kwaliteit van het leven in de Stad. Bovendien 
worden ze beschouwd als de belangrijkste indicatoren van een gezellige, gerespecteerde Stad en bestrijden ze het gevoel van on-
veiligheid. Een coherent en dynamisch beleid inzake openbare netheid en onderhoudswerkzaamheden van de openbare ruimte is 
onontbeerlijk om de kwaliteit van de stedelijke omgeving, en zo ook van het leven van alle inwoners te garanderen.

1. Een coherent en efficiënt beheer van de openbare ruimten 

Meer aangepaste informatie voor de bewoners 
• Meer informatie bieden omtrent netheid, vooral aan nieuwe inwoners, en met name over de diensten voor verwijdering van 

graffiti, de regionale containerparken, de ophaling van grof vuil, afvalsortering, recyclage van glas en gebruikte batterijen, enz.;
• Pedagorigisch materiaal over netheid naar scholen op het grondgebied van de Stad sturen om de kinderen te sensibiliseren 

en hen op het belang van respect voor de leefomgeving te wijzen;
• Meertalige informatie beschikbaar maken zodat alle Brusselaars op de hoogte zijn; 
• Gerichte informatiecampagnes voorzien in wijken waar netheid problematisch is (illegaal storten van afval, hondenpoep, 

vuilniszakken op straat buiten de daarvoor voorziene uren, enz.). 

Strenge maatregelen tegen overtreders
• Wangedrag aan banden leggen (illegaal storten van afval, illegale reclameborden of - affiches, hondenpoep, peuken, enz.) in 

samenwerking met de politiediensten en Bravvo om elke beschadiging van de openbare ruimte systematisch te bestraffen; 
• In samenwerking met het agentschap Net Brussel de strijd aanbinden tegen sluikstorten en het illegaal storten van bouw-

materialen;
• De samenwerking met de aangrenzende gemeenten verder uitbreiden om overlast in de randgebieden van de gemeenten 

tot een minimum te herleiden;
• De huidige boetes op sluikstorten (100 euro per m2) verhogen om deze praktijk nog verder te ontmoedigen;
• De mogelijkheid bestuderen om een systeem uit te werken waarbij administratieve boetes en belastingen op wangedrag 

onmiddellijk kunnen worden geïnd. 
• Waar mogelijk kunnen camera’s een hulpmiddel zijn in de strijd tegen vuil in de stad.  

De schoonmaak van openbare ruimten uitbreiden
• Het programma voor de schoonmaak van de straten evalueren en een specifiek en aangepast programma uitwerken voor 

de schoonmaak van winkelstraten en commerciële buurten;
• Meer aandacht besteden aan de schoonmaak van parken en groene ruimten en binnen de openbare dienst Netheid een ee-

nheid vormen voor het onderhoud van de groene ruimten zodat we voor alle openbare ruimten een kwaliteitsvol onderhoud 
kunnen garanderen (straten, parken, groene ruimten, beplanting in straten, speelpleinen, fonteinen, enz.). 

• Meer schoonmaakploegen inzetten in het weekend zodat, net als op weekdagen, een schoonmaak kan worden gegaran-
deerd in de wijken waar dit het hardst nodig is.

• Straatvegers ook ‘s avonds inzetten op de grote verkeersaders van de Stad (Bockstaellaan, Anspachlaan, Houba de Stroop

RESPECT EN 
GEZELLIGHEID 

IN EEN VEILIGE STAD
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 › EEN VEILIGE STAD
1. Prioriteit: luisterbereidheid en dienstbetoon aan de burger

Luisterbereidheid en overleg met de burger institutionaliseren
• Systematische uitwerking en toepassing van actieplannen per wijk, onderworpen aan periodieke evaluatie en overleg met 

de inwoners en handelaars;
• Institutionaliseren van de “Veiligheidsronden” die de burgemeester organiseert onder de vorm van periodieke “Veiligheids-

vergaderingen”, georganiseerd per wijk met alle spelers op het terrein (preventie, politie, enz.);
• Een “manager van openbare rust” aanduiden voor preventie, om de bemiddeling te organiseren en, in samenwerking met de 

politie, de preventieteams te beheren en, in voorkomend geval, de cohabitatieproblemen tussen ontspanningsactiviteiten, HORE-
CA en huisvesting (nachtlawaai, openingsuren van de terrassen, verkoop van alcohol aan minderjarigen, enz.) op te lossen;

• De systematische en snelle opvolging van verzoeken voor informatie en “klachten” van burgers over het algemene 
veiligheids- en preventiebeleid van de diensten van de Stad of over de specifieke actieplannen in elke wijk verbeteren.

De kwaliteit van het onthaal van de burgers versterken
• De professionalisering van het onthaal in de commissariaten vervolgen door het te delegeren aan burgerpersoneel 

dat speciaal werd opgeleid voor onthaal en eerstelijnsvoorlichting;
• Optimale onthaal- en werkvoorwaarden verzekeren door een regelmatig onderhoud van de verschillende commissariaten;
• De opleiding van de agenten voor onthaal, luisterbereidheid en oriëntatie van de slachtoffers voortzetten;
• De politie en de bevolking sensibiliseren om aandachtig te zijn voor klachten over discriminatie en xenofobie (racisme, 

seksisme, homofobie, islamofobie, antisemitisme, enz.);
• De administratieve stappen bij de politie vereenvoudigen (wegslepen van voertuigen, reserveren van een parkeerplaats, 

aangifte van diefstal, enz.);
• Het project “Informatiestroom” voor de informatisering van de inzameling en de opvolging van gegevens, ontwikkeld door 

BRAVVO, uitbreiden naar de politie;
• De administratieve procedures (redactie van PV’s, procedures, enz.) informatiseren en vereenvoudigen om de werklast van 

de politieagenten te verminderen en een verhoogde aanwezigheid op het terrein toe te laten;
• De onthaal- en verblijfsstructuren versterken voor personen die in een onveilige noodsituatie verkeren: slachtoffers van 

echtelijk of huiselijk geweld, slachtoffers van een tijdelijk verlies van woning of daklozen, enz. (lees meer in het hoofdstuk 
over  sociale actie).

2. Prioriteit: een zichtbare en geruststellende openbare aanwezigheid 

De preventieve aanwezigheid in de wijken versterken
• Het overzicht van de wijken bestendigen en de plaatselijke veiligheidsdiagnoses en sociale bemiddelingsdiensten blijven bijwerken 

om te anticiperen op het ontstaan van collectieve problemen en om concrete preventieve acties uit te voeren;
• Het werk van de straathoekwerkers verder ontwikkelen, meer bepaald ten aanzien van schoolverzuimers of mensen die gebroken 

hebben met het sociale weefsel;
• De opleiding van de stadswachten versterken en ze blijven inzetten in onze wijken en parken;
• Het pilootproject van de “nachtgemeenschapswachten” uitbreiden tot de andere wijken waar het nodig is;
• De mogelijkheid bestuderen om gedecentraliseerde antennes van de preventie- en bemiddelingsdiensten van BRAVVO op te richten;
• De samenwerking met de MIVB en BRAVVO versterken om de veiligheid in het openbaar vervoer en in de omgeving ervan te 

verbeteren;
• De patrouilles te voet, te paard en te fiets vermenigvuldigen en de fietsbrigades van de Vijfhoek en de Europese wijk uitbreiden naar 

andere wijken;
• De uitvoering van het cameraplan vervolgen en uitbreiden bij doorslaggevende positieve evaluatie van de nieuwe voorziening;
• Een betere zichtbaarheid en een beter imago van de politie verzekeren door toe te zien op het effectief en geharmoniseerd dragen 

van uniformen.

De aanwezigheid van de politie op het terrein versterken
• De rekruteringsinspanning vervolgen door 300 bijkomende politieagenten aan te werven voor de politiezone Brussel-Elsene;
• Informatiecampagnes over het beroep van politieagent organiseren, alsook rekruteren in de wijken;
• De vooropleiding, opleiding en plaatselijke rekrutering van politieagenten bevorderen via de creatie van specifieke opleidingen;
• Continue opleidingsmodules rond de specifieke kenmerken van de hoofdstad invoeren voor politieagenten die in Brussel werken;
• De administratieve taken van de politie verlichten door ze te delegeren aan het burgerpersoneel om de aanwezigheid van de politie 

in de openbare ruimte te verhogen;
• Proactieve patrouilles per wijk verzekeren, ook ’s nachts door het nieuwe systeem van territoriale reorganisatie van het politieper-
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soneel te bestendigen; 
• Zo kort mogelijke interventietermijnen verzekeren door de vereiste manschappen per wijk te handhaven, zowel overdag als ’s 

nachts en in het bijzonder in de meest afgelegen wijken (bijvoorbeeld: Haren);
• De aanwezigheid van politieagenten of stadswachten – afhankelijk van het geval – op strategische plaatsen versterken, zowel 

overdag als ’s nachts;
• De mogelijkheid bestuderen om de openingsuren aan te passen met het ook op een betere dienstverlening aan de bevolking.

3. Prioriteit: de strijd tegen alle bronnen van onveiligheid

De strijd tegen de overlast betreffende de netheid voortzetten en hun daders bestraffen
• De organisatie van gemengde brigades politie/dienst Netheid verderzetten om netheidsproblemen te bestrijden (tags, 

sluikstorten, diverse vervuilingen) en BRAVVO hierbij betrekken;
• De opleiding van de politieagenten betreffende het belastingreglement Openbare Netheid voortzetten, zodat ze op eigen 

initiatief en zonder enige administratieve last kunnen optreden telkens als ze getuige zijn van netheidsinbreuken;
• De uitvoering vervolgen van het akkoordprotocol met het parket voor de overlast betreffende de netheid. De overlast 

betreffende de netheid die algemeen geseponeerd wordt door het parket (beledigingen, bedreigingen, gewone diefstal, enz.) 
bestraffen met administratieve boetes om de straffeloosheid te bestrijden;

• De sociale, juridische en administratieve teams die belast zijn met de begeleiding en de opvolging van de administratieve 
straffen versterken;

• De strijd tegen stadsbendes versterken en ze proberen op te rollen;

Strijd tegen alle vormen van mensenhandel
• Het identificatiewerk van de slachtoffers van huisjesmelkers vervolgen in samenwerking met de verenigingssector, BRAVVO 

en de Directie van de Regionale Inspectie voor Huisvesting;
• De huisjesmelkers straffen en onteigenen door het pilootproject van samenwerking tussen het parket, de politie en de 

sociale diensten te systematiseren;
• Georganiseerde bedelaarsbendes bestrijden en samen met het OCMW en de gespecialiseerde sociale organisaties in het 

bijzonder aandacht besteden aan uitgebuite personen en kinderen;
• De rekrutering en uitbuiting van clandestiene arbeiders of zwartwerkers bestrijden in samenwerking met de diensten voor 

arbeidsinspectie;
• De strijd tegen vrouwenhandel en souteneursbedrijven versterken en de verenigingen ondersteunen die belast zijn met de 

begeleiding en de herintegratie van de slachtoffers;
• De toepassing en naleving van het nieuwe reglement dat straatprostitutie in de Alhambrawijk verbiedt, verzekeren en erop 

toezien dat ze niet uitwijkt naar andere woonwijken in de Stad;
• De dialoog aangaan met de 19 gemeenten met het oog op een gemeenschappelijke aanpak van straatprostitutie en in dat 

geval, de invoering van een overlegde tolerantiezone, uitgerust met een politiekantoor, sociale diensten voor preventie, 
hygiëne en gezondheid.

Een aangenaam leefkader verzekeren
Lees meer in de hoofdstukken  over de netheid en het onderhoud van de openbare ruimte (verlichting, kwaliteit van het stadsmeubilair, 
netheid van de parken en openbare ruimten, enz.), over mobiliteit (veiligheid van voetgangers en fietsen, beveiliging van schoolomgevin-
gen, invoering van zones 30, enz.) en huisvesting (beveiliging van de sociale woningen van de Stad, strijd tegen onbewoonbaarheid en 
inbreuken op de huisvestingscode, enz.).

De samenwerking tussen politie, BRAVVO, en hun partners versterken
• Meer samenwerken met het parket om een doeltreffend gerechtelijk gevolg van het politiewerk te verzekeren;
• De uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen BRAVVO en de politie versterken;
• De werkgroep die problematische vestigingen bestrijdt, bestendigen in samenwerking met de diensten Stedenbouw en Handel;
• De coördinatie van de strijd tegen stadskankers en leegstaande gebouwen vervolgen;
• De mogelijkheden tot samenwerking en partnerschappen analyseren om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van 

exploitanten van risicohandels te versterken.

4. Prioriteit: begeleiding en inschakeling om recidive te vermijden

Strijd tegen druggebruik
• Het mobiele inzamelingsproject van gebruikte spuiten verderzetten dat in de wijken Masui en Anneessens werd opgestart 

in partnerschap met de vzw Transit;
• Het aanbod openbare transit- en inschakelingswoningen uitbreiden in samenwerking met het OCMW;
• Steun blijven verlenen aan informatie- en preventiecampagnes betreffende alle legale en illegale drugs, meer bepaald ter 
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attentie van jongeren en in samenwerking met de scholen en jeugdcentra van de Stad.

Strijd tegen schoolverzuim en begeleiding van jonge daders
• Het werk van de cellen voor schoolbemiddeling en de gezinscel versterken om in te spelen op situaties van schoolverzuim, 

relationele conflicten in het kader van de school en verschillende vormen van geweld (afpersing, agressiviteit, enz.);
• Sociale en familiale bemiddeling ontwikkelen als alternatief voor de seponering van interpersoonlijke conflicten, zowel bin-

nen de school, het gezin als in de buurt;
• Herstelbemiddeling blijven voorstellen als alternatief voor een boete, meer bepaald om incidenten tussen “dader” en “slach-

toffer” te behandelen;
• De begeleiding, de opleiding en de tewerkstelling van delinquente minderjarigen versterken in een streven naar herstel van 

het sociale weefsel.

 › NETHEID EN ONDERHOUD VAN DE 
OPENBARE RUIMTEN EN GROENE RUIMTEN 

Elke inwoner heeft het recht om geboren te worden, op te groeien en oud te worden in een kwalitatieve leefomgeving waarin de 
openbare ruimte, die beschouwd wordt als “gemeengoed bij uitstek”, in goede staat van netheid gehouden wordt en permanent 
onderhouden wordt.

De netheid en het onderhoud van de openbare ruimte zijn essentiële factoren voor de kwaliteit van het leven in de Stad. Bovendien 
worden ze beschouwd als de belangrijkste indicatoren van een gezellige, gerespecteerde Stad en bestrijden ze het gevoel van 
onveiligheid. Een coherent en dynamisch beleid inzake openbare netheid en onderhoudswerkzaamheden van de openbare ruimte is 
onontbeerlijk om de kwaliteit van de stedelijke omgeving, en zo ook van het leven van alle inwoners te garanderen.

1. Een coherent en efficiënt beheer van de openbare ruimten 

Meer aangepaste informatie voor de bewoners 
• Meer informatie bieden omtrent netheid, vooral aan nieuwe inwoners, en met name over de diensten voor verwijdering van 

graffiti, de regionale containerparken, de ophaling van grof vuil, afvalsortering, recyclage van glas en gebruikte batterijen, enz.;
• Pedagorigisch materiaal over netheid naar scholen op het grondgebied van de Stad sturen om de kinderen te sensibiliseren 

en hen op het belang van respect voor de leefomgeving te wijzen;
• Meertalige informatie beschikbaar maken zodat alle Brusselaars op de hoogte zijn; 
• Gerichte informatiecampagnes voorzien in wijken waar netheid problematisch is (illegaal storten van afval, hondenpoep, 

vuilniszakken op straat buiten de daarvoor voorziene uren, enz.). 

Strenge maatregelen tegen overtreders
• Wangedrag aan banden leggen (illegaal storten van afval, illegale reclameborden of - affiches, hondenpoep, peuken, enz.) 

in samenwerking met de politiediensten en Bravvo om elke beschadiging van de openbare ruimte systematisch te bestraffen; 
• In samenwerking met het agentschap Net Brussel de strijd aanbinden tegen sluikstorten en het illegaal storten van 

bouwmaterialen;
• De samenwerking met de aangrenzende gemeenten verder uitbreiden om overlast in de randgebieden van de gemeenten 

tot een minimum te herleiden;
• De huidige boetes op sluikstorten (100 euro per m2) verhogen om deze praktijk nog verder te ontmoedigen;
• De mogelijkheid bestuderen om een systeem uit te werken waarbij administratieve boetes en belastingen op wangedrag 

onmiddellijk kunnen worden geïnd. 
• Waar mogelijk kunnen camera’s een hulpmiddel zijn in de strijd tegen vuil in de stad.  

De schoonmaak van openbare ruimten uitbreiden
• Het programma voor de schoonmaak van de straten evalueren en een specifiek en aangepast programma uitwerken voor 

de schoonmaak van winkelstraten en commerciële buurten;
• Meer aandacht besteden aan de schoonmaak van parken en groene ruimten en binnen de openbare dienst Netheid een 

eenheid vormen voor het onderhoud van de groene ruimten zodat we voor alle openbare ruimten een kwaliteitsvol 
onderhoud kunnen garanderen (straten, parken, groene ruimten, beplanting in straten, speelpleinen, fonteinen, enz.). 

• Meer schoonmaakploegen inzetten in het weekend zodat, net als op weekdagen, een schoonmaak kan worden gegaran-
deerd in de wijken waar dit het hardst nodig is.

• Straatvegers ook ‘s avonds inzetten op de grote verkeersaders van de Stad (Bockstaellaan, Anspachlaan, Houba de 
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Strooperlaan, Lemonnierlaan, Stalingradlaan, enz.) zodat druk bezochte plaatsen permanent onderhouden kunnen worden;

De aanwezigheid van personeel verhogen voor een optimale buurtdienst
• Een gemeentelijk kringloopproject uitwerken in de Marollenwijk als antwoord op de specifieke problemen in deze wijk en om 

de ophaling en de herwaardering van grof vuil te vergemakkelijken; 
• Inzamelpunten van de dienst Netheid in de Buurthuizen opstellen zodat senioren gemakkelijk hun oude batterijen, kledij, 

röntgenfoto’s, neonverlichting, spaarlampen, inktpatronen, enz. kunnen binnenbrengen zonder zich daarvoor naar één van 
de twee regionale containerparken te verplaatsen;

• Het leegmaken van openbare vuilnisbakken optimaliseren door een mobiel meldingssysteem in gebruik te nemen voor 
overvolle vuilnisbakken;

• Een clausule “netheid” toevoegen aan alle duurzame wijkcontracten die door de Stad worden opgesteld, zodat het beleid 
inzake netheid in deze wijken kan worden bijgestuurd; 

• Meer schoonmaak- en ophaalploegen  voorzien tijdens en na grote evenementen. 

Het overleg tussen openbare en privédiensten promoten
• De onderhandelingen met het agentschap Net Brussel tot een goed einde brengen om de schoonmaakdiensten van de 

wegen over te dragen van het Gewest naar de gemeenten en eenzelfde onderhoud van deze wegen te garanderen als de 
wegen die momenteel door de Stad worden onderhouden;

• In afwachting van die bevoegdheidsoverdracht aan het Gewest vragen om meer schoonmaakploegen te voorzien 
op gewestelijke wegen op Brussels grondgebied (Waterloolaan, Zuidlaan, Groendreef, enz.);

• De samenwerking met de omliggende gemeenten versterken zodat de wegen die op het grondgebied van meer dan één 
gemeente liggen door de dienst netheid van één van de twee gemeenten worden onderhouden en de hele straat eenzelfde 
onderhoud geniet; 

• Een regelmatige schoonmaak inplannen van de sites die eigendom zijn van de MIVB en bij elke bus- of tramhalte van de 
Brusselse vervoersmaatschappij een vuilnisbak plaatsen;

• Gecoördineerde en grondige schoonmaakacties uitvoeren per wijk. Een week lang zullen de diensten Netheid, Openbare 
Werken, Stedenbouw en de firma die instaat voor de verwijdering van graffiti samenwerken om de wijk er als nieuw te doen 
uitzien (verwijdering van tags, onderhoud van het stadsmeubilair en de lantaarnpalen, vrijmaken van de riolen, ontruimen 
van leegstaande gebouwen en overwoekerde ruimten, herstellen van voetpaden in slechte staat, opvullen van putten in het 
wegdek, enz.). De inwoners zullen terecht kunnen bij informatiestanden voor meer informatie over deze acties. Om de actie 
kracht bij te zetten, krijgen overtreders een bekeuring.

• Het Gewest vragen om meer en betere kleine containerparken in te planten in de wijken waar het meest gesluikstort wordt;
• Een herziening doorvoeren van de schoonmaaktoeslag voor organisatoren van evenementen zodat de overblijvende kosten 

voor de Stad verder worden teruggedrongen;
• Beter samenwerken met de uitbaters van winkels en horecazaken om de netheid in de Stad te garanderen.

Een efficiënte strijd tegen graffiti
• Het project “Michelangelo” kracht bijzetten door samen te werken met uitbaters van zaken om de bekladde gevels 

van handelszaken systematisch en snel te herschilderen of de tags te verwijderen; 
• De schoonmaak per zone verder uitwerken (schoonmaak van 5 tot 6 straten per actie) in wijken die het meest geteisterd 

worden door tags of graffiti;
• De aanvragen van particulieren voor de verwijdering van tags binnen de 8 dagen behandelen zodat de bestaande tag geen 

nieuwe tags aantrekt;
• Overtreders systematisch vervolgen na feiten gepleegd op het grondgebied van de Stad.
• Graffiti toelaten op bepaalde plaatsen in de Stad zodat graffitispuiters zich vrij kunnen uitleven op daartoe voorziene plaatsen. 

Snelle, continue en systematische interventie voor de openbare ruimten
• De veiligheid en de vlotte doorgang op de voetpaden verbeteren en deze in een verzorgde staat houden;
• Zorgen voor een evenwicht tussen het aantal ambtenaren die de openbare ruimten inspecteren en deze die de nodige repara-

ties uitvoeren om zo de nodige interventies op een optimale manier te organiseren;
• In overeenstemming met het beleid inzake tewerkstelling en opleiding, kunnen jongeren in het kader van hun socioprofes-

sionele integratie worden ingeschakeld om beschadigde voetpaden heraan te leggen of kleine, dringende reparatiewerken uit 
te voeren in openbare ruimten (aanbrengen of vernieuwen van de markeringen op de grond, vervangen van gebroken tegels, 
beschadigd stadsmeubilair of beschadigde paaltjes, schilderwerken, enz.); 

• Een algemeen en samenhangend investeringsplan opstellen voor kleine en grote dringende reparatiewerken in openbare 
ruimten, waarbij de samenwerking tussen de verschillende diensten centraal staat en waarbij rekening wordt gehouden met 
de toegekende subsidies;

• Bij voorkeur een beroep doen op bedrijven binnen de sociale economie om, in het kader van openbare aanbestedingen, 
jongeren uit de wijken te werk te stellen en er zo op toe te zien dat de sociale doelstellingen worden verwezenlijkt;

• Zorgen voor een beter beheer van de nadaromheiningen door deze snel van de openbare ruimte te verwijderen, eens ze niet 
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meer nodig zijn (na werken, evenementen, enz.);
• Erop toezien dat er sterkere materialen worden gebruikt bij de herinrichting van openbare ruimten;
• De controle over en opvolging van de duizenden kleine herstellingswerken aan wegen en voetpaden die jaarlijks worden 

uitgevoerd door concessiehouders beter organiseren.
• De samenwerking met sociale huisvestigingsmaatschappijen verder uitbouwen zodat hun sites beter worden onderhouden en 

schoongemaakt alsook een betere samenwerking nastreven met ophaaldiensten voor huisvuil en zo de ruimtes voorzien voor 
afvalcontainers veiliger maken.  

Energiezuinige en aangename verlichting voor een veilige omgeving
• De luiken “functionele verlichting” en “sfeerverlichting” van het Lichtplan uitvoeren en ontwikkelen;
• In het kader van de renovatie van de openbare verlichting toezien op de naleving van het Lichtplan (witte verlichting, 

vermenigvuldigen van de lichtpunten enz.);
• De veiligheid van de burgers verbeteren door het comfort en de kwaliteit van de verlichting in de straten van het centrum te 

verhogen, meer bepaald met leds en de verlichting van het erfgoed;
• Het kadaster van de openbare verlichting vervolgen om de behoeften te objectiveren en interventieprioriteiten te bepalen;
• Samenwerken met de handelaars om specifieke lichtsferen te creëren, afgestemd op de identiteit van elke wijk (vb.: Licht-

plan van de Sint-Jacobswijk);
• Conform het nieuwe beleid de nieuwe verlichting langs beide kanten van de baan systematisch op lage hoogte aanbrengen 

om zo niet langer energie te verspillen door de verdiepingen van de woningen te verlichten maar daarentegen wel goed de 
voetpaden, de plaatsen waar bomen staan, enz. te belichten.

• Systematisch gebruik maken van nieuwe technologieën die het verbruik gevoelig verminderen en het aantal lichtpunten en 
dus de kwaliteit van de verlichting verhogen;

• Systematisch een versterkte verlichting invoeren op de oversteekplaatsen voor voetgangers rond scholen en ziekenhuizen 
om de oversteekplaats beter aan te duiden en de aandacht van de automobilisten te verscherpen.

Rationeel, stevig en aangepast stadsmeubilair
• De laatste hand leggen aan de gids “Stadsmeubilair” met het oog op de harmonisering van het stadsmeubilair in de openbare 

ruimte en toezien op de naleving ervan door alle operatoren die aan de openbare ruimte werken;
• Toezien op de simultane plaatsing van stadsmeubilair naar aanleiding van de herinrichting van de openbare ruimten;
• De plaatsing van openbare toiletten en urinoirs in de perimeter van de Stad verder doorvoeren;
• De plaatsing van bijkomende vuilnisbakken en hondentoiletten verderzetten daar waar ze nodig zijn;
• Het aantal bestaande glascontainers en hun ophaling verhogen (interventie bij het Gewest);
• Niet langer hekken rond bomen plaatsen die het verwijderen van afval bemoeilijken om zo de schoonmaak te vergemakkelijken;
• Het plaatsingsritme van beveiligde bergplaatsen voor fietsen en moto’s verhogen;
• De herinrichting van de haltes voor openbaar vervoer versnellen om het opstappen in de bussen en trams te vergemakkelijken;
• Origineel stadsmeubilair ontwerpen waarbij jonge Brusselse designers in de schijnwerpers worden geplaatst, naar het voor-

beeld van het parcours van het design stadsmeubilair dat werd gelanceerd in het kader van het wijkcontract Bloemenhof  rond 
het Brussels centrum voor Mode en Design (MAD Brussels);

• Het gebruik van aan het stadsmeubilair aangepaste verf waarop zelfklevers en graffiti minder grip hebben, veralgemenen;
• Het aantal reclamevoorzieningen in het historische centrum en in de buurt van historische gebouwen verminderen naar aanlei-

ding van de hernieuwing van de aanbesteding voor reclameaffiches en stadsmeubilair;
• Technische kokers en inspectieputten voor vergunninghouders in de mate van het mogelijke integreren bij elke herinrichting 

van de weg om te vermijden dat de grond bij elke plaatsing of vervanging van de verschillende kabels moet worden geopend;
• De bouwheren en meer bepaald de dienst die verantwoordelijk is voor de oplevering van de werken, responsabiliseren inzake 

de vervanging van het stadsmeubilair dat door de werf werd verplaatst;
• Erop toezien dat de esthetiek van de openbare ruimte niet wordt gewijzigd door de installatie van stadsmeubilair, zelfs tijdelijk 

(blokken New Jersey, Nadarhekken).

Rationeel beheer van de terrassen en van het meubilair voor de commerciële exploitatie van de openbare ruimte
• Toezien op de harmonisering en de kwaliteit van het meubilair van de vergunde terrassen in overleg met de handelaars van 

eenzelfde straat of plein;
• Het verwijderen van het terrasmeubilair opleggen en verbieden om het in de openbare ruimte op te stapelen in periodes 

waarin het niet gebruikt wordt;
• Toezien op de toepassing van het nieuwe reglement dat het constante onderhoud van het meubilair en het opbergen ervan 

’s avonds oplegt;
• Toezien op de naleving van de nieuwe beperking van merknamen, tourniquets en schragen in de UNESCO-wijk;
• De uitbaters van horecavestigingen verplichten om buiten en op de terrastafels asbakken te plaatsen.
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Specifieke voorziening om de hinder van de werven te beperken
• Toezien op de harmonisering en de kwaliteit van het meubilair
• Toezien op de goede zichtbaarheid en veiligheid van de omleidingssystemen voor voetgangers en fietsers door openbare en 

private operatoren een optimale afbakening in het kader van werven of evenementen op te leggen;
• De werven die een deel van de openbare ruimte in beslag nemen systematisch controleren en hoge financiële boetes opleggen 

indien de werven slecht gerund worden en indien er geen of onvoldoende comfortabele en beveiligde omleidingen zijn voor 
voetgangers;

• De bevolking systematisch en gericht inlichten over openbare werven (voorwerp van de werf, duur, nuttige contactgegevens, 
contactpersonen enz.);

• De posten van “werfcoördinatoren”, belast met het toezicht op de goede coördinatie van de werven tussen de verschillende 
openbare en private operatoren versterken;

• De inname van de openbare ruimte door de werven in tijd en ruimte beperken door te bestuderen of het interessant is om 
het tarief van de belastingen op de ingebruikneming van de weg te verhogen (met uitzondering van werkzaamheden die 
door inwonende eigenaars worden uitgevoerd) en door hogere boetes in te voeren bij overschrijding van de oorspronkelijke 
contractuele termijnen.

2. Een ambitieus Groen Plan voor Brussel
 
Een ambitieus “Groen plan” voor Brussel uitwerken en uitvoeren, gebaseerd op de 4 volgende pijlers: 

De ontwikkeling van een groen netwerk dat het gewestelijk groen netwerk integreert en aanvult
• Groene netwerken ontwikkelen en versterken, d.w.z. groene fiets-/voetpaden en stadswandelpaden aanleggen die 

de talrijke tuinen, parken en openbare bossen van de diverse stadswijken met elkaar verbinden; 
• In die zin ook de mogelijkheid bestuderen om het Stadsbosproject te lanceren in Neder-Over-Heembeek. 

De opwaardering en bescherming van onze groene ruimten
• De kwaliteit van de reiniging van de groene ruimten verbeteren; 
• Onderhandelingen opstarten met het Gewest en het BIM, om het beheer te verbeteren van de groene ruimten met gewest-

elijke uitstraling, zoals het Leopoldpark en Terkamerenbos; 
• Het globale beheer van de beschermde parken en kerkhoven van de Stad voortzetten, overeenkomstig het Handvest van 

Firenze en de Europese richtlijn “Natura 2000”; 
• Onze groene ruimten opwaarderen als ontspannings- en recreatieplekken, door er horeca of speelpleinen in onder te bren-

gen, of door samen culturele, sportieve en feestelijke activiteiten te organiseren in bepaalde groene ruimten (Groentheater, 
Warandepark (Park van Brussel), Terkamerenbos, Leopoldpark, enz.); 

• De organisatie van die activiteiten koppelen aan strenge voorwaarden inzake respect voor de locatie (staat van de in- en 
uitgang, waarborg, schoonmaak, openingsuren, gebruik van zware voertuigen, respect voor de buurt, enz.); 

• De installatie van kunstwerken en designmeubilair promoten in de parken en tuinen van de Stad; 
• Doorgaan met de verbetering van de verlichting en de harmonisering van het parkmeubilair, en daarbij altijd de voorkeur 

geven aan duurzame kwaliteitsmaterialen; 
• De activiteiten van de pedagogische boerderij van het Maximiliaanpark zo veel mogelijk uitbreiden en “La Ferme Nos Pilifs” 

ondersteunen; 
• De mogelijkheid bestuderen om sommige groene binnenterreinen van huizenblokken die eigendom zijn van de Stad, 

overdag open te stellen voor het publiek (bv.: Espace S); 
• In samenwerking met de dienst nachtgemeenschapswachten de openings- en sluitingsuren vastleggen van sommige 

groene ruimten en speelpleinen, om ’s nachts de veiligheid en de rust van de bewoners te verzekeren; 
• Picknickzones aanleggen en de mogelijkheid bestuderen om fruitbomen te planten in de groene ruimten en andere openbare 

ruimten; 
• Het beheer van Terkamerenbos rationaliseren.

De biodiversiteit van de stadsfauna en -flora ontwikkelen
• Systematisch bomen planten en beplantingen aanleggen in de openbare ruimte, naar aanleiding van elk heraanlegproject; 
• De groene ruimten gedifferentieerd beheren, om hun biologische waarde te behouden, te herstellen of zelfs te verhogen, en 

de praktijk van het laattijdig maaien uitbreiden; 
• Het gebruik van pesticiden en andere toxische stoffen in producten voor het onderhoud van groene ruimten drastisch 

verminderen; 
• De strijd tegen invasieve planten en de bescherming van inheemse soorten opvoeren; 
• Nestkastjes blijven plaatsen in de verschillende groene ruimten en bijkomende bijenkorven installeren, om bijen naar de 

Stad te ‘lokken’.
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De medewerking van jongeren, bewoners en gebruikers bevorderen bij de vergroening van hun wijk
• Projecten ontwikkelen voor de aanleg van moestuinen en pedagogische tuinen, door partnerschappen te sluiten met de 

scholen van de Stad en de verenigingswereld, en terreinen of ruimten ter beschikking te stellen; 
• Participatieve budgetten vrijmaken voor de wijkbewoners en -gebruikers, zodat ze gemeenschapstuinen, boomgaarden of 

moestuinen kunnen aanleggen op niet-bebouwde terreinen die door de Stad gevorderd en ter beschikking gesteld worden; 
• De wedstrijd “Brussel in de Bloemen” organiseren en koppelen aan de aanleg van het gigantische bloementapijt op de Grote 

Markt (om de twee jaar, en het tweede jaar “Het Stadhuis in de Bloemen” lanceren). 

 › STEDENBOUW EN STEDELIJKE 
HERWAARDERING   

1. Het woonmilieu valoriseren met ondersteuning van een evenwichtige ontwikkeling van economische, sociale en vrijetijds-

activiteiten

• De drie doelstellingen van het Gemeentelijk ontwikkelingsplan respecteren: de herwaardering van het woonmilieu, 
geïntegreerde economie en duurzame ontwikkeling.

• De evaluatie- en uitvoeringsinstrumenten van het Gemeentelijk ontwikkelingsplan afstemmen op deze van Agenda 21 van de Stad;
• Voorrang geven aan projecten die de omschakeling van de administratieve ruimten naar woningen beogen en de doelstel-

lingen inzake functioneel en sociaal gemengd karakter respecteren;
• Het criterium van de mogelijke omschakeling naar huisvesting of uitrusting in het kader van de toekenning van de steden-

bouwkundige vergunningen voor de bouw van nieuwe administratieve gebouwen integreren;

2. Een ambitieuze ruimtelijke ordening

• Een globaal ontwikkelingsplan voor buurtuitrusting en buurthandelszaken (in de eerste plaats in Neder-Over-Heembeek) 
uitwerken dat de Stad moet voorbereiden op de demografische uitdagingen en de verdichting, na eerst de behoeften van 
de wijken in termen van kinderopvang, scholen, sport- en culturele infrastructuren, mobiliteit, enz. te hebben geïdentificeerd 
en geobjectiveerd;

• Een globaal en coherent investeringsplan voor de zittingsperiode uitwerken voor de prioritaire herinrichtingen van de open-
bare ruimten (behalve de “grote projecten”), in coördinatie met de verschillende bevoegde diensten en alle subsidiepro-
gramma’s die in deze materie bestaan;

• In het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid toezien op het behoud van gemengde middelgrote en grote oppervlakten 
die gebruikt worden voor economische activiteiten en de vestiging van industriële, stedelijke, logistieke, haven-, toeristische 
en commerciële ondernemingen, enz.;

• Het stadsproject Wet herzien om de impact ervan op de naburige wijken te beperken wat mobiliteit en bouwdensiteit betreft;
• Samenwerken met het Gewest om de laatste hand te leggen aan het masterplan Kanaal voor de strategische ontwikkeling 

van dit havengebied. In dit kader het herstel promoten van het evenwicht tussen de economische en residentiële bestem-
mingen rond de centrale bekkens en delen van het kanaal door hun herinrichting in nieuwe leefruimten te verdedigen: nieuwe 
woningen, uitrusting en handelszaken, fietsers- en voetgangerspromenades, openbare ruimten voor externe evenementen 
(concerten, festivals, enz.), speel- en sportinfrastructuren, een openluchtzwembad, enz.; ook de vestiging, ontwikkeling en 
reorganisatie van economische activiteiten die werkelijk gebruik maken van de waterweg, alsook de creatie van nieuwe 
gemengde activiteitenpolen (woonfunctie, middelgrote economische activiteiten, handelszaken, vrijetijdsbesteding) bij het 
Gewest verdedigen;

• In het kader van de opvolging van het richtschema voor de zone Schaerbeek Vorming: samenwerken aan de creatie van 
een grote logistieke multimodale transportpool voor koopwaar op de site om een boost te geven aan deze activiteit die 
essentieel is voor de leefbaarheid van een stad en simultaan het stadscentrum en de andere kanaaloevers te verlossen van 
het grote aantal vrachtwagens;

• De BBP’s Thurn & Taxis afwerken en actief toezien op hun progressieve uitvoering, te beginnen met de aanleg van het 
nieuwe park van 16ha dat de materiaalkade met de site van Thurn & Taxis en het nieuwe Park van lijn 28 in de gemeente 
Molenbeek verbindt;

• Actief toezien op de verwezenlijking van het herinrichtingsproject van het vroegere Administratief Centrum van de Staat met 
respect voor de onlangs aangenomen BBP’s; 

• Samen met het Gewest en de NMBS een stuurcomité voor het reorganisatieproject van de Noord-Zuidverbinding en 
de valorisering van de aanpalende ruimten oprichten;

• In functie van de federale engagementen moet de Stad Brussel op zijn grondgebied, in Haren, een gevangeniscomplex 
onderbrengen. De nieuwe meerderheid zal de uitvoering van dit project aan volgende voorwaarden onderwerpen: de Stad 
en de inwoners van Haren moeten betrokken worden bij de ontwikkeling van het project, de werf en de infrastructuren in 
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verband met het gevangenisproject; het openbaar vervoer moet in verhouding worden uitgebreid om betere verbindingen 
tussen het centrum van Brussel en Haren te verzekeren; de toegang per wagen tot de gevangenis moet worden geor-
ganiseerd vanaf de Woluwelaan; de federale Staat moet compenserende financiële verbintenissen aangaan en waarborgen 
geven voor de invoering van openbare infrastructuren die de inwoners toelaten om de charme en sfeer van deze Brusselse 
wijk te handhaven; verder moet de federale Staat ook alle sociale lasten van de personen die in deze inrichting opgesloten 
zijn, voor zijn rekening nemen; wat het politiewerk betreft tenslotte, zal de politie van de Zone Brussel-Hoofdstad-Elsene niet 
belast worden met de transfer van gevangenen naar en van het Justitiepaleis.

3. Prioriteit: een actieve politiek van stadsvernieuwing en handelsontwikkeling 

Voorrang geven aan een globale en geïntegreerde aanpak van de stedelijke herwaardering
• De transversale coördinatiecel die belast is met het stedelijke herwaarderingsbeleid versterken, haar bevoegdheden uit-

breiden en instrumenten ontwikkelen (monitoring van de wijken, Europees Fonds, stripverhalen-  en urban artparcours, 
projecten van participatieve stadsontwikkeling, coördinatie van de bestrijding van leegstand, voorkoopperimeter, enz.) om 
een globale en geïntegreerde aanpak van het beleid en de uitgevoerde acties te ontwikkelen;

• Toezien op een betere coördinatie en programmering binnen het gemeentebeleid om te bepalen welke projecten simultaan 
in een streven naar herwaardering en versterking van een wijk passen: heraanleg van wegen, renovatie van woningen, com-
merciële dynamiek, creatie van groene ruimten, bestrijding van leegstand, creatie van collectieve en gedeelde infrastruc-
turen, enz. Deze projecten moeten aan dezelfde regels in termen van participatie van inwoners worden onderworpen, met 
behoud van hun specifieke financieringen;

• Erop toezien dat de herwaardering van de wijken ten goede komt aan de inwoners en een sociaal gemengd karakter 
bevordert dat gunstig is voor iedereen;

• Een geografisch informatiesysteem voor gebouwen en de permanente monitoring van de wijk ontwikkelen;
• Toezien op de versterking en de promotie van de identiteit van de wijken.

De acties in het kader van de stadsvernieuwing evalueren en bestendigen
• De resultaten van de verschillende projecten en acties die werden gerealiseerd in het kader van de wijkcontracten 

objectiveren door ze te onderwerpen aan jaarlijkse evaluaties en een vierjarenbalans waar de actoren van de wijkcommissies 
bij betrokken worden;

• De ondernomen projecten die een positieve evaluatie kregen en een recurrent budget nodig hebben (opleidingen, sociale 
economie initiatieven, beheer en exploitatie van de gerealiseerde uitrusting, enz.) verankeren na afloop van de herwaarder-
ingsprogramma’s.

De herwaardering van  kwetsbare wijken voortzetten
• Grote budgettaire enveloppen voor duurzame wijkcontracten en andere programma’s voor stadsvernieuwing en handel-

sontwikkeling handhaven;
• De verwezenlijking van pilootprojecten en participatieve projecten zoals collectieve aankoopbeurzen, Community Land Trust, 

“open ateliers”, collectieve tuinen, publiek-private partnerschappen, premies, participatieve budgetten, enz.) in het kader van 
de wijkcontracten verderzetten en ontwikkelen;

• De mogelijkheden van de Stad verhogen om via micro-interventies van herwaardering (verven, tijdelijke artistieke interven-
tie, installatie van stadsmeubilair, enz.) kleine stedenbouwkundige problemen (interventies op kleine braakliggende gronden, 
openbare ruimten die voortdurend gevandaliseerd worden, enz.) snel op te lossen;

• De uitbreiding vervolgen van het stripparcours, vooral in de vijfhoek en in de richting van het Heizelplateau;
• Parallel hiermee het parcours van hedendaagse kunst ontwikkelen (street art);
• De ontwikkeling van publiek-private partnerschappen verbeteren om de financiële middelen voor stadsvernieuwing te versterken;
• Toezien op een betere betrokkenheid van de inwoners bij de heraanleg van de openbare ruimte; 

De betrokkenheid en de participatie van de burgers bij het stadsvernieuwings proces versterken
• Brussel Participatie (het vroegere Huis van de Participatie en van het Burgerschap) meer betrekken bij de uitwerking en de 

uitvoering van de actieprogramma’s en stadsvernieuwingsprojecten;
• Brussel Participatie de menselijke en materiële middelen toekennen die nodig zijn voor het opstarten en opvolgen van 

participatie-acties voor, tijdens en na afloop van de wijkcontracten om de betrokkenheid van burgers en de dialoog op lokaal 
niveau te versterken;

• Participatieve budgetten ontwikkelen voor bewonersgroepen om hen ertoe aan te zetten mee te werken aan de verwezenli-
jking van collectieve projecten ten voordele van hun straat, huizenblok of wijk;

4. Prioriteit: herwaarderen van het architecturale erfgoed 

• Toezien op de bescherming van het historische erfgoed van de Stad door nieuwe zonereglementen in te voeren en de bestaande 
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bij te werken;
• De catacomben restaureren en het bezoek aan het oude kerkhof van Laken promoten;
• De installatie van de nieuwe sfeerverlichting van de Grote Markt afwerken en het “Lichtplan” van de Stad en het Gewest verder invo-

eren, alsook het luik dat waardevolle gebouwen moet valoriseren door een sobere sfeerverlichting;
• De restauratie en de verlichting van de Beurs, van het Zuidpaleis en van Hotel Continental verzekeren;
• De restauratie van de gevels van de gebouwen op de Grote Markt, van de Zavelkerken (renovatie binnenin, de buitenkant is volledig 

gerestaureerd) en de Sint-Katelijnekerk afwerken (en de omschakeling van deze laatste werken);
• Bestuderen met welke middelen de aankoop en de restauratie van waardevolle gebouwen kan worden bevorderd;
• De prerogatieven van de Cel erfgoed in termen van bijstand en advies, bewaring en restauratie van erfgoed dat niet beschermd is en 

niet op de beschermingslijst staat, versterken;
• Samen met de Federale Regie der Gebouwen werken aan de restauratie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel met de vzw 

Conservamus en de verschillende betrokken diensten zodat de Koningin Elisabethwedstrijd opnieuw hier kan worden georganiseerd;
• De Federale Regie der Gebouwen blijven interpelleren om de laatste hand te leggen aan de restauratie van het Justitiepaleis.

5. Prioriteit: duurzame urbanisatie en architectuur 

Hedendaagse en duurzame architectuur promoten
• De architecturale kwaliteit van de ruimten en openbare gebouwen, alsook van de privégebouwen promoten naar aanleiding 

van de vergunningen die de gemeente aflevert;
• Systematisch samenwerken met de Bouwmeester – Meester-Architect van het Brussels Gewest en voorrang geven 

aan procedures van het type concours of oproep voor ideeën of bij grote projecten voor gebouwen en openbare ruimtes;
• De tuinen en binnenterreinen van huizenblokken beschermen, de herinvoer van individuele regenwatertanken aanmoedigen 

en geen verkavelingen meer voorzien in overstroombaar gebied zonder individuele of collectieve stormbekkens;
• De modulariteit en de flexibiliteit van de nieuwe bouwwerken bevorderen zodat de gebouwen gemakkelijker aan de evolutie 

van de behoeften van de Stad kunnen worden aangepast;
• Systematisch zoeken naar prijzen, labels (voorbeeldgebouw, eco-dynamische onderneming) die de milieu- en architecturale 

kwaliteit van de gebouwen van de Stad bekrachtigen;

De openbare gebouwen van de Stad doeltreffend beheren
• Samenwerken met de diensten voor energie en financiën aan de redactie en de uitvoering van een energieplan in het kader 

van de investeringen die tijdens de zittingstijd zijn geprogrammeerd en die specifiek bestemd zijn om de energieprestatie van 
de gebouwen te verbeteren, te beginnen bij interventies die een positieve return on investment opleveren;

• De pilootprojecten die gebruik maken van het systeem van de derde investeerder diversifiëren om het investeringsvermogen 
van de Stad in energie- en waterbesparende werkzaamheden te versterken;

• Het verbruiksprofiel van elk openbaar gebouw systematisch kenbaar maken om de beheerders, gebruikers en bezoekers te 
sensibiliseren voor energie- en waterbesparing.

6. Prioriteit: de verbetering van de dienstverlening aan burgers en ondernemingen:

De doeltreffendheid van de dienstverlening en de vereenvoudiging van de normen en procedures verzekeren
•  Het leven van de burgers vereenvoudigen via een dienst ”Openbare architecten”, belast met de voorlichting, de oriëntatie 

en de begeleiding van de burgers in het kader van de administratieve stedenbouwkundige stappen;
• De naleving verzekeren van de afgiftetermijnen van de vergunningen zoals bepaald door het Brussels wetboek van de 

ruimtelijke ordening (BWRO);
• De vereenvoudiging van de stedenbouwkundige regels voortzetten in overleg met het Gewest; meer bepaald systematisch 

de bijzondere bestemmingsplannen analyseren in het licht van hun nut en hun afstemming op het gewestelijk bestemming-
splan (GBP) en de plannen die verouderd zijn, (geheel of gedeeltelijk) aanpassen of afschaffen;

• In samenwerking met het Gewest de mogelijkheid organiseren om stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen 
aan te vragen via de pc en de verschillende stappen van de onderzoeksprocedure online te volgen;

• Het leven van de handelaars vereenvoudigen door een uniek loket voor hen in te richten dat specifiek belast wordt met 
begeleiding en advies in het kader van alle aanvragen van vergunningen en toelatingen die ze nodig hebben.

Voorlichting van en overleg met de burgers ontwikkelen
• Het leven van de burgers vereenvoudigen door meer informatie, documenten, formulieren, plannen, reglementen, enz. online 

op de website van de Stad te plaatsen en informatiecampagnes te organiseren voor de burgers via de verenigingssector die 
aanwezig is op het grondgebied van de Stad, met de bedoeling om deze materies voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk 
te maken;

• Eenduidige en makkelijk bereikbare informatie over de lopende werven in de openbare ruimte voor omwonenden, hande-
laars en gebruikers verzekeren

• De informatie en het overleg met de burgers in het kader van de projecten die de Stad leidt, verbeteren, zowel op het 
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moment van hun uitwerking als van hun uitvoering.

Betere bestrijding van inbreuken op stedenbouwkundige en milieuregels
• De teams die belast zijn met de controle en de opvolging van de stedenbouwkundige inbreuken versterken;
• De waaier aanmoedigende (informatiebrochures, premies, enz.) en repressieve instrumenten (rechtsvorderingen, verzege-

ling, enz.) die een betere naleving van de normen (verandering van bestemming, plaatsing van uithangborden, openingsuren 
van de terrassen, werfuren en –voorwaarden, enz.) moeten verzekeren, uitbreiden;

• De proactiviteit van de ambtenaren inzake inbreuken op de Brusselse huisvestingscode verbeteren om de bewoonbaarheid 
van het Brusselse privéhuurpark te versterken;

• Het controlewerk van de verschillende inspectiediensten van de Stad beter coördineren om hun rondes te rationaliseren en 
te optimaliseren (vb.: controle van de uithangborden simultaan voor de afdeling handel, belasting en stedenbouw om drie 
onderscheiden controles te vermijden).

• De mogelijkheid en het belang bestuderen van een nieuwe belasting op onbewoonbare woningen;

 › MOBILITEIT EN PARKEREN
1. Een Stad waar de voetganger koning is

Duidelijke, praktische en comfortabele voetgangerswegen
• Versterking van de regie openbare werken, die belast is met kleine interventies en dringende herstelwerkzaamheden 

(voetpaden, betegeling, gaten in het wegdek,…) en oprichting van een geautomatiseerde klachtencentrale binnen de 
bestaande diensten;

• Toepassing van de voorrangsregel voor voetgangers in zones 30 en waar mogelijk opheffing van de verkeerslichten in 
de Vijfhoek (wat trouwens ook comfortabeler en handiger is voor het nachtelijke autoverkeer);

• Verbreding van de voetpaden, met comfortabele materialen en kwaliteitsverlichting, en betere samenwerking tussen 
de diensten die de openbare ruimte ontwerpen en degene die haar onderhouden;

• Beveiliging van de voetgangersoversteekplaatsen op de grote kruispunten en de trambanen en plaatsing van meer 
drukknoppen om de wachttijd voor de voetgangers te beperken;

• De verkeerslichten zo instellen dat voetgangers simultaan in verschillende richtingen kunnen overstekken (ook diagonaal!) 
op bepaalde kruispunten die druk bezocht worden door voetgangers.

• Uitwerking en valorisatie van het netwerk van afgebakende stadswandelingen tussen verschillende interessante punten in 
de Stad, bv. intermodale verkeerspolen, toeristische, culturele, commerciële of sportieve themawandelingen, de Harense 
Voetpaden enz.

• Plaatsing van voetgangersbruggen of “people movers” om bepaalde trajecten voor voetgangers te vergemakkelijken of in te korten;
• Toezicht op de kwaliteit van tijdelijke voetgangersinrichtingen bij werven of grote evenementen;
• Aanpassing van alle openbare ruimten voor personen met beperkte mobiliteit (hellende voetpaden, gedifferentieerde 

vloermarkering, geluidssignalen bij de verkeerslichten,…) en aandacht voor het comfort van alle mogelijke gebruikers in de 
ontwerpen voor nieuwe inrichtingen;

• Afstemming van de verkeerslichten, om de oversteek van voetgangers in alle richtingen tegelijk (ook diagonaal!) mogelijk 
te maken op bepaalde kruispunten die veel gebruikt worden door voetgangers.

De openbare weg veroveren als één grote ontmoetingsruimte
• Ontwikkeling van nieuwe permanente voetgangerszones in de Stad, overeenkomstig het nieuwe gemeentelijke mobiliteit-

splan (bv. uitbreiding van de UNESCO-zone naar de centrale lanen en de Sint-Gorikshallen, omvorming van bepaalde door-
gangen en steegjes tot voetgangersgebied in overleg met de buurtbewoners, inrichting van voetgangerszones in het kader 
van de NEO-projecten en bij Thurn & Taxis enz.);

• Omvorming, op verzoek van of in overleg met bewoners, winkeliers en gebruikers, van meer gebieden tot zone 30 en inricht-
ing van meer gedeelde zones en (semi-)voetgangerszones;

• Voortzetting van de benodigde inrichtingen voor een effectieve omvorming van de Vijfhoek en van bepaalde straten of wijken 
tot zone 30;

• Versterkte deelname van de Stad aan de “Autoloze Zondag” en de mobiliteitsweek;
• Op verzoek en in overleg met bewoners, winkeliers en gebruikers kunnen bepaalde straten of wijken tijdens het weekend 

en in de vakantie tijdelijk autovrij worden gemaakt om plaatsen te creëren waar de buurtbewoners op bepaalde momenten 
tot adem kunnen komen.
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2. Met de fiets als “kleine koningin”

Fietsmobiliteit veiliger en eenvoudiger maken
• Systematische raadpleging van de Fietscommissie wanneer er voorzieningen voor fietsers moeten worden gecreëerd;
• Aanpassing van het wegdek waarop fietsen rijden en op de grote assen;
• In het kader van het veilig maken van bestaande of te creëren fietsroutes, de voorkeur geven aan reële fysieke aanpassingen 

of in elk geval duidelijk zichtbare markeringen;
• De veilige inrichting van de gewestelijke fietsroutes voortzetten en hun comfort en duidelijkheid vergroten;
• Identificatie en inrichting van een netwerk van fietsroutes met weinig hoogteverschil;
• Bij elke heraanleg van een straat een vrijliggend of gemarkeerd fietspad aanleggen, of wanneer dit technisch onmogelijk is, 

een fietssuggestiestrook. Telkens wanneer dit technisch mogelijk is, veilige en goed aangegeven fietspaden inrichten. Zo 
niet, dit in elk geval bij elke herinrichting van het wegennet voorstellen;

• Beter toezicht op het respect voor fietspaden (dubbel parkeren) door de oprichting van fietsbrigades die door de Stad rijden 
en dubbel geparkeerde voertuigen verbaliseren;

• Plaatsing van hellende vakken voor fietsen om het eenvoudiger te maken om bepaalde grote buitentrappen te beklimmen, 
evenals de vele trappen naar de MIVB-stations;

• Verdere uitbreiding van een veilig BEV (beperkt eenrichtingsverkeer);
• Verdere inrichting van vooruitgeschoven zones voor fietsers voor de verkeerslichten (fietssassen), plus doeltreffender 

controle op de voertuigen die er stoppen en zich zo schuldig maken aan een overtreding;
• Uitbreiding van het systeem van gratis fietsen;
• Daar waar dit veilig gedaan kan worden, zones inrichten waar fietsers naar rechts kunnen afslaan terwijl het verkeerslicht 

rood is. 

Veilig parkeren van fietsen eenvoudiger maken
• Met het Brussels Gewest samenwerken aan de inrichting van een grote openbare, overdekte en beveiligde fietsenstalling in het 

stadscentrum, waar tevens fietsen kunnen worden gehuurd en gerepareerd (bij voorkeur gratis voor de inwoners van de Stad);
• Besprekingen met de MIVB beginnen voor meer intermodaal gebruik van fietsen en openbaar vervoer, in het bijzonder via de 

inrichting van beveiligde fietsenstallingen in de tram- en metrostations aan de centrale lanen of in hun onmiddellijke omgeving;
• De inrichting van overdekte fietsenstallingen voor alle bewoners van de gebouwen van de Grondregie voltooien en deze 

maatregelen proberen uit te breiden naar alle woningen van het OCMW en de openbare vastgoedmaatschappijen (Brusselse 
Haard, Lakense Haard enz.);

• Uitbreiding van de experimenten met collectieve en beveiligde fietsboxen in openbare ruimten onder participatief beheer van 
lokale verenigingen of groepen buurtbewoners;

• Verdere plaatsing “op verzoek” van fietsenrekken, in de eerste plaats bij scholen, culturele en sportcentra, ziekenhuizen en 
winkelkernen. Deze instellingen aanmoedigen om hiervoor beveiligde ruimten aan te bieden;

Sensibiliseren en trainen in het gebruik van de fiets
• De organisatie van schoolophalingen op de fiets bevorderen;
• Opleidingen blijven aanbieden voor het personeel en de burgers van de Stad om een “fietscultuur” te promoten;
• Terbeschikkingstelling van fietsen aan het personeel voor de trajecten tussen huis en werk, maar ook voor professionele 

verplaatsingen;

3. Het aanbod van het openbaar vervoer verbeteren:

Het gebruik van openbaar vervoer promoten
• Pleiten voor een betere coördinatie van het aanbod van de verschillende openbaarvervoersbedrijven (MIVB, De Lijn, TEC, 

NMBS, Cambio, Villo!) om de dienstverlening aan de gebruikers te optimaliseren;
• De intermodaliteit bevorderen en samenwerken met het toekomstige Gewestelijk Parkeeragentschap, de gewesten, de 

openbaarvervoersinstellingen en de privésector teneinde meer transitparkings, deelautostations, gratis-fietsstations en bev-
eiligde fietsenstallingen aan te bieden naast de knooppunten van openbaar vervoer;

• Vasthouden aan de vergoeding van 80% van het abonnement om het gemeentepersoneel te stimuleren het openbaar ver-
voer te gebruiken;

• Bij de verstedelijking van de Stad uitgaan van bestaande of toekomstige verkeerspolen en bij de ontwikkeling van nieuwe 
stadsprojecten rekening houden met het openbaar vervoersaanbod;

• Ter gelegenheid van grote evenementen ad hoc mobiliteitsplannen uitwerken waarin het vervoer naar de betreffende locaties 
wordt verzorgd door het openbaar vervoer;

De commerciële snelheid van het bovengronds openbaar vervoer en het comfort van de gebruikers verbeteren
• De bestaande coördinatie en samenwerking tussen de Stad en de MIVB, De Lijn en de TEC versterken en institutionaliseren 

om nog meer samen te werken op het moment van de conceptie en herinrichting van de openbare ruimten;
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• Samen met de MIVB nieuwe lokale maatregelen overeenkomen en evalueren om de commerciële snelheid te verbeteren 
(eigen beddingen, bussen die in tegengestelde richting mogen rijden, enz.);

• De belangrijkste knooppunten van het openbaar vervoer ontwikkelen tot multimodale polen door het aanbod deelautosta-
tions, gratis-fietsstations, beveiligde fietsenstallingen enz. in hun onmiddellijke omgeving uit te breiden;

• Pleiten voor een betere verbinding ‘s avonds en in het weekend.
• De balans opmaken van de halten die bescherming zouden moeten bieden tegen slecht weer en digitale borden zouden 

moeten bevatten waarop de wachttijden staan aangegeven;
• Bij de MIVB pleiten voor een langer nachtrooster voor de metrolijnen; 

Nieuwe openbaarvervoerslijnen creëren
Bij de gewesten en de openbaarvervoersmaatschappijen pleiten voor:
• nieuwe en frequentere lijnen om het aanbod in de toekomstige nieuwe wijken van de Stad te verbeteren:
• begeleiding van de huisvestingsplannen van de Stad en het Gewest en van de daarbij behorende verdichting;
• begeleiding van de tenuitvoerlegging van het project voor de herinrichting van de Heizelvlakte (NEO);
• beter aanbod in de wijken Neder-over-Heembeek en Haren;
• een “minibuslijn” creëren, speciaal voor de Vijfhoek, als begeleiding voor het project voor de herinrichting van de centrale 

lanen en de reorganisatie van de autostromen in het stadscentrum;
• meer openbaar vervoer van en naar het Bockstaelstation;
• behoud van de 2 treinhaltes in Haren en de halte Brussel-Congres;

Toegankelijkere taxi’s
• Er bij het Brussels Gewest voor pleiten dat de taxi’s ook klanten mogen oppikken buiten de taxistandplaatsen;
• Meer taxistandplaatsen, vooral rond de UNESCO-zone in het historisch centrum, aan de rand van de Vijfhoek en in de verschil-

lende strategische wijken van de Stad Brussel;
• Promotie van de collectieve taxidienst Collecto. Deze dienst circuleert tussen verschillende punten van de stad die nog 

onvoldoende bekend zijn bij de Brusselaars;
• Bevordering van contracten voor taxifietsen en taximotoren, die bijdragen tot een vloeiender, sneller en milieuvriendelijker verkeer.

4. Prioriteit voor een rustig en vloeiend gemotoriseerd verkeer

Het autoverkeer efficiënter maken door verkeersopstoppingen tegen te gaan 
• In de loop van 2013 een gedetailleerd gemeentelijk mobiliteitsplan aannemen en uitvoeren op basis van recente vierdimen-

sionale gegevens betreffende de verkeersstromen;
• Sluipverkeer tegengaan en omleiden naar hoofdwegen en secundaire wegen;
• De mogelijkheid bestuderen om een “Intelligent trafic light system” aan te schaffen en zo het beheer van de verkeerslichten 

te optimaliseren;
• Het aantal autodeelstations uitbreiden;
• Het verkeer op de as van de Pachecolaan-Keizerslaan en Keizerinlaan evalueren.

Het parkeerbeleid op de openbare weg reguleren en verbeteren 

Vanaf januari 2013 zal de nieuwe meerderheid de uitvoering van het reglement voor de sectoren Vijfhoek, Louiza, Schuman en de 
Noordwijk vervolgen en overleggen met buurtbewoners en gebruikers over een wijziging van het “nieuwe” parkeerplan van de Stad 
dat voor april 2013 in voege zal treden en waarin de volgende voorstellen worden verwerkt:

 Wat de sectoren betreft : 
• De sectoren Neder-over-Heembeek en Haren moeten simpelweg worden geschrapt uit het parkeerplan (we moeten 

dus terug naar de eerdere situatie voor de wijk De Wand, die nu bij de sector Laken zal worden gevoegd);
• Voor de rest dienen de sectoren Laken Noord en Zuid te worden gefuseerd.

 Wat de verschillende typen zones betreft: 
•  Maximale parkeerduur in de blauwe zones van 3 uur;
• Eerste kwartier gratis in de groene en rode zones.

 Wat de gemeentelijke parkeerkaarten betreft:
• Bewonerskaart: prijs van € 10 en duur van maximaal 3 maanden voor de tijdelijke kaarten voor voertuigen met buitenlandse 

nummerplaat die eigendom zijn van inwoners van de Stad;
• Abonnementskaart: een verlaagde prijs van € 200 (in plaats van € 500) voor de eerste abonnementskaart voor inwoners van de Stad;
• Bezoekerskaart: de houder van een bezoekerskaart B laten kiezen voor een of twee vaste dagen per week tegen het tarief 

van € 10 of € 20;



64

• Thuiszorgkaart: de kaart ook openstellen voor artsen, paramedisch personeel en zorgverleners;
• Specifieke kaarten met gereduceerd tarief creëren voor onderwijzend personeel en ziekenhuismedewerkers, op basis 

van objectieve criteria;
• Het tarief van de “handelaarskaart” aanpassen;
• Mogelijkheid om de volgende jaarlijkse gemeentelijke parkeerkaarten in maandelijkse schijven te betalen: abonnement-

skaarten, kaarten voor onderwijzend personeel/ziekenhuismedewerkers en thuiszorgkaarten (dit geldt dus niet voor de 
kaarten tussen € 10 en € 100).

Concrete acties om de intermodaliteit en het aanbod van openbare en privéparkings te versterken
• Finalisering van de automatisering en openstelling van parkings T, A, B en C op de Heizelvlakte, zodat de bezoekers van de 

Heizelvlakte en Brussel hierheen kunnen worden geleid;
• Samenwerking met het Brussels en Vlaams gewest, de NMBS, de MIVB en De Lijn, om voorbij de ring en de gewestelijke 

grenzen een netwerk van intermodale polen en transitparkings op te zetten ten behoeve van pendelaars, in de buurt van 
de belangrijkste knooppunten van het openbaar vervoer (trein, RER, tram en bus). Zo worden zij gestimuleerd om voor hun 
reizen naar Brussel hun auto te laten staan;

• In overleg met het Gewest de dynamische bewegwijzering van openbare parkings verbeteren en deze zoveel mogelijk 
omvormen tot multimodale polen (fietsstations, autodeelstations, systeem van vervoerders die individuele of collectieve 
pendeldiensten aanbieden tussen de verschillende openbare parkings in de rand en de activiteiten- en consumptieplaatsen 
in het centrum);

• Verder onderhandelen met de exploitanten van de grote openbare parkings om de tarieven van het onder- en bovengronds 
parkeren beter op elkaar af te stemmen;

• Samenwerking met de eigenaren van grote privéparkings (kantoren, supermarkten,…), waarbij zij korting kunnen krijgen op 
hun parkeerplaatsentaks als zij bereid zijn hun parkeerplaatsen geheel of ten dele, gratis of tegen betaling, direct of indirect, 
ter beschikking te stellen van het publiek (bezoekers, bewoners enz.);

Speciale aandacht voor onze winkeliers
• Een sterke rotatie van geparkeerde auto’s in de winkelstraten en -wijken verzekeren dankzij de tenuitvoerlegging van de 

nieuwe betaalzones voorzien in het Gemeentelijk Parkeerplan en de invoering van het “eerste kwartier gratis parkeren”;
• De leverzones vrijhouden via de bepaling in het nieuwe gemeentelijk parkeerreglement dat de verbaliserende agenten van 

de Stad een boete van € 75 mogen opleggen aan de voertuigen die geparkeerd staan op de leverzones (er hoeft dus niet 
langer te worden gewacht op verbalisering door de politie);

• Gemeentelijke parkeerkaart met verlaagd tarief voor de winkeliers;
• De exploitanten van grote openbare parkings en van de parkeerplaatsen bij kantoren en supermarkten stimuleren om 

laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen;

Verhoogde aandacht voor motorrijders
• Systematisch de Motorcommissie raadplegen bij alle inrichtingen ten gunste van motorrijders;
• De wegen veilig maken en zo inrichten dat een beter comfort voor motorrijders wordt verkregen, overeenkomstig de aanbe-

velingen van het motorcharter van de Stad en de brochure van het BIVV ter attentie van de wegbeheerders “Open vizier op 
veilig motorrijden”;

• Het aantal parkeerplaatsen voor motorrijders op de openbare weg uitbreiden en deze voorzien van handige en veilige 
bevestigingssystemen;

• De beheerders van openbare parkings stimuleren om meer overdekte en beveiligde parkeerplaatsen aan te bieden voor 
motoren, tegen toegankelijke prijzen;

• De actie “Met de motorfiets naar het werk” voortzetten en de organisatie van maandelijkse stadstochtjes in het voorjaar en 
de zomer promoten.

De druk van vrachtwagens en toeristenbussen verlichten en hiervoor speciale routes en parkeerplaatsen organiseren
• Met afgebakende trajecten en specifieke verkeers- en levertijden het vrachtwagenverkeer naar en uit de Stad organiseren;
• Pleiten voor de oprichting van een intermodale transport- en logistiekpool waarin met name alle activiteiten van het 

TIR-centrum zijn ondergebracht;
• Het verkeer en het parkeren van zware of grote vrachtwagens uit bepaalde residentiële of centrale wijken weren;
• Met het Brussels Gewest samenwerken om vrachtwagens te laten parkeren in speciale betaalde parkeerzones aan de rand 

van de Stad en het Gewest; hetzelfde geldt voor toeristenbussen, die voor korte periodes betaald kunnen parkeren in het 
centrum, voor middellange periodes in de eerste en tweede kroon, en voor lange periodes in speciaal hiertoe ingerichte en 
uitgeruste zones.
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5. Fundamentele reorganisatie van de mobiliteit in de Vijfhoek 

Om de toegankelijkheid van het hart van het Gewest te verzekeren en het sluipverkeer terug te brengen tot een niveau dat de levenskwa-
liteit van bewoners en gebruikers ten goede komt zonder zijn economische en culturele dynamiek te schaden, steunen wij de geleidelijke 
invoering van het nieuwe verkeersplan van de Vijfhoek. Dit werkt volgens het lusprincipe, zoals dit ook het geval is in andere steden met 
een zeer levendig centrum.

Vanaf de kleine ring kiest de bestuurder zijn toegangspoort tot de Vijfhoek naargelang van de wijk die hij wil bezoeken en wordt hij naar de 
overdekte parking geleid die het dichtst bij zijn bestemming ligt. Na het parkeren van zijn wagen kan hij zich vrij in het centrum verplaatsen, 
met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Het busverkeer verloopt vlotter door de invoering van de “tegengestelde rijrichting voor 
bussen”, zoals 10 jaar geleden al gerealiseerd werd langs weerszijden van het Muntplein.

Parallel met de invoering van dit plan worden verschillende acties voor het stadscentrum ondernomen: aanleg van een nieuwe buslijn 
binnen de Vijfhoek en andere nieuwe, lichte vervoermiddelen, versterking van de metrolijnen 1 en 5 (automatisering), inrichting van een 
aantal kruispunten op de kleine ring en schrapping van bepaalde in- en uitgangen, een dynamische bewegwijzering naar de verschillende 
wijken in het centrum en de openbare parkings, een beter beheer van de parkeerplaatsen langs de weg (de bovengrondse parkeerplaat-
sen worden voorbehouden aan bewoners en bezoekers voor korte duur) en transformatie van de structurerende assen van het centrum 
in gedeelde, doch overheersend voetgangersruimten: de centrale lanen, de Stalingradlaan, de groene wandelroutes langs de kaaien enz.

Zie over dit onderwerp ook het project “een nieuw hart voor Brussel”, in het hoofdstuk over de grote projecten.
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BESTUUR



 › KWALITEIT VAN DE DIENSTEN
1. Prioriteit: een modern en doeltreffend openbaar bestuur

Werken in transparantie en regelmatig verslag uitbrengen over onze actie
• Het gemeentelijk beheer professionaliseren door  prioritaire beleidspijlers op te stellen. In het begin van de zittingsperiode 

worden de strategische pijlers gedefinieerd en vastgelegd in prioritaire operationele doelstellingen. Er worden acties inge-
voerd om deze doelstellingen te bereiken en de vereiste middelen worden gepland. Het College evalueert de vooruitgang 
van de projecten regelmatig, brengt verslag uit aan de gemeenteraad en voert de vereiste aanpassingen door;

• Openbaar rekenenschap afleggen van onze acties door elk jaar ten minste een ontmoeting in elke wijk te organiseren waarop 
de jaarlijkse balans wordt voorgesteld;

• De redactionele kwaliteit en de leesbaarheid van het jaarverslag van de Stad verbeteren en er een beknopte voorstelling van 
de jaarverslagen van het OCMW, de Regie, de politiezone en Agenda 21 in opnemen zodat het een instrument wordt om de 
jaarlijkse verwezenlijkingen van de Stad, haar paragemeentelijke onderdelen en de belangrijkste intercommunales voor te 
stellen en mee te delen; de goede publiciteit en verspreiding ervan verzekeren;

• De leesbaarheid van en de toegang tot de informatie over het budget en de rekeningen van de Stad, de Regie, het OCMW 
en de verenigingen die hoofdzakelijk door de Stad worden gesubsidieerd, verbeteren;

• Een betere controle van de gesubsidieerde paragemeentelijke activiteiten en diensten organiseren door desgevallend 
beheer- en partnerschapscontracten af te sluiten met de gemeentelijke vzw’s of regies;

• Toezien op de invoering van strikte regels voor de kosten, de voordelen in natura en het gebruik van de werkinstrumenten 
door de raden van bestuur;

• De informatie over de toewijzingscriteria van sociale woningen, alsook de berekening van de huurprijs en de lasten verbeteren;
• De dematerialisatie van de administratieve documenten van het College en de raden verder doorvoeren;

2. Prioriteit: een administratie ten dienste van de Brusselaar 

De informatie toegankelijker maken 
• De ontwikkeling van de website van de Stad als uitstalraam van Brussel, maar ook en vooral als praktisch instrument voor 

voorlichting en dienstverlening voor de Brusselse bevolking verderzetten;
• De ontwikkeling van Le/De Brusseleir  verder doorvoeren en zijn verdeling verbeteren, met name in grote openbare en private 

appartementsgebouwen en in de straten die door meerdere gemeenten lopen;
• Het gebruik van ons gemeentelijk en cultureel affichenetwerk verbeteren en het voorbehouden voor informatie over de 

diensten en activiteiten van de Stad en van de verenigingen die door de Stad worden gesteund;
• Een ruimte creëren waar de verschillende grote openbare en private stedenbouwkundige projecten die op ons grondgebied 

worden geprogrammeerd of uitgevoerd, worden voorgesteld;

Een kwalitatief onthaal verzekeren
• Het project van het nieuwe administratieve centrum opnieuw evalueren en de voordelen en ongemakken bestuderen van de 

creatie van een nieuwe centrale pool waarin de verschillende loketten en diensten voor de bevolking worden samengevoegd 
enerzijds en, anderzijds, van een verspreiding van de administratieve diensten die kantoorwerk verrichten; en een beslissing 
nemen die voorrang geeft aan de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking, het comfort van het personeel, beperkte 
investeringskosten, de architectuur; 

• De decentralisering van de diensten en de prestaties versterken, meer bepaald door de dienstverlening in de gedecentrali-
seerde antennes uit te breiden (nieuwe loketten in Laken en Neder-Over-Heembeek, loketten van de Noord-Oostwijk enz.);

• Het onthaal en de dienstverlening aanpassen aan de behoeften van de verschillende publieken en nadenken over de creatie 
van unieke loketten voor burgers, professionals en ondernemingen voor de belangrijkste administratieve diensten die ze 
nodig hebben om de wachttijd aan de klassieke loketten te beperken;

• Een halfjaarlijkse receptie organiseren voor de nieuwe inwoners en een “Welcome pack” aanbieden met praktische informa-
tie over de Stad en alle diensten die ze op haar grondgebied aanbiedt of onthaalt;

• De opleidingen voor het onthaal van het publiek voor gemeentepersoneel dat ermee in contact komt, veralgemenen;
• Overwegen om de openingsuren van bepaalde diensten voor het publiek uit te breiden.

De administratieve stappen vereenvoudigen
• De verwerkingstermijnen van de administratieve dossiers inkorten;
• Een uniek aangiftesysteem creëren voor de burgers die verschillende soorten belastingen aan de Stad moeten betalen;
• De onlinetraceerbaarheid en -opvolging van de administratieve dossiers organiseren zodat de burger kan nagaan in welk 

stadium zijn aanvraag zich bevindt;
• Het nieuwe onlinebestel- en betaalsysteem van de toekomstige virtuele parkeerkaarten toepassen;
• De gemeentelijke bemiddelingsdiensten die geschillen tussen burgers of ondernemingen en gemeentediensten moeten 
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beslechten, ontwikkelen;
3. Prioriteit: modernisering van de administratie

Reorganiseren om beter te beheren
• Het organogram van de administratie evalueren en herstructureren om de acties van diensten die in hetzelfde domein of in 

onderling afhankelijke domeinen werken beter te integreren en/of te coördineren;
• De organieke kaders van de administratie van de stad bijwerken, rekening houdend met de herstructurering van het organo-

gram en de evoluties en behoeften van het personeel op kwantitatief en kwalitatief vlak;
• Een regie van openbare gebouwen creëren om het beheer, het onderhoud en de renovatie van de gebouwen van de Stad 

waarin de diensten voor de bevolking gevestigd zijn (scholen, crèches, culturele, sportieve, jeugddiensten, administratieve 
gebouwen,…) beter te verdelen en te coördineren;

• De mogelijkheid analyseren om een schoonmaakregie te creëren om het werk van het onderhoudspersoneel te optimalise-
ren en een beter beheer van de schoonmaakploegen toe te laten;

• Een “vzw sociale dienst” creëren voor het personeel van de Stad die het aanbod en de diensten voor de personeelsleden 
moet optimaliseren (meer bepaald door partnerschappen met de Brusselse handelaars af te sluiten). Bedoeling: promoten 
van de bedrijfscultuur (via feestelijke, sportieve en culturele evenementen voor het personeel en hun familie), financiële hulp 
en een dienst voor sociale begeleiding bieden.

Het management verbeteren
• Het “management team” versterken door voldoende budgettaire middelen te voorzien om specifieke opdrachten van ex-

terne consultancy te realiseren;
• In het begin van de zittingsperiode een contract met doelstellingen en middelen tussen het college en de gemeentesecreta-

ris als voorzitter van het “management team” uitwerken en afsluiten;
• Opleidingen communicatie en managementtechnieken voorzien die aangepast zijn aan elk begeleidingsniveau in de ge-

meentelijke administratie;
• In het begin van de zittingsperiode een strategische boordtabel opstellen om de evolutie van de socio-economische, de-

mografische, culturele en andere indicatoren te meten in alle domeinen waarvoor de Stad bevoegd is om het beleid in deze 
domeinen te evalueren en aan te passen;

• Een nieuw grafisch handvest invoeren voor alle diensten van de Stad, dat moet bijdragen tot het imago en de “marketing” 
van de Stad en ook zal bijdragen tot een betere bedrijfscultuur bij de administratie.

4. Prioriteit: bekwaam, erkend en gemotiveerd personeel 

Rekruteringsbeleid 
• Een comité voor human resources creëren dat moet toekijken op gelijke kansen inzake toegang tot de administratie, de 

objectiviteit van de procedures, de doeltreffendheid van de managementtechnieken en de kwaliteit van de aangeboden 
opleidingen;

• Een aantal stageplaatsen aanbieden aan de jongeren van de Stad, gekoppeld aan een opleiding met het oog op een betere 
inschakeling op de arbeidsmarkt;

• De reële tweetaligheid van de personeelsleden bevorderen via opleidingen en conversatietafels; 
• Jaarlijkse rekruteringsplannen opstellen om tijdig in te spelen op de verwachte vertrekken bij de Stad in het kader van de 

leeftijdspiramide;
• Het imago van de Stad als aantrekkelijke werkgever promoten, meer bepaald om concurrentieel te blijven op de arbeids-

markt in het Brusselse gewest.

Beleid van motivatie en continue opleiding van het personeel
• De opleidingsinspanning van het personeel verhogen met een speciale aandacht voor laaggeschoolde personeelsleden en 

de algemene doelstelling dat de opleidingsinspanning 2 % van de loonmassa vertegenwoordigt, kracht bijzetten. Daarnaast 
ook de opleidingsplannen die zijn aangenomen en opgenomen in de individuele loopbaanplannen van de ambtenaren, 
versterken;

• Het personeel van de gemeente en het OCMW dat in contact staat met het publiek een opleiding voor onthaal, alsook voor 
het beheer van stress en conflictsituaties bieden;

• Een jaarlijks opleidingsplan ontwikkelen dat de doelstellingen, prioriteiten en het algemene aanbod aan opleidingen voor de 
Stad bevat, naast de individuele opleidingsplannen;

• De evaluatieprocedures van de werking van de ambtenaren hervormen tot reële evaluaties om de bekwaamheid van de 
ambtenaren te verbeteren en beter aan te passen aan de verschillende beroepen; de functiebeschrijvingen (cf. Columbus) 
worden veralgemeend in alle departementen.
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Moderniseringsbeleid
• De informatisering van het beheer van de human resources (via het HRA) in al zijn aspecten en meer bepaald voor alle hië-

rarchische verantwoordelijken vervolgen en uitbreiden tot alle departementen;
• In het begin van de zittingsperiode een deontologisch handvest opstellen dat geldig is voor alle personeelsleden om ener-

zijds de rechten en plichten te definiëren en anderzijds de waarden die ze allemaal moeten respecteren uiteen te zetten;
• Een nieuw Intranet (en een nieuwe tool voor ambtenaren die geen computer hebben) ontwikkelen om de toegankelijkheid 

van de informatie en de documentatie in alle administratieve diensten te verbeteren met het oog op de drastische vermin-
dering van de papieren versie van documenten en de informatie in de gemeentediensten.

 › BRUSSEL, DUURZAME STAD
1. Brussel, hoofdstad van duurzame ontwikkeling

• In partnerschap met het Gewest het internationale imago van Brussel ontwikkelen als Europese hoofdstad van duurzame ont-
wikkeling, en in die zin samenwerken om deel te nemen aan verschillende nationale, Europese en internationale wedstrijden; 

• Profiteren van ons statuut van Europese hoofdstad om internationale evenementen rond milieukwesties en duurzame ontwik-
keling te promoten en te organiseren; 

• Onder de algemene coördinatie van de burgemeester doorgaan met de transversale uitvoering van Agenda 21, de uitvoerings- 
en follow-upinstrumenten van de Stad en het OCMW samenvoegen, de jaarlijkse evaluatie van Agenda 21 (vorderingsstaat) 
versterken en nieuwe acties organiseren voor de legislatuur 2012-2018; 

• Alle dimensies van duurzame ontwikkeling integreren in de diverse beleidsdomeinen van de Stad: economische dynamiek en 
tewerkstelling, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, mobiliteit, onderwijs, enz.;

• Elk jaar een oproep doen voor participatieve en duurzame projecten, in het kader van Agenda 21 en de bewoners van de ver-
schillende stadswijken aanmoedigen om in te gaan op de projectoproepen “duurzame wijken” die het Gewest jaarlijks lanceert.

2. Een energieplan voor de Stad Brussel en haar inwoners

Een energieplan opstellen en uitvoeren op basis van de volgende 3 pijlers:

De sensibilisering van het personeel, de inwoners en de gebruikers van de Stad versterken
• Het “Huis van het Duurzaam Bouwen en Energie” oprichten, een centraal infopunt voor het publiek op het vlak van energie 

(gecoördineerd door de adviseurs van de cel Energie en de dienst Stedenbouw van de Stad, de adviseurs van het loket van 
de Stadswinkel, het OCMW, de gemeente Elsene, enz.). Doel van het huis: de burgers informeren, sensibiliseren en begelei-
den bij hun inspanningen om hun energiefactuur te verlagen (via audits, sociale energiebegeleiding, hulp bij het aanvragen 
van premies en subsidies, begeleiding in het kader van de liberalisering van de sector, enz.);

• De participatieve processen versterken binnen de belangrijkste administratieve, school- en sportgebouwen, om het personeel 
en de gebruikers van de Stad te sensibiliseren over energie- en milieukwesties, in het bijzonder in de verschillende openbare 
gebouwen waar ze werken of die ze bezoeken; 

• De diverse beheerders van openbare gebouwen en hun gebruikers (scholen, culturele centra, sportcentra, enz.) oproepen tot 
een verantwoord energieverbruik (bijvoorbeeld door de jaarlijkse verbruikscijfers mee te delen en uit te hangen); 

• De groepsaankoop van energie (stookolie, pellets, zonneboilers) door de burgers vergemakkelijken, om de prijzen te drukken; 
• Het concept ‘energiegezondheid’ bevorderen en de activiteiten van project X uitbreiden tot energiebesparing in privéwoningen.

Een investeringsplan 2012-2018 om de energieprestaties van de overheidsgebouwen van de Regie en het OCMW te verhogen
• De voorbeeldfunctie van de Stad versterken door de eisen van het kwaliteitshandvest voor gerenoveerde of nieuwbouw-

woningen te verstrengen, en door dat handvest uit te breiden naar overheidsgebouwen; 
• De bouw van nieuwe lage-energiewoningen en passiefwoningen stimuleren: ecologische materialen, lage-energienormen, 

spaarlampen, bewegingsmelders en energiebespaarders, afschaffing van het gebruik van exotisch hout en halogeenlam-
pen, gevels en platte daken (daken met zonnepanelen of groendaken), enz.;

• Streven naar de vermindering van de huurlasten van de bewoners van sociale woningen, door de uitvoering van kleine audits 
en werkzaamheden; 

• Initiatieven uitbreiden, zoals de “Energie Challenge”, een project dat de Grondregie heeft gelanceerd voor de inwoners van de Stad.

Een investeringsplan 2012-2018 om de energieprestaties van de overheidsgebouwen van de Stad te verhogen 
• Een duidelijk en ambitieus doel vastleggen voor de globale vermindering van het energieverbruik van de Stad tijdens de 

komende ambtstermijn, en een becijferd strategieplan uitwerken om dat doel te bereiken; 
• Op basis van de energiemonitoring een meerjarig investeringsplan opstellen dat uitsluitend gericht is op maatregelen om 

het energieverbruik van de Stad te verminderen en op die manier de vastgelegde doelstellingen te behalen. Verder ook het 
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oneel energiegebruik (REG). Deze investeringen worden beschouwd als financiële beleggingen, met een investeringsopbrengst 
(daarbij de voorkeur geven aan leningen en investeringen boven geldbeleggingen); 

• Grondiger de mogelijkheden nagaan om gebruik te maken van het systeem van derde investeerder, om meer te kunnen 
investeren in de energieprestaties van gebouwen; 

• Het wagenpark van de Stad en de cilinderinhoud van de wagens rationeel verminderen, en de voorkeur geven aan de aan-
koop van elektrische voertuigen of voertuigen die weinig fossiele brandstoffen verbruiken; 

• De processen voor de geleidelijke vernieuwing van de lampen in de overheidsgebouwen en de openbare verlichting veral-
gemenen; 

• De lampen van de verkeerslichten geleidelijk verder vervangen door leds.

3. Een krachtdadig beleid voor minder afval in de Stad

Een voorbeeldige Stad inzake afvalbeheer 
• De gemeentelijke diensten nog meer sensibiliseren om de door de Stad geproduceerde hoeveelheid afval te verminderen en 

de sortering en recyclage ervan te verbeteren; 
• De sortering, recyclage en compostering van afval promoten in de scholen en de cultuur- en sportverenigingen van de Stad; 
• Een monitoring uitvoeren van de evolutie van het door de Stad opgehaalde afval in de openbare ruimte (momenteel onge-

veer 27.000 ton/jaar), en preciseren hoe het afval verwerkt wordt (recyclage, verbranding, ingraving); 
• Het beheer van de aanbestedingen met betrekking tot de afvoer en de verwerking van het door de Stad zelf geproduceerde 

afval centraliseren of coördineren, om de schaalvoordelen te vergroten, een totaal overzicht te hebben van de hoeveelheid 
en het type geproduceerd afval, en een precieze kijk op de bestemming en verwerking ervan; 

• De digitalisering van administratieve en financiële documenten zo veel mogelijk aanmoedigen (ontwikkeling van online 
dienstverlening aan de burger, digitalisering van de zittingen en beraadslagingen van het OCMW en de Gemeenteraad …), 
om het jaarlijkse papierverbruik drastisch te doen dalen; 

• De ophaling en de doorverkoop van het door de Stad gebruikte papier stimuleren, met het oog op recyclage (€ 70.000 in-
komsten in 2011); 

• De exploitatieduur van het informaticapark van de Stad en het OCMW verlengen, en het gratis of tegen een lage prijs recon-
ditioneren voor de scholen of organisaties die daarom vragen (lees in dat verband ook het hoofdstuk “Digitale Stad”); 

• De reconditionering van afgedankte voertuigen van het wagenpark van de Stad promoten voor de lessen in de beroeps-
scholen van de Stad of voor projecten rond internationale solidariteit.

Een grotere sensibilisering en responsabilisering van de burgermaatschappij 
• Burgers en bedrijven meer sensibiliseren om de afvalberg te verkleinen en recyclage te promoten; 
• Thuiscompostering aanmoedigen; 
• Het beheer van afbraak- en bouwafval bevorderen en zo nodig reglementeren, om de productie en het transport te verminderen 

en de selectie op de werf te stimuleren; 
• De bouw van lokalen met collectieve vuilnisbakken en individuele en collectieve sorteerruimten verplichten tijdens zware renova-

tiewerkzaamheden of gemeenschappelijk uitgevoerde bouwwerkzaamheden (openbaar en privé). 

4. Waterbeleid

Toegang tot water waarborgen voor iedereen
• Meer openbare drinkwaterfonteinen plaatsen en het gebruik van karaffen promoten in plaats van flessen, vruchtensappen 

en frisdranken in administratieve gebouwen, scholen, sport- en cultuurgebouwen en openbare ruimten; 
• De toegang tot drinkwater bekendmaken bij de inwoners en bezoekers, maar vooral bij de armsten (thuislozen), via de bij-

werking en herverspreiding van de brochure en het plan van de vzw “Straatverplegers”, met daarin de 33 openbare drinkwa-
terfonteinen die overal in de Vijfhoek opgesteld staan, en een plan met de ligging van douches, baden, urinoirs en openbare 
toiletten.

Toezien op een rationeel waterverbruik
• Het publiek sensibiliseren over een rationeel waterverbruik; 
• Het waterverbruik in de Stad Brussel verminderen. Met het oog daarop de plaatsing van de permanente geïnformatiseerde 

monitoring voltooien van het waterverbruik van de gebouwen en installaties van de Stad die bestemd zijn voor publiek ge-
bruik (kinderdagverblijven, scholen, sport- en cultuurcentra, stadsdiensten in het kader van hun activiteiten, enz.); 

• Het nieuwe geïnformatiseerde monitoringsysteem gebruiken om afwijkend verbruik snel te kunnen opsporen, een procedure 
voor systematische noodinterventie organiseren bij de opsporing van lekken en aanbevelingen formuleren voor interventies 
om eventuele verspilling van deze bron te verminderen; 

• De beheerder van elk gebouw en de gebruikers ervan verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen over de beperking van hun 
waterverbruik; 

• Via het onderwijs, de realiteit en het belang duidelijk maken van de lokale en mondiale wateruitdagingen.
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managementteam de opdracht geven om, in samenwerking met de cel Energie, regelmatig na te gaan hoe ver dat plan 
gevorderd is en de bereikte resultaten geregeld te evalueren; 

• Het aantal energieaudits van de belangrijkste school- en sportcomplexen, die de grootste energieverbruikers zijn, verhogen; 
• Het rendement analyseren van sommige investeringen op het vlak van de Energieprestatie van gebouwen (EPG) en Rati-

oneel energiegebruik (REG). Deze investeringen worden beschouwd als financiële beleggingen, met een investeringsop-
brengst (daarbij de voorkeur geven aan leningen en investeringen boven geldbeleggingen); 

• Grondiger de mogelijkheden nagaan om gebruik te maken van het systeem van derde investeerder, om meer te kunnen 
investeren in de energieprestaties van gebouwen; 

• Het wagenpark van de Stad en de cilinderinhoud van de wagens rationeel verminderen, en de voorkeur geven aan de aan-
koop van elektrische voertuigen of voertuigen die weinig fossiele brandstoffen verbruiken; 

• De processen voor de geleidelijke vernieuwing van de lampen in de overheidsgebouwen en de openbare verlichting veral-
gemenen; 

• De lampen van de verkeerslichten geleidelijk verder vervangen door leds.

3. Een krachtdadig beleid voor minder afval in de Stad

Een voorbeeldige Stad inzake afvalbeheer 
• De gemeentelijke diensten nog meer sensibiliseren om de door de Stad geproduceerde hoeveelheid afval te verminderen en 

de sortering en recyclage ervan te verbeteren; 
• De sortering, recyclage en compostering van afval promoten in de scholen en de cultuur- en sportverenigingen van de Stad; 
• Een monitoring uitvoeren van de evolutie van het door de Stad opgehaalde afval in de openbare ruimte (momenteel onge-

veer 27.000 ton/jaar), en preciseren hoe het afval verwerkt wordt (recyclage, verbranding, ingraving); 
• Het beheer van de aanbestedingen met betrekking tot de afvoer en de verwerking van het door de Stad zelf geproduceerde 

afval centraliseren of coördineren, om de schaalvoordelen te vergroten, een totaal overzicht te hebben van de hoeveelheid 
en het type geproduceerd afval, en een precieze kijk op de bestemming en verwerking ervan; 

• De digitalisering van administratieve en financiële documenten zo veel mogelijk aanmoedigen (ontwikkeling van online 
dienstverlening aan de burger, digitalisering van de zittingen en beraadslagingen van het OCMW en de Gemeenteraad …), 
om het jaarlijkse papierverbruik drastisch te doen dalen; 

• De ophaling en de doorverkoop van het door de Stad gebruikte papier stimuleren, met het oog op recyclage (€ 70.000 in-
komsten in 2011); 

• De exploitatieduur van het informaticapark van de Stad en het OCMW verlengen, en het gratis of tegen een lage prijs recon-
ditioneren voor de scholen of organisaties die daarom vragen (lees in dat verband ook het hoofdstuk “Digitale Stad”); 

• De reconditionering van afgedankte voertuigen van het wagenpark van de Stad promoten voor de lessen in de beroeps-
scholen van de Stad of voor projecten rond internationale solidariteit.

Een grotere sensibilisering en responsabilisering van de burgermaatschappij 
• Burgers en bedrijven meer sensibiliseren om de afvalberg te verkleinen en recyclage te promoten; 
• Thuiscompostering aanmoedigen; 
• Het beheer van afbraak- en bouwafval bevorderen en zo nodig reglementeren, om de productie en het transport te verminderen 

en de selectie op de werf te stimuleren; 
• De bouw van lokalen met collectieve vuilnisbakken en individuele en collectieve sorteerruimten verplichten tijdens zware renova-

tiewerkzaamheden of gemeenschappelijk uitgevoerde bouwwerkzaamheden (openbaar en privé). 

4. Waterbeleid

Toegang tot water waarborgen voor iedereen
• Meer openbare drinkwaterfonteinen plaatsen en het gebruik van karaffen promoten in plaats van flessen, vruchtensappen 

en frisdranken in administratieve gebouwen, scholen, sport- en cultuurgebouwen en openbare ruimten; 
• De toegang tot drinkwater bekendmaken bij de inwoners en bezoekers, maar vooral bij de armsten (thuislozen), via de bij-

werking en herverspreiding van de brochure en het plan van de vzw “Straatverplegers”, met daarin de 33 openbare drinkwa-
terfonteinen die overal in de Vijfhoek opgesteld staan, en een plan met de ligging van douches, baden, urinoirs en openbare 
toiletten.

Toezien op een rationeel waterverbruik
• Het publiek sensibiliseren over een rationeel waterverbruik; 
• Het waterverbruik in de Stad Brussel verminderen. Met het oog daarop de plaatsing van de permanente geïnformatiseerde 

monitoring voltooien van het waterverbruik van de gebouwen en installaties van de Stad die bestemd zijn voor publiek ge-
bruik (kinderdagverblijven, scholen, sport- en cultuurcentra, stadsdiensten in het kader van hun activiteiten, enz.); 

• Het nieuwe geïnformatiseerde monitoringsysteem gebruiken om afwijkend verbruik snel te kunnen opsporen, een procedure 
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voor systematische noodinterventie organiseren bij de opsporing van lekken en aanbevelingen formuleren voor interventies 
om eventuele verspilling van deze bron te verminderen; 

• De beheerder van elk gebouw en de gebruikers ervan verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen over de beperking van hun 
waterverbruik; 

• Via het onderwijs, de realiteit en het belang duidelijk maken van de lokale en mondiale wateruitdagingen.

Het water in de Stad opwaarderen
• Het parcours van de Zenne opwaarderen, door de rivier opnieuw open te leggen op daarvoor geschikte plaatsen of ze op te 

waarderen als groene ruimte; 
• De waterweg van het kanaal verder opwaarderen voor recreatie en toerisme, en daarbij de verschillende gelanceerde projecten 

tot een goed einde brengen (Brussel Bad, Fresco Corto, herinrichting van de Kleine Westelijke Ring, park van de Ninoofsepoort, 
brug aan de Picardstraat en park aan de Materialenkaai …), en nieuwe projecten lanceren (onderhandelingen opstarten met het 
Koninklijk Paleis, met het oog op de aanleg van een groene ruimte langs het kanaal, ter hoogte van het Warandepark, aanleg 
van open dokken, enz.); 

• Toezien op het goede onderhoud van de kunstvijvers en -bekkens van de Stad; 
• De exploitatie van het kanaalwater bevorderen voor de opwarmings- en afkoelingssystemen van de economische en stedelijke 

functies die langs het kanaal liggen.

Overstromingen tegengaan
• Nagaan of het zinvol is om de aansluiting op het rioolnet te behouden; 
• De overstromingsproblematiek systematisch integreren in het stedenbouwkundig beleid en de ruimtelijke ordening van het 

gemeentelijke grondgebied; 
• Overstromingen in Laken vermijden door de overeenkomst met Jette uit te voeren over de bouw van een regenwaterput (op 

het grondgebied van de gemeente Jette); 
• Een project lanceren voor de opvang van regenwater in het kader van de heraanleg van het Heizelplateau (NEO); 
• Bijwerken van het specifieke overstromingsplan dat de grootste risicozones in kaart brengt, om er de schade te beperken, 

en van de lijst van personen die als eerste geholpen moeten worden als het waterpeil stijgt; 
• Zo veel mogelijk de voorkeur geven aan met gras bezaaide grachten langs de wegen, en de vochtige gebieden herstellen, 

zodat het water gemakkelijker in de bodem kan sijpelen; 
• De installatie van regenwaterputten en groendaken in privéwoningen en op de gebouwen van de Stad promoten en financi-

eel aanmoedigen; 
• De regelgeving inzake de doordringbaarheid van de bodem versterken, door de burgers te sensibiliseren over de materiaal-

keuze en de aanleg van groendaken.

 › PARTICIPATIE VAN DE BURGERS
• Brussel Participatie (het vroegere Huis van de Participatie en van het Burgerschap) een nieuwe centrale plaats geven die 

makkelijk toegankelijk en herkenbaar is en ondersteuning biedt aan participatieve projecten, verenigingen en burgers (verga-
derzaal, hulp bij de animatie, hulp bij de invoering van de projecten, uitlenen van materiaal, logistieke ondersteuning, enz.);

• Een lokale gids voor burgers opstellen met de rechten en plichten van de burgers in hun gemeente, de werking van de plaat-
selijke democratie, de participatiemodi, de lijst van actieve verenigingen, enz. ter attentie van elke nieuwe inwoner en deze 
gids verspreiden via de website van de Stad en in de onthaalkantoren van de verschillende diensten;

•  Een interface op de website van de Stad creëren via dewelke de burgers concrete vragen over bepaalde thema’s kunnen 
stellen om de uitwisselingen tussen de burgers en de administratie te bevorderen; een rubriek “Vaak gestelde vragen”; een 
kalender met alle participatieve activiteiten van de Stad; de archivering van alle verslagen van de verschillende participatieve 
activiteiten; de informatie over de wijkfora; een informatief repertorium van de verenigingen; aanvraagformulieren voor de 
agenda van de gemeenteraad;

• een gecentraliseerd registratie- en relaissysteem voor de opmerkingen en vragen van de inwoners organiseren en tussen-
personen van Brussel Participatie (het vroegere Huis van de Participatie en van het Burgerschap) aanstellen in de verschil-
lende antennes van de Stad die nu al in de wijken bestaan en er permanenties verzekeren;

• Adviesraden oprichten die toegankelijk zijn voor inwoners en verenigingen en hen systematisch raadplegen in het kader van 
projecten in hun bevoegdheidsdomein;

• Het informeren van en het overleg met de burgers verbeteren bij de uitwerking van omvangrijke stedenbouwkundige pro-
jecten waarbij de Stad en het OCMW betrokken zijn, door een betere ondersteuning uit te werken en meer uitwisselingsmo-
menten tussen de projectauteurs en de betrokken inwoners en gebruikers te organiseren vanaf het ontwerp van het project;

• De oproep voor projecten ter ondersteuning van plaatselijke duurzame initiatieven bestendigen en verder ontwikkelen. Sys-
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tematisch oproepen plaatsen voor participatieve projecten in het kader van de wijkcontracten;
• Een participatief budget ter beschikking stellen van Brussel Participatie (het vroegere Huis van de Participatie en van het 

Burgerschap) en oproepen voor participatieve projecten lanceren voor verenigingen en bewonersgroepen. Op deze manier 
steun  verlenen aan microprojecten en de betrokkenheid van de burgers in het leven van hun wijk vergroten; 

• De organisatie van de Dag van de Buren als vector voor sociale samenhang en betrokkenheid van de burgers in het leven 
van de wijk steunen en ontwikkelen;

 › LOKALE FINANCIËN
1. Naar een correcte financiering van de Stad Brussel om te kunnen optreden in prioritaire domeinen

De Federale Staat en de deelstaten responsabiliseren en betrekken
• De gesprekken met de autoriteiten voortzetten, zowel regionaal, communautair als federaal, opdat eenieder zijn financiële 

verantwoordelijkheid zou opnemen in de domeinen waarvoor hij bevoegd is;
• De federale middelen verhogen opdat Brussel haar rol zou kunnen opnemen als nationale en Europese hoofdstad, in het 

bijzonder voor haar opdrachten inzake veiligheidspreventie, ordehandhaving en openbare veiligheid, evenals voor de speci-
fieke omkadering van de Europese toppen;

• In die richting onderhandelen over de verhoging van de middelen voor grote aanpassings- en infrastructuurwerken via 
samenwerkingsakkoorden met Beliris;

• Samenwerken met de federale autoriteiten voor de verhoging van de tenlasteneming van de sociale bijstand evenals voor 
de volledige inachtneming van de dode hand, inclusief de Europese dode hand;

• Onderhandelen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een verhoging van de algemene dotatie aan de gemeenten en 
het behoud voor deze gemeenten van de budgettaire enveloppe verbonden met het grootstedenbeleid die door de institu-
tionele akkoorden werd overgedragen van het federale niveau naar de gewesten;

• Snel in een partnerdynamiek treden met het Gewest over de nieuwe richting die dient gegeven te worden aan de Europese 
en regionale subsidieprogramma’s inzake economische ontwikkeling en stadshernieuwing;

• De Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie responsabiliseren 
inzake het beheer van schoolgebouwen, evenals de financiering van de werking van nieuwe opvangplaatsen.

Het verkrijgen van de bestaande subsidieprogramma’s optimaliseren 
• De mogelijkheden onderzoeken van de oprichting van een eigen cel Subsidies van de Stad in het kader van het platform dat 

werd ontwikkeld door de Vereniging van de Stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om systematisch 
onderzoek en opvolging te versterken van subsidieprogramma’s die worden voorgesteld door de verschillende bestuursni-
veaus in de verschillende domeinen waarvoor zij bevoegd zijn;

• De controle versterken op het verkrijgen en het optimale gebruik van de verschillende bestaande subsidieprogramma’s in 
alle domeinen van het gemeenteleven;

• In het jaarverslag van de Stad precieze informatie opnemen over de verkrijgingspercentages van subsidies door elk depar-
tement in het kader van zijn opdrachten en activiteiten; 

• De Stad profileren als een bevoorrechte partner voor de realisatie van pilootprojecten. 

Dynamieken van publiek-publieke en publiek-private samenwerkingen ontwikkelen
• Onze waarderingscapaciteiten van openbaar grondbezit en de productie van nieuwe woningen en uitrustingen verbete-

ren, met name via de oprichting van een investeringsmaatschappij waarvan het kapitaal zou bestaan uit tijdelijke rechten 
(erfpacht of recht van opstal) op de gronden van de Stad en het OCMW en uit door de privé ingebrachte kapitalen;

• Het opzoeken van mecenaat ontwikkelen in het kader van de productie van toeristische, sportieve en culturele evenementen;
• De promotie van het Fonds versterken voor het behoud van het kleine erfgoed van de Stad;
• De bestemming van de stedenbouwkundige lasten versterken voor de creatie of de renovatie van sociale of gesubsidieerde 

woningen en collectieve uitrustingen; de ontwikkelaars verplichten om te investeren in de opwaardering van de publieke 
ruimten in de omgeving van hun kantoren;

• Het gebruik van het systeem van derde investeerder ontwikkelen, in het bijzonder in het kader van de realisatie van het 
Energieplan van de Stad (zie de hoofdstukken over leefmilieu en stedenbouw);

• Het systeem van microkredieten ontwikkelen, met name via de Berg van barmhartigheid.

2. Een solidaire en eerlijke fiscaliteit behouden

Solidaire fiscaliteit
• De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting behouden op 6%, wat de laagste drempel van het Gewest is 

(bodemdrempel);
• De strijd aanbinden tegen de intercommunale fiscale concurrentie door samen te werken met het Gewest voor de vermindering 

of zelfs afschaffing van de aanslagvorken en de overname door het Gewest van bepaalde onderdelen van de gemeentefis-
caliteit (middels retrocessie of compensatie van de inkomsten zoals dat nu het geval is met het op initiatief van het Gewest 
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opgerichte compensatiefonds);
• De berekening en de inning van de onroerende voorheffing verbeteren door de personeelsaantallen en de middelen te verster-

ken van de nieuwe cel Kadaster van de Stad belast met de actualisering van de kadastrale informatie met betrekking tot de 
berekening van de onroerende voorheffing.

Een intelligente fiscaliteit, die aanzet en ontraadt, boven de herverdelende functie
• De voor- en nadelen evalueren in verband met de afschaffing van een reeks taksen die ofwel negatieve signalen vormen en 

schade berokkenen aan de aantrekkelijkheid van de Stad, ofwel omslachtig administratief werk vergen (voor de administra-
tie en voor de burger of de onderneming) en tegelijk weinig inkomsten opleveren;

• De inning van de belasting op de niet bebouwde terreinen, leegstaande gebouwen en leegstaande verdiepingen boven 
handelszaken verbeteren, de belasting verhogen voor situaties die meer dan 5 jaar aanhouden en voor de meervoudige 
verschuldigden en een vrijstelling van 2 jaar invoeren voor beschermde gebouwen die het voorwerp uitmaken van een een-
malige vergunning; 

• De aanmoedigende fiscaliteit ontwikkelen voor de opwaardering van het gebouwenpatrimonium (energieprestaties, archi-
tecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, onderhoud van de gevels, enz.);

• De aanslagvoeten van de belastingen “burgerlijk wangedrag” en het systeem van de administratieve boetes voortzetten en 
ontwikkelen, voornamelijk inzake de aantasting van de openbare eigendom, het vastgoedpatrimonium van de stad en haar 
inwoners;

• De retributie optimaliseren voor de inname van het publiek domein naar aanleiding van privé-werven, in het bijzonder voor 
grote werven die de publieke ruimte lange tijd innemen;

• De impact evalueren en desgevallend de belasting op artistieke, culturele en sportieve opvoeringen reorganiseren om de 
toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van de Stad te versterken en in alle hypothesen de vrijstelling van de opvoe-
ringsbelasting behouden voor artistieke en experimentele filmvertoningen en vertoningen van documentaires;

• De belasting verhogen op kansspelzalen en gokkantoren;
• De belasting op uithangborden reorganiseren om de verwijdering aan te moedigen van verouderde borden of borden die 

niet voldoen aan de lokale of gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften, met uitzondering van uithangborden die een 
patrimoniaal karakter kunnen hebben;

• De belasting op parkeerplaatsen verminderen in geval van beschikbaarstelling van de plaatsen voor bewoners of bezoekers 
in het kader van een partnerschap met de Stad (parkings van grootwarenhuizen, kantoren en ondernemingen buiten de uren 
waarop ze door personeel en klanten worden gebruikt);

Het beheer van de schuld, de controle van de uitgaven en de inning van de belastingen optimaliseren
• De gegrondheid van de uitgaven en de efficiëntie van de investeringen controleren door de systematisering van de overzich-

ten en de organisatie van regelmatige begrotingscontroles;
• Een liquiditeitsfonds van de Stad Brussel oprichten in samenwerking met de ziekenhuizen, de OCMW’s en de verenigingen 

om minder een beroep te moeten doen op leningen en er de cofinanciering van verzekeren door het Gewest en de andere 
gemeenten;

• Het gebruik van thesauriebewijzen ontwikkelen bestemd voor kleine investeerders en spaarders;
• Schaalvoordelen realiseren door de gegroepeerde marktdynamieken te ontwikkelen met het OCMW, de politiezone en ver-

schillende door de Stad beheerde verenigingen (BRAVVO, GIAL, SISP,…);
• De teams die instaan voor de controle en de inning van bepaalde taksen versterken en reorganiseren (PRI, publiciteit, lege 

gebouwen, …);
• Streven naar de “eenmalige jaarlijkse gemeentelijke belastingaangifte” om het leven van de belastingplichtigen te verge-

makkelijken door de administratieve procedures te vereenvoudigen en door aangifte- en vaststellingsprocedures samen te 
voegen;

• De digitalisering van fiscale documenten en diensten ontwikkelen en veralgemenen (online aangiften en betaling).

3. Voorrang geven aan investeringen met lokale en duurzame economische weerslag

• Massaal investeren in de energieprestatie van gebouwen van de Stad en een ambitieus beleid voeren om ons verbruik te 
verminderen en om de productie van schone energieën aan te moedigen;

• De keuze voor ethische en solidaire beleggingen door de Stad en het OCMW aanmoedigen en de instellingen die door de 
Stad financieel gesteund worden in die richting aanmoedigen door standaardclausules op te nemen in de subsidieovereen-
komsten.

• In de mate van het mogelijke voorrang geven aan plaatselijke ondernemingen en tewerkstelling in het kader van overheids-
opdrachten door de Stad;

• Investeren in werkgelegenheidsbevorderende activiteiten voor Brussel (toerisme, bouw, opleiding, horeca, ambachten, enz.) 
en de investeringen volhouden die de Stad doet in haar beleid van stadshernieuwing om nieuwe bewoners, handelszaken 
en bedrijven aan te trekken.
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 › EEN DIGITALE STAD VOOR IEDEREEN
1. Schepenambt van nieuwe technologieën 

Informatica speelt een steeds grotere rol in het leven van iedereen en de uitbreiding van de actieradius van het schepenambt van Infor-
matica, dat werd ingezet in 2008, moet voortgezet worden.

• Omvormen van het schepenambt van Informatica tot een schepenambt van Nieuwe technologieën;
• Aanwenden van deze evolutie, via een verruiming van het maatschappelijk doel van GIAL, in de strijd tegen de digitale kloof;

2. Een efficiënte en gemoderniseerde administratie

De doeltreffendheid van een administratie hangt in eerste instantie af van haar interne organisatie, maar ze wordt ook bepaald door de 
informaticamiddelen die ze ter beschikking heeft.

• Aanwenden van de verregaande elektronische overdracht van documenten om de behandeling van dossiers voor de burger 
te versnellen en de elektronische opslag ervan op lange termijn te garanderen;

• Grondige herziening van de werkposten van de ambtenaren van de Stad en toepassing van transversale samenwerkingstools 
die, samen met de elektronische overdracht van documenten, het gebruik van papier zullen verminderen en de ecologische 
voetafdruk van de Stad zullen verkleinen;

• Afronden van het ambitieuze programma voor het beheer van human resources;
• Ontwikkelen van wiki-ruimten om de mening en de input van de burger ten aanzien van evolutieve projecten te verzamelen 

(meer bepaald in het kader van de Wijkcontracten);
• Geleidelijk migreren van de infrastructuur van de Stad naar ‘open source-modellen’ (vrije software, enz.) aan de hand van 

een studie uit 2011 en een Waakcel die in 2012 gecreëerd werd.
• Onderzoeken en aanwenden van richtlijnen of applicaties die gericht zijn op een vermindering van het energieverbruik in het 

kader van het toenemend gebruik van informatica en nieuwe technologieën.

3. Scholen klaar voor nieuwe technologieën

GIAL staat in voor de levering en het onderhoud van meer dan 2500 computers in 143 scholen van de Stad, verspreid over 82 sites. In 
2011 werd een enorme virtuele opslagplaats met applicaties in het leven geroepen om beter te beantwoorden aan te verwachtingen van 
opvoeders door te zijner tijd pedagogische tools ter beschikking te stellen. Dit programma moet voortgezet en uitgebreid worden.

• Verhogen van het aantal virtuele toepassingen dat ter beschikking staat van leerkrachten;
• Regelmatig updaten en vervangen van de lescomputers en de pedagogische informaticatools;
• Wifi installeren in leraarskamers wanneer erom gevraagd wordt.

4. Constant inspelen op de verwachtingen van de burger

• Continu moderniseren van de website van de Stad en ontwikkelen van de e-democratie;
• Ontwikkelen van administratieve stappen die toegankelijk zijn via het elektronisch loket;
• Systematisch online zetten van publieke gegevens van de Stad in digitaal formaat, volgens het principe van ‘open data’;
• Bestuderen van een mechanisme voor het lezen van QR-codes zonder gebruik van het internet (om de kosten te drukken);
• Wedstrijden of projectoproepen lanceren om vurige fans van de digitale wereld aan te zetten om toepassingen te ontwik-

kelen die nuttig zijn voor de Brusselaars;
• Omvormen van de campagne “Enter the City” tot een instrument om de Brusselaars permanent te informeren en te sensibiliseren;
• Voortzetten van de inspanningen om Brussel als digitale Stad te positioneren;
• Opzetten van een Europees netwerk van digitale steden om de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen;
• Ontwikkelen van een heuse digitale jumelage met onze aloude partner, de stad Kinshasa.

5. Strijd tegen de digitale kloof  

• Brusselse vzw’s meer de kans geven om gereconditioneerde computers tegen een lage prijs aan te kopen, een dienst die 
tot nu toe voorbehouden was aan inwoners van de Stad en aan samenwerkingsprojecten.

• Verschaffen van gratis en permanente internettoegang voor alle inwoners vanuit de openbare ruimte via de installatie van 
wifi-kiosken in alle Villo!-stations en op bepaalde strategische plaatsen (parken, pleinen, enz.);

• Administratel-kiosken plaatsen in de bibliotheken en de steunpunten van het OCMW;
• Op regelmatige basis en in verschillende wijken van de Stad lezingen organiseren voor ‘het grote publiek’ over digitale 

technologieën, in samenwerking met gespecialiseerde verenigingen (in het bijzonder Digitale Cafés).
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